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تبدأ رحلتك مع إدارة "استشارة" عندما ترغب في إنشاء شركة أو إذا كانت لديك شركة قائمة وحتتاج إلى خدمات 
استشارية، حيث أن تأسيس أي شركة وتطويرها يتطلب أكثر من مجرد التمويل. لذلك يوفر لك بنك قطر للتنمية باقة 

من اخلدمات االستشارية املصممة لتلبي متطلبات رواد األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة بنسبة دعم تصل 
إلى 50%.

www.qdb.qa لإلطالع على اخلدمات االستشارية املتوفرة ميكنك زيارة موقعنا على اإلنترنت

سيتم تقييم طلبك من قبل مستشار 
النافذة الواحدة ومن ثم التواصل 

معك خالل يومني

إذا كنت ترغب في االستفادة من خدمات استشارة من بنك قطر للتنمية يتوجب عليك استيفاء منوذج الطلب املتوفر على 
www.qdb.qa موقع البنك

عند استيفاء الطلب، سيتم التواصل معك من قبل مستشار النافذة الواحدة ملناقشة احتياجاتك والتأكد من مدى مالئمة 
اخلدمات املطلوبة لشركتك أو مشروعك.

تقدم بطلبك

استكمال طلبك وحتويله للقسم 
املختص يتوقف على مدى سرعتك 

في تقدمي جميع الوثائق املطلوبة 

اكتشف



(ájOÉ°üàb’G ihó÷G äÉ°SGQO) ihóL

عندما تطلب دراسة جدوى إقتصادية
      صورة من البطاقة الشخصية

      السجل التجاري (إن وجد)
      نبذة عن املشروع

تسجيل الشركة
• صورة من البطاقة الشخصية

•  صورة من البطاقة الشخصية
•  السجل التجاري

•  منوذج طلب خدمات التسويق والعالقات العامة (سيتم توفيره من قبل مستشار النافذة الواحدة بعد التقدمي عبر املوقع)

تسجيل امللكية الفكرية 
•  صورة من البطاقة الشخصية

•  السجل التجاري
•  وصف تفصيلي للمنَتج

   (تسجيل براءة االختراع)

صياغة/مراجعة العقود واالتفاقيات
•  صورة من البطاقة الشخصية

•  السجل التجاري
•  قائمة بالعقود/االتفاقيات املراد

   صياغتها

عندما تطلب خطة عمل مع دراسة جدوى فنية ومالية
      صورة من البطاقة الشخصية
      السجل التجاري/قيد املنشأة

•  الرخصة واملوافقات الالزمة من الوزارات املختصة
   (إن وجدت)

•  نبذة عن املشروع
•  ملف/كتيب الشركة (إن وجد)

قة (إن وجدت) •  بيانات مالية مدَقّ
•  عروض أسعار من املوردين (إن وجدت)

(á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG) Oƒ≤Y

áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG

äÉfÉ«ÑdGh ≥FÉKƒdG
áeóN πµd áHƒ∏£ŸG



(»Ñjô°†dG QGôbE’Gh »LQÉÿG ≥«bóàdG ,áÑ°SÉëŸG äÉeóN) ≥«bóJ

عندما تطلب خدمات احملاسبة:
•  صورة من البطاقة الشخصية

•  السجل التجاري 
•  قيد املنشأة

•  الرخصة التجارية
•  منوذج البيانات املالية (سيتم توفيره من قبل 

مستشار النافذة الواحدة بعد التقدمي عبر املوقع)
•  نبذة عن املشروع

•  البيانات املالية عن السنوات السابقة

ملحوظة: على العميل أن يتأكد من وجود إثباتات 
التعامل ليقدمها إلى شركة احملاسبة أثناء أداء مهام 

إدارة احلسابات وتشمل:

١- توفير املستندات الثبوتية التي تؤيد أرصدة 
احلسابات، مثل الكشوفات والفواتير اخلاصة 

باملعامالت املالية

٢- كشف حساب مصرفي للمشروع

عندما تطلب خدمات التدقيق اخلارجي واإلقرار الضريبي
• صورة من البطاقة الشخصية

• السجل التجاري 
• قيد املنشأة

• الرخصة التجارية
• احلسابات اخلتامية في نهاية السنة املالية، أو عن الثالثة أرباع 
الربع  في  بطلبه  تقدم  قد  العميل  كان  إذا  العام  من  األولى 

األخير من العام (مع حتديد السنة املطلوب التدقيق فيها) 
• نسخة من البيانات املالية املدققة عن السنة املالية (إن وجدت) 

• نسخة من البطاقة الضريبية (إن وجدت)
• منوذج البيانات املالية (سيتم توفير من قبل مستشار النافذة 

الواحدة بعد التقدمي عبر املوقع).

