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تحت حمایت مستقیم نخست وزیر
 و    وزارت داخلى قطر 
الثانىشیخ عبداله بن ناصر بن 

 Under the Patronage of H.E. Sheikh Abdullah Bin Nasser Bin Khalifa Al 

Thani,  The Prime Minister and Minister of Interior

بزرگ ترین و ثروتمند ترین بازار ساخت و ساز منطقه

 در کشور قطر ، مهمترین هدف سیاسى و اقتصادى
ایران با باالترین سرعت رشد و در باالترین سطح

ما شما را به

دعوت مى نماییم
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 چشم انداز ملی کشور قطر در سال 2030 ، پلی است از دوران حال حاضر به آینده جهت تبدیل اقتصاد قطر از یک اقتصاد مصرف گرا و
 مبتنی بر فروش نفت به اقتصادی پویا و دانش محور که متشکل از چهار بخش است
توسعه انسانی ، توسعه اجتماعی ، گسترش اقتصادی و پیشرفت های زیست محیطی

  در این رابطه دولت قطر ، اقدامات پیشگیرانه ای جهت تغییر مسیر اقتصاد خود از وابستگی به سوخت های فسیلی در پیش گرفته است

:
.

.

 تبیین و اجرای برنامه ای گسترده جهت بهره برداری از منابع گسترده انرژی قطر بر اساس گسترش زیرساخت های
تولیدی و تنوع طوالنی مدت آن می باشد

 بر اساس این برنامه ، دولت قطر مبلغ 130 میلیارد دالر جهت سرمایه گذاری در بخش منابع انرژی غیر هیدروکربنی ،
 15 میلیارد دالر در بخش نوآوری در صنعت هوانوردی و فرودگاههای کشور ، 25 میلیارد دالر برای ساخت شبکه های

 نوین راه آهن با سرعت باال و مبلغ 20 میلیارد دالر در توسعه صنعت گردشگری و توریسم با توجه به برگزاری جام
.  جهانی 2022 در قطر ، اختصاص داده است

 این برنامه ، فرصتی است بسیار مغتنم برای سرمایه گذاران و فعاالن در بخش های صنعت ساخت و ساز و ساختمان ، مواد غذایی و
 کشاورزی و خطوط تولید ، بخش صنعت و ماشین آالت و ... که با حضور در این بازار رو به رشد ، سهمی در این روند پیشرفت کشور قطر

.داشته باشند

.

 قطر با توجه به تعهد خود جهت تبدیل کشور به مقصدی برای برگزاری جلسات ، مشوق های تجاری ، کنفرانس ها و نمایشگاه های
. بین المللی ، موفق به ساخت اعتباری ویژه در منطقه شده است

 شهر دوحه با توسعه بسیار چشمگیر در زمینه برگزاری رویدادهای داخلی ، محلی و بین المللی و همچنین
  صنعت گردشگری شرایط مناسبی فراهم کرده است تا با ایجاد یک رویکرد کسب و کار یکپارچه ، زمینه

.یادگیری ، توسعه و ایجاد فرصتهای تجارت شبکه ای                   را برای متخصصان این صنعت فراهم کند

 اقدامات انجام شده در این راستا ، قطر را به عنوان مقصدی جهانی و متعهد در زمینه           در سطح بین الملل
. به رسمیت شناسانده است
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اهداف اصلی این برنامه شامل
 تبدیل اقتصاد قطر به یک اقتصاد دانش محور با ویژگی های نوآوری ، کارآفرینی ، تعالی در آموزش و پرورش ، بهداشت و زیرساخت های کشور با

      استاندارد های جهانی ، دارای خطوط تولید و مولد ، خدمات عمومی استاندارد ، دولتی شفاف و پاسخگو در چشم انداز 2030 می باشد

:

.

تاریخ :

شماره نامه :
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WALEED REFAAY
Dubai: +971 5055 84540 

پروفایل شرکت کنندگان در این نمایشگاه
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 PMV (Plant Machines & Vehicules)

HVAC
EXHIBITS 
PROFILES

تجهیزات و مصالح ساختمانى
ده در تجهیزات و مواد مورد استفا

 فضاى داخلى ساختمان

سنگ و تکنولوژى هاى 
وابسته به آن

ماشین آالت و ...

انرژى و الکتریسیته

روشنایى

تهویه و صنایع مرتبط

بخش هاى اصلى نمایشگاه :

.

.
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.
.
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USD 2 Billion 
Health and Education

USD 2 Billion 
Other Sectors

QATAR ECONOMIC INSIGHTS
Qatar’s Ministry of Finance (MoF) released its 2017 budget on 
December 15th, 2016. The highlights of the budget include:

► Estimated Revenues: USD 47 Billion

► Projected Revenue: 9% more than 2016’s revenue

► Estimated Expenditure: USD 54 Billion

► Major projects account for 47% of total expenditure and are allocated USD 26 Billion

► USD 24 Billion allocated for Health, Education, and Infrastructure Projects

► Total cost of committed projects: USD 103 Billion

► New projects worth USD 13.3 Billion to be signed:

