الفرصة متاحة دوما للجميع
تسعى الحكومة القطرية دائماً وبشكل متواصل على دعم المشاريع والشباب القطري في مختلف

األنشطة والمجاالت ،وهذا ما نراه يومياً من قوانين وأدوات وضعت خصيصاً لتحقيق تلك األهداف،

من أجل مساعدة كافة شرائح المجتمع القطري ومن بينها المتقاعدين للنهوض بدولتنا الحبيبة قطر
خصوصاً في القطاع اإلقتصادي والذي يدعم خطة قطر الوطنية .2030
وبفضل توجيهات القيادة الحكيمة لسمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
تتاح العديد من الفرص أمام شبابنا لالستثمار في مختلف األنشطة االقتصادية ،وذلك للخروج من
النمط التقليدي للوظيفة والراتب الشهري أو المعاش التقاعدي وخوض المغامرة المدروسة ،حيث
تتوفر كافة األدوات التي تمكن جيل الشباب الذين مازالوا على رأس عملهم من البدء بمشاريعهم
الخاصة والتي سوف تعود عليهم بالنفع المادي والمعنوي ،وتبقيهم قادرين على دعم اقتصاد بلدهم،
فلماذا االنتظار؟
دولتنا الحبيبة تبذل الغالي والنفيس في سبيل االرتقاء بمستوى المعيشة البنائها ،ليستطيعوا أن
يحققوا أهدافهم وتطلعاتهم المستقبلية والتي ستساعدهم على الوصول إلى مبتغاهم في الحياة عن
طريق توفير الفرص لهم من خالل الدعم المادي أو المعنوي.
إن الفرصة متاحة دوماً للجميع للبدء في مشاريعهم الخاصة والتي تدعم بشكل أو آخر االقتصاد

الوطني ،ولكن يتوجب على كافة المقبلين على مختلف األنشطة من األخذ بعين االعتبار مجموعة

من الخطوات والتي ستضمن نجاح خططهم المستقبلية مثل وضع خطة عمل محكمة والتي
تتضمن أساسيات المشروع مثل األمور القانونية ،وطبيعة المنتج ،والموقع ،وطرق التواصل مع
مختلف شرائح المجتمع مما يساعد على انتشار عالمتهم التجارية.
وكأول خطوة يجب أن يكون هنالك دراسة للمشروع المراد إقامته ،من خالل تحديد أهدافهم
والتخطيط السليم لحياتهم وأولوياتهم وترتيبها حسب األولوية واألهمية ووضعها في جدول زمني
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حيث يمكن مراجعتها في أي وقت ،باإلضافة إلى التركيز على األمور المحفزة والتي تساعد على
أنجاز تلك األهداف.
وللبدء بأي مشروع يتوجب على رائد األعمال التوجه إلى و ازرة التجارة والصناعة للحصول على
الترخيص مع العلم أن بعض األنشطة التجارية تتطلب موافقة جهات و ازرية أخرى ،وعند إختيار
إسم للمشروع وطبيعة النشاط التجاري يتم إستخراج السجل التجاري ،بعد ذلك تبدأ عملية البحث
اء على ذلك يتم التقدم لرخصة تجارية بهدف استقطاب
عن الموقع المناسب والتعاقد عليه وبن ً
العمالة.
إن دولة قطر تسعى جاهدة لمساعدة رواد األعمال في كافة االتجاهات إن كانت توجيهية أم
إرشادية بهدف النهوض بهم ووضعهم على الطريق الصحيح لينطلقوا في عالم النجاح ،وذلك من
خالل تقديم أفضل الخدمات االستشارية ،والتعليمية ،والبحثية ،لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم
المنشودة ،بشكل متواصل ومستدام بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية .2030

بقلم – ريم السويدي ،مدير عام مركز بداية
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