ملحوظة: على مقدم الطلب أن يتأكد من وجود الوثائق اإلجبارية 
التدقيق  أعمال  أداء  أثناء  التدقيق  إلى شركة  تقدميها  املطلوب 

اخلارجي.
١- توفير املستندات الثبوتية التي تؤيد أرصدة احلسابات، 

مثل الكشوفات والفواتير اخلاصة باملعامالت املالية
٢- كشف حساب مصرفي للمشروع

٣- ميزان املراجعة النهائي
٤- إمكانية فحص املخزون السلعي (إذا مادعت احلاجة) RÉ«àe’G á«∏gCG ≈∏Y ≥«bóàdG

•  صورة من البطاقة الشخصية
•  السجل التجاري والرخصة التجارية وقيد املنشأة

•  بيانات مالية مدققة
•  وثائق أخرى مثل خطة املشروع، كتيب التشغيل، خطة التسويق ... الخ (إن وجدت)

RÉ«àe’G ΩÉ¶f ôjƒ£J

á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûª∏d IOÉ«Y

•  منوذج تقييم اجلاهزية (ميكن االستفادة من هذه اخلدمة بعد إكمال عملية التدقيق بشأن أهلية االمتياز)

•  صورة من البطاقة الشخصية
•  السجل التجاري والرخصة التجارية وقيد املنشأة

•  بيانات مالية مدققة
•  ملف/كتيب الشركة (إن وجد)

•  الرخصة الصناعية (إن وجدت)
•  املوافقات والرخص األخرى (إن وجدت)

•  خطة املشروع (إن وجدت)



áeóÿG Ohõe ÚHh ∂æ«H ácGô°T ≥∏N

áeóÿG Ohõe QÉ«àNG

مبجرد أن تقدم الوثائق سيقوم مستشار النافذة الواحدة بتحويل طلبك إلى إدارة استشارة.

مالحظة: لن نستطيع مراجعة وحتويل طلبك للقسم املختص في حال عدم تقدميك للوثائق املطلوبة ملستشار النافذه الواحدة. 

مالحظه: نظرًا ألن املناقصة يتم طرحها لعدة شركات فإن هذه العملية 
قد تستغرق بعض الوقت. 

ملحوظة: لن يستطيع مزود اخلدمة أن يبدأ في مشروعك ما لم 
تسدد الدفعة املقدمة.

في هذه املرحلة بعد أن تتم املوافقة على طلبك سوف جند لك مزود 
خدمة مناسب والذي ميكن أن يلبي احتياجات مشروعك.

سيراجع مستشار االعمال الطلب والوثائق التي قدمتها.

ثم سيتم التواصل معك لتحديد اجتماع.

سيقدم مستشار األعمال طلبك للجنة التقييم االستشارية لتقوم 
بدراسته (وملعرفة قرار اللجنة إما باملوافقة أو الرفض).

•  هدفنا أن نساعدك على تطوير فكرة مشروعك وحتى لو مت رفض 
طلبك، سيعيد مستشار األعمال طلبك إلى النافذه الواحده لبحث 

اخلدمات البديلة التي ميكن أن تستفيد منها.

•  في حالة قبول طلبك سيخطرك مستشار األعمال بذلك عن طريق 
البريد اإللكتروني.

لتوثيق املعاملة بينك وبني مزود اخلدمة، يتوجب عليك توقيع اتفاقية 
املنحة (التي ستم توفيرها من قبل مستشار األعمال)، وتسديد مبلغ 

الدفعة املقدمة.

٣ أيام

٤ أسابيع

سيعتمد الوقت
الذي تستغرقه هذه

املرحلة على توقيعك
على اتفاقية املنحة
وسداد الدفعة

املقدمة

أسبوعني

IQÉ°ûà°SG IQGOEG πÑb øe Ö∏£dG ΩÓà°SG

á≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G



(ájOÉ°üàbE’G ihó÷G äÉ°SGQO) ihó``L

(á«fƒfÉ≤dG äÉeóÿG) Oƒ≤Y

مستشار األعمال سيترأس االجتماع األول ليضمن أن العالقة بينك وبني مزود اخلدمة تسير على ما يرام.

•  سيعقد االجتماع في بنك قطر للتنمية، وقد يستغرق ساعتني اعتمادًا على مدى استعدادك لهذا االجتماع باملعلومات 
الالزمة.

•  نحن نؤمن أن التواصل يعتبر عامًال حاسمًا لقياس جناح الشراكة القائمة بينك وبني مزود اخلدمة، لذا فإننا نحتاج 
منك أن حتدد وسائل التواصل املفضلة لديك (بريد إلكتروني، هاتف، رسائل نصية قصيرة ... ألخ ...) ولغتك 

املفضلة للتواصل واملواعيد املناسبة للتواصل معك.