USD 7 Billion 
Infrastructure and  
Transportation projects

USD 2.3 Billion 
World Cup 2022 Facilities 

 |  MARKET INSIGHTS

OTHERS

QATAR’S CONSTRUCTION IMPORTS

USD 32.6 Billion
Total Value of Imports

USD 19.7 Billion
Total Value of 
Construction Imports 

TOTAL IMPORTS BY REGION

Source: UN Comtrade Database

Middle East
Americas
Oceania
Africa
Eastern Europe
Western Europe
Asia

IMPORTS 
VALUE

2,536

2,301

6,278

7,957 104

303

188

QATAR MAJOR CONSTRUCTION PROJECTS

Source: Major Building Construction Projects in Qatar: 
MEED Projects and QNB Economics
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Qatar National Rail Scheme

Local Roads & Drainage Program
New Doha Port

11,000

10,000
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4,940

Bul Hanine Redevelopment
Barzan North Field Development

Water Security Mega Reservoirs

HIA - Airport City Project

Msheireb Downtown Doha

Lusail Golf Residential Development
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QATAR TRANSPORT & 
LOGISTICS

QATAR SCHOOL BUILD

INNOVATION SERIES

QATAR SPORTS 
INFRASTRUCTURE

HEAVY MAX

QATAR HOSPITAL BUILD
 

QATAR STONETECH

نمایشگاه ها 
و رویدادهاى

همزمان 
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هفنمین دوره نمایشگاه بین المللى سنگ و 
تکنولوژى هاى وابسته ،یک رویداد منحصر 

به فرد و بزرگترین در نوع خود درکشور 
قطر و در منطقه مى باشد و شامل 

: موضوعات زیر مى باشد 
سنگ هاى طبیعى، گرانیت ،ماربل ،

سرامیک ،سنگ هاى تزئینى و کارشده 

پانزدهمین نمایشگاه بین المللى ماشین آالت سنگین ،
بزرگترین رویداد در این زمینه در قطر و در منطقه خلیج فارس 

با تخصص ویژه در صنایع تجهیزات سنگین ، ماشین آالت ، 
ماشین هاى حمل و نقل و کرین .

با توجه به تقاضاى بسیار زیاد تجهیزات و فضاهاى 
آموزشى به دلیل افزایش رو به رشد جمعیت جوان 

و تمایل فراوان نسل جدید به مراکز آموزشى 
خصوصى ، این رویداد بهترین مکان جهت سرمایه 

گذارى و استفاده از این پتانسیل براى سرمایه 
گذاران و پیمانکاران محلى و بین المللى مى باشد

نمایشگاه حمل و نقل و لجستیک ، تنها نمایشگاه در زمینه 
حمل ونقل ،لجستیک و مدیریت تامین زنجیره اى ،در قطر 

مى باشد .تمام شرکت هاى حمل کننده بار و شرکت هاى 
نیازمند به این شرکت ها و خدمات با حضور در این 

نمایشگاه ،مى توانند عالوه بر بهبود شرایط تجارت خود ، با 
شرکت هاى خدماتى جدید در این زمینه آشنا شوند . 

نمایشگاه تجهیزات و زیرساخت هاى ورزشى ،اولین 
نمایشگاه در این زمینه در کشور قطر و خاورمیانه 
مى باشد . با توجه به نیاز قطر به زیر ساخت هاى 

بسیار در این زمینه با توجه به میزبانى جام جهانى 
2022 ، این نمایشگاه پلتفرمى منحصر به فرد جهت 

برنامه ریزى ،ساخت ساختمان هاى جدید و بهبود 
بخشیدن تجهیزات و زیرساخت هاى ورزشى این 

کشور مى باشد .  

پروژه قطر براى دومین بار با برگزارى رویداد نوآورى 
در صنعت ساختمانى،فناورى هاى وابسته و با برگزارى 

ورکشاپ هاى متعدد ،سعى در گردهمایى متخصصین 
صنعت ساختمان مى نماید .در طى برگزارى این 

همایش ، شرکت ها مى توانند توسط کنفرانس هاى 
زنده ، آخرین تکنولوژى ها و محصوالت خود را در 

معرض نمایش و عرضه دیگر کارشناسان قرار دهند . 

نمایشگاه ساخت و ساز بیمارستان ،اولین نمایشگاه با 
موضوع ساختمان و زیرساخت هاى بیمارستانى در 
کشور قطر مى باشد .این رویداد بزرگترین فرصت 

براى حضور در بازار و صنعت ساخت و سازو زیرساخت 
هاى بیمارستانى با توجه به رشد وسیع صنعت 

بهداشت و سالمت در قطر مى باشد .موضوعات این 
: نمایشگاه عبارتند از 

صنعت ساخت و ساز بهداشتى و بیمارستانى ،مراکز 
. بهداشت ، داروخانه ها و ... 

این رویداد پلتفرمى مناسب جهت بازدیدکنندگان و 
غرفه داران مى باشد تا با فرصت هاى جدید تجارى در 

این زمینه آشنا شوند و تجارت خود را گسترش دهند .  

و نمایشگاه سنگ 
 تکنولوژى هاى وابسته

نمایشگاه ماشین آالت 
سنگین

نمایشگاه ساخت و ساز آموزشى و زیرساخت

نمایشگاه حمل ونقل و لجستیک

نمایشگاه ساخت و ساز ورزشى و زیرساخت

نمایشگاه نوآورى و فناورى هاى نوین

و نمایشگاه ساخت و ساز بیمارستانى 
 زیرساخت هاى سالمت و بهداشت
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