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فرص القطاع املايل

قطر:

هي أحد أرسع االقتصادات منواً 
يف العامل وواحدٌة من الدول التي 
متتلك أعىل حصة للفرد من الناتج 

املحيل اإلجاميل

هي رائدة تصدير الغاز الطبيعي 
املسال يف العامل

هي مقر بعٍض من كُربيات
 رشكات الخدمات التجارية 

واملهنية واملالية

ل أكرث من ١٥٠ رحلة تُشغِّ
 طريان مبارشة تربط الدوحة 

بشتى أنحاء العامل

لديها اتفاقيات منع
 ازدواج رضيبي مع أكرث من

 ٦٠ دولة

م إمكانية االستفادة من  تُقدِّ
مجموعة مواهب عاملية

لديها مرشوعات جارية
 تُقّدر بعدة مليارات من 

الدوالرات، من بينها تنظيم كأس 
العامل لكرة القدم قطر ٢٠٢٢

م تأشرية السفر عند الوصول  تُقدِّ
ألكرث من ٨٠ جنسية



مركز مايل ينشط داخل دولة قطر	 

 وجهة الرشكات التي تسعى ملزاولة أعاملها يف منطقة 	 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا، ودخول 

األسواق اإلقليمية غري املستغلة

ملكية أجنبية بنسبة تصل إىل ١٠٠%	 

ترحيل األرباح بنسبة ١٠٠%	 

رضيبة ١٠% عىل األرباح املتأتية من مصادر محلية	 

ال توجد رضائب مستقطعة	 

إمكانية التعامل التجاري بأي عملة	 

رسعة وسهولة تأسيس الرشكات	 

 مركز متكامل لألعامل يقدم املساعدة يف األمور املتعلقة 	 
بالتأسيس والهجرة وتأشريات السفر وغريها

  نظام قانوين مستقل وواضح يستند إىل القانون	 
 العام اإلنجليزي

مكتب معايري التوظيف املستقل، والذي يشتمل عىل:	 

  – مركز حل نزاعات التوظيف اإلدارية األول يف منطقة 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا، ويعمل هذا املركز مبوجب 

معايري منظمة العمل الدولية

  – أول إدارة لحامية البيانات عىل مستوى دول مجلس 
التعاون الخليجي

 إمكانية االستفادة من مواقع متنوعة داخل البالد لتأسيس 	 
األعامل إىل جانب مجتمع أعامل دولة قطر ومدينة 

مشريب قلب الدوحة، التي ستصبح العاصمة التجارية 
واملالية الجديدة لدولة قطر

 أول مركز للمقاصة وتسوية التعامالت املالية بعملة 	 
الرمنينبي يف الرشق األوسط

قوانني التصفية الخاصة مبركز قطر للامل	 

التكنولوجيا املالية اإلسالمية	    خدمات 
 وغري اإلسالمية

اإللكرتوين	  الفضاء  أمن 

الرأساملية	  األسواق 

املتداولة	  املؤرشات  صناديق 

األخرض	  التمويل 

الخاصة	  األسهم 

االستثامر	  صناديق 

التابعة	  والجهات  للمورِّدين  املعدات  متويل 

الخزينة	  مراكز 

فرص الخدمات املالية 
 املتزايدة يف منظومة

مزايا مركز قطر للاملاألعامل القطرية



قطاعات الخدمات املالية لدى مركز قطر للامل

تشمل قامئة عمالئنا:

الخدمات البنكية	 

الخدمات البنكية للرشكات/الكبرية	 

الخدمات البنكية االستثامرية	 

الخدمات البنكية الخاصة	 

إدارة األصول	 

 	(UCITS) برامج التجزئة

برامج املستثمرين املعتمدة	 

برامج االكتتابات الخاصة	 

التأمني/إعادة التأمني	 

التأمني االحتكاري	 

التمويل اإلسالمي	 

االستشارات االستثامرية وخدمات االستثامر	 

الرشكات االئتامنية	 

األنظمة االحتكارية	 

أدوات األسواق الرأساملية	 

خدمات التكنولوجيا املالية	 



قطر والفرص السوقية
 للقطاع املايل

يُعدُّ مركز قطر للامل وجهة الرشكات التي تسعى ملزاولة أعاملها من 
خالل دولة قطر لتدخل األسواق غري املستغلة بعُد يف منطقة الرشق 

األوسط وشامل أفريقيا وجنوب آسيا؛ حيث يتيح هذا املركز املايل الذي 
ينشط داخل دولة قطر نسبة ملكية أجنبية تصل إىل ١٠٠%

 ويقدم بيئًة رضيبيًة تنافسيًة إىل جانب سهولة تأسيس الرشكات.

قطر هي أكرب ُمصّدر للغاز الطبيعي املسال يف العامل وواحدٌة من
 الدول التي متتلك أعىل حصة للفرد من الناتج املحيل اإلجاميل؛ ولذلك فهي 

مستمرة يف بقائها ضمن قامئة أقوى االقتصادات عىل مستوى العامل.

مركز قطر للامل هو أحد املراكز املالية والتجارية
س ليُسهم يف رسم   الرائدة واألرسع منواً يف العامل، وقد تأسَّ

مالمح مستقبل الخدمات املالية، ليس فقط يف قطر
 بل يف املنطقة بأرسها.

وقع اختيار مجموعة من رشكات الخدمات املالية اإلقليمية
 والعاملية، سواء الخاضعة أو غري الخاضعة للضوابط التنظيمية، عىل 

مركز قطر للامل لتؤسس كياناتها تحت مظلته.



هل أنتم مستعدون لالنطالق بأعاملكم إىل مستويات متقدمة؟

تواصلوا معنا اليوم.

qfc.qa contact@qfc.qa +٧٧٧٧ ٤٤٩٦ ٩٧٤


