الئحة األنشطة المسموح بها

تحتوي هذه الوثيقة على الئحة األنشطة التي ُيسمح لكيانات المناطق الحرة – قطر "(1الكيان")
المرخصة من قبل هيئة المناطق الحرة ("الهيئة") بالقيام بها بموجب اللوائح التنظيمية للشركات
.20182

ا
مستقبًل؛ وعليه تُ نصح األطراف المعنية
قد يتم مراجعة أو تحديث األنشطة المحددة أدناه
باالتصال بالهيئة 3في حال تواجد رغبة اإلنشاء داخل المناطق الحرة – قطر ،كما ُتعتبر األمثلة
المقدمة أدناه أمثلة إرشادية فقط.
األنشط ة

األمثل ة

المنتج ات والخدم ات ال صن اعي ة

مشاريع تزويد المنتجات والخدمات ألكثر من حزمة من الحزمات و/أو
الكيماويات ،المواد البًلستيكية والمطاطية ،الفلزات ،المعادن،
الورق ،التعبئة ،المنسوجات ،المنتجات الخشبية ،والخدمات العامة

الصيدل ة ،العلو م الحي اتي ة،

الرعاية الصحية ،األجهزة الطبية ،والتقنيات الحيوية

والخدم ات الطبي ة
اآللي ات ومعدا ت النقل

قطع السيارات واآلليات ،تصنيع المعدات األصلية للسيارات
واآلليات ،ومعدات النقل المتنوعة

أنشط ة الطيران والفض اء والط ائرات

الفضاء ،النقل الجوي ،ومساعدة الركاب

تقني ات الط اق ة والبيئ ة

الطاقة البديلة أو المتجددة ،إعادة التدوير ،أنظمة التحكم البيئي،
خدمات البيئة ،وإنتاج الطاقة وكفاءتها

البن اء والعق ارات

العقارات والبناء ،مواد البناء ،آالت ومعدات البناء ،منتجات البناء،
وقطع الغيار

األغذي ة والمشروب ات

جميع المواد الغذائية والمشروبات والمشاريع ذات الصلة

السلع اإلستهالكي ة

االلكترونيات االستهًلكية ،االكسسوارات ،أدوات المائدة ،السلع ذات
التركيب الذاتي ) ،(DIYالمجوهرات ،وألعاب األطفال

 1كيان المنطقة الحرة يعني أي كيان يتم تأسيسه أو تسجيله في المنطقة الحرة.
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https://ar.fza.gov.qa/images/resources/FZA-Companies-Regulations.pdf
يمكن التواصل مع الهيئة من خًلل البريد اإللكترونيinvestors@fza.gov.qa :

Qatar Free Zones Authority
Ras Bufontas
P.O. Box 258
Doha, Qatar
fza.gov.qa

هيئة المناطق الحرة

رأس بوفنطاس
ص .ب258 .

الدوحة ،قطر

األنشط ة والخدم ات البحري ة

أنشطة وخدمات الموانئ والنقل البحري

األنشط ة اللوجستي ة والتخزين

التخزين ،ويشمل إنتاج الحاويات السائبة ،التخزين السائب ،وإنتاج
أنابيب النقل

تكنولوجي ا المعلوم ا ت واالتص االت

االلكترونيات ،البرمجيات ،خدمات تكنولوجيا المعلومات ،االتصاالت،
البث ،واآلالت والمعدات المكتبية

خدم ا ت وس ائل اإلعالم والتصميم

الوسائط الرقمية ،وسائل اإلعًلم ،الوسائط المتعددة ،ألعاب
الفيديو ،التعليم ،التدريب ،النشر ،األخبار ،الطباعة ،الموسيقى،
خدمات التصميم ،األفًلم ،البث ،التلفزيون ،الهندسة المعمارية،
اإلعًلن ،أبحاث السوق ،العًلقات العامة ،المسرح ،والسينما

الخدم ا ت الم الي ة والت أمين

المحللون الماليون ،البنوك ،التداول ،صناديق االستثمار ،صناديق
رأس المال االستثماري ،إدارة صناديق التحوط ،القروض ،إدارة
األموال واألصول ،التأمين ،تمويل المستهلك ،القروض التجارية،
الداللة ،خدمات سوق المال ،وخدمات صرف العمًلت

الخدم ا ت المهني ة والتج اري ة

الخدمات القانونية ،المحاسبة ،المستشارين العقاريين ،االستشارات،
الموارد البشرية ،وأبحاث السوق

الترفي ه والضي اف ة

جميع أنشطة التجزئة للمنتجات االستهًلكية ،جميع سلع التجزئة من

تج ارة التجزئ ة

Qatar Free Zones Authority
Ras Bufontas
P.O. Box 258
Doha, Qatar
fza.gov.qa

الفنادق ،المطاعم ،والوجهات الترفيهية
القطاعات األخرى ،وجميع المطاعم

هيئة المناطق الحرة

رأس بوفنطاس
ص .ب258 .

الدوحة ،قطر

