"املرس ى" منظومة عاملية للصناعات البحرية في املناطق الحرة – قطر
ميناء متخصص للمنطقة البحرية في ام الحول يوفرفرص استثمارية واعدة تسهم في نمو املناطق الحرة

«املرس ى» هو ميناء في املنطقة الحرة بأم الحول مخصص لخدمة الصناعات البحرية املتعلقة
بالسفن الصغيرة واملتوسطة والصناعات التحويلية داخل امليناء نفسه .ويوفر ميناء «املرس ى»
مرافق اضافية للدولة ،حيث يبلغ طول املمر البحري  1،6كيلومتر وعرضه  500متر وعمق 7.5
ً
متر ،باإلضافة الى قناة دخول بعرض  150مترا .ويبلغ الطول الكلي لرصيف «املرس ى» حوالي 3
كيلومترات ،وبه معدادات مخصصة لرفع بواخر بطول  70متر تقريبا.
يقع ميناء «املرس ى» في قلب املنطقة الحرة بأم الحول التي تبعد عن وسط مدينة الدوحة حوالي
عشرين دقيقة ويتميز بقربه من ميناء حمد ،املصنف كأكبر ميناء ذكي وصديق للبيئة في العالم.
كل ذلك يؤهل «املرس ى» لتقديم سلسلة من الخدمات للشركات العاملة في مجال الصناعات
والخدمات البحرية من جميع أنحاء العالم .وتشمل تلك األنشطة بناء وصيانة السفن،
التصميم الداخلي والتجهيزات ،توفيرإمدادات السفن ،التدريب على السالمة ،وساطة
السفن والبحوث البحرية.
تم تصميم «املرس ى» كمنظومة متكاملة للصناعات البحرية مدعومة بمرافق متعددة لدعم
أنشطة السفن والبارجات البحرية ،باالضافة الى االنشطة البحرية االخرى مثل:
 أنشطة البحرية وخفر السواحل
 أنشطة اليخوت والرياضات املائية

 األنشطة التجارية والترفيهية
 التدريب البحري واللوجيستي
تتمحور كافة مواصفات «املرس ى» لدعم وإنشاء منظومة مستدامة للصناعات البحرية واالنشطة الترفيهية.
وعليه ،سوف تستفيد الشركات في ميناء «املرس ى» من تواجدها ضمن مجتمع صناعي يمتلك نظرة مشتركة
تركز على مستقبل واستدامة األعمال البحرية .باالضافة الى استفادتها من اطار تنظيمي يدعم األعمال
التجارية ،وبنية تحتية جديدة على مستوى عاملي وفرص لبناء شراكات متنوعة مع شركات من جميع أنحاء
ً
ً
العالم ،فضًل عن قرب قطر من عدة وجهات مهمة .كما شهد القطاع البحري في قطر نموا ملحوظا بنسبة
 ٪16في عدد السفن املخدمة في .2018
اذا كنت مستثمر في مجال الصناعات البحرية – اكتشف فرص االستثمار في «املرس ى»
للمزيد من املعلومات ،أو لتقديم طلبك ،يرجى زيارة موقعناwww.fza.gov.qa :
أو مراسلتنا عبر البريد االلكتروني investors@fza.gov.qa

«املرس ى»  -منظومة متكاملة للصناعات البحرية

تعرف على هيئة املناطق الحرة
هيئة املناطق الحرة في قطر هي هيئة مستقلة تم إنشاؤها في سنة  2018لإلشراف على وتنظيم مناطق حرة ذات مستوى عاملي
ً
في قطر بغرض توفير فرص وحوافز مميزة للشركات التي تسعى للتوسع عامليا .كما توفر الهيئة بنية تحتية ذات جودة عاملية،

عمالة ماهرة ومنوعة وملكية كاملة لًلستثمارات األجنبية  ،%100باالضافة المكانية الشركات من االستفادة من صندوق
استثمارات موجه لتشجيع النمو ،اعفاءات ضريبية ملدة  20سنة وفرص للشراكة مع شركات محلية وعاملية.