•  من املهم أن ترصد جميع متطلباتك بأكبر قدر من الوضوح أثناء االجتماع األول وأن تضيف أي طلبات خاصة 
أخرى (في حال لم يتم ذكرها من قبل مستشار األعمال).

•  يتوقع منك أن تلتزم وتشارك مزود اخلدمة في جميع املراحل لتتأكد من أن العمل واخلدمات املقدمة تلبي تطلعاتك.

•  بعد االجتماع سيقدم لك مزود اخلدمة منوذج طلب املعلومات الذي يتوجب عليك تعبئته بالبيانات املطلوبة عن 
املشروع.

•  دراسة جدوى إقتصادية

•  خطة عمل مع دراسة جدوى فنية ومالية

اخلـدمــة

من ٣ إلى ٦ شهور
(اعتمادًا على نوع الدراسة
التي يقع عليها االختيار)

من شهرين إلى ٤ شهور
(اعتمادًا على اخلدمات

التي يقع االختيار عليها)

فترة تقدمي اخلدمة

•  تسجيل الشركة

•  تسجيل امللكية الفكرية
  (مبا في ذلك العالمة التجارية وحقوق النشر وبراءة االختراع)

•  صياغة/مراجعة العقود واالتفاقيات

شــارك



(»Ñjô°†dG QGôbE’Gh »LQÉÿG ≥«bóàdG ,áÑ°SÉëŸG äÉeóN) ≥«bóJ

•  خدمات احملاسبة 
•  خدمات التدقيق اخلارجي واإلقرار الضريبي

RÉ«àe’G ôjƒ£J ΩÉ¶f

(ميكن االستفادة من هذه اخلدمة بعد إكمال تدقيق أهلية االمتياز بنجاح)
•  دراسة ألهلية االمتياز

•  اخلطة االستراتيجية واملالية لالمتياز
• خطة التسويق والترويج للعالمة التجارية

•  تقييم سلسلة التوريد وتنمية القدرات
•  تخطيط القوى العاملة

•  دليل إجراءات التشغيل القياسية
•  مناذج اتفاقيات االمتياز

•  دليل تدريب االمتياز
•  آلية تقييم حق االمتياز

•  مراقبة تطبيق نظام االمتياز خالل الـ ١٢ شهرا األولى

RÉ«àe’G á«∏gCG ≥«bóJ

•  تدقيق أهلية االمتياز

á£°SƒàŸGh IÒ¨°üdG ™jQÉ°ûŸG IOÉ«Y

•  املرحلة ١: وضع خطط التحول والتنفيذ
   (مجموعة من اإلجراءات التصحيحية مع إطار محدد للتنفيذ ومقاييس النجاح) 

•  املرحلة ٢: تطبيق خطة التنفيذ

áeÉg áXƒë∏e: ستكون هناك خطوة إضافية ضمن خدمة جدوى وهي «ضمان اجلودة» ملراجعة الدراسة املقدمة من قبل مزود اخلدمة. 

سيتم هذا العمل داخليًا في بنك قطر للتنمية للتحقق من توافق أداء مزود اخلدمة مع معايير اجلودة ونطاق العمل املتفق عليه. ناسف لبعض 
التأخير املتوقع نظرًا ألن هذه اخلطوة تعتبر هامة جدًا خاصة إذا كنت ترغب في احلصول على تسهيالت ائتمانية من بنك قطر للتنمية.

áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ≥jƒ°ùàdG

•  تطوير العالمة التجارية
•  استشارات العالقات العامة

•  خطة تسويق أو عالقات عامة (ملدة تصل إلى ٦ أشهر)
•  تطوير املواقع اإللكترونية

•  إدارة وسائل التواصل االجتماعي (ملدة تصل إلى ٦ أشهر)
•  تصميم تغليف املنتج

اخلـدمــة

من شهر إلى ٦ شهور
(اعتمادا على اخلدمة
التي يتم اختيارها)

١ سنة
من شهر إلى شهرين

املرحلة ١ : ٣ شهور
املرحلة ٢ : ٦ شهور

١ شهر

١٢ شهر

فترة تقدمي اخلدمة



•  لنتأكد من أنك راٍض عن اخلدمة التي حصلت عليها  سنطلب منك تعبئة وإرسال منوذج تقييم املشروع الذي يتناول 
نواحي محددة عن جودة اخلدمة ومدى جتاوب موفر اخلدمة وبنك قطر للتنمية طوال مدة تنفيذ طلبك.

•  مستشارو األعمال في إدارة استشارة مستعدون دائما لدعمك طوال رحلتك معنا. ونحن نرحب مبالحظاتك في أي 
وقت أثناء تعاملك مع مزود اخلدمة.

مبجرد أن ننتهي من مشروعك قد يوصي مستشار األعمال بخدمات أخرى مناسبة ملشروعك.

قـيّـم



äÉ`¶MÓe




