
األنشطة الرياضية 
والفعاليات املختلفة

فرص الخدمات املهنية والتجارية

@QFCAuthority #قلب_املال_واألعامل



استثامرات عرب مرشوعات قومية رائدة حقائق أساسية عن
 سوق األنشطة الرياضية يف قطر

 بحجم استثامرات ٢٠ مليار دوالر أمرييك حتى عام ٢٠٢٣

املصدر: وزارة االقتصاد والتجارة

تنظيم األنشطة الرياضيةاالستثامر يف املنشآت الرياضة
 والفعاليات املختلفة، والتخطيط

 لها )٢٠١٦-٢٠٢٥(

االستثامر يف املالعب



ال غنى عن مجموعة متنوعة من الخدمات املهنية والتجارية من أجل تقديم منافسات وفعاليات رياضية عاملية وكذلك
الحفاظ عىل اإلرث واإلنجازات للمقيمني بالبالد والسائحني عىل حٍد سواء.

خدمات الرعاية الصحية 
والخدمات الطبية

إدارة املنشآت

خدمات الطب الريايض ومكافحة املنشطات	 

خدمات التغذية واألنظمة الغذائية	 

 إنشاء وصيانة املسطحات الخرضاء الطبيعية، 	 
واألرضيات الطبيعية والصناعية

 معايرة وصيانة األجهزة واملعدات الرياضية املتخصصة	 

تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت

 البنية األساسية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 	 
باملالعب )الخوادم والواي فاي والكبالت وشاشات 

الفيديو، وغري ذلك(

أنظمة إدارة املباين	 

 تجميع وتركيب نظام التحكم اإلرشايف وجمع 	 
البيانات )سكادا(

حلول كبالت البث	 

خدمات املوارد البرشية 
والتدريب

الرتبية الرياضية يف املدارس	 

 توفري وتدريب فريق عمل مؤقت لكأس العامل 	 
لكرة القدم قطر ٢٠٢٢

خدمات الرتجمة

إدارة الفعاليات

 خدمات الرتجمة للسائحني، وخدمات البث، 	 
والوثائق القانونية وغري ذلك

 خدمات إدارة الفعاليات والرتويج لفعاليات كأس 	 
العامل لكرة القدم قطر ٢٠٢٢

 خدمات املسارح والتصميامت املرسحية 	 
وإعداد املسارح القابلة للفك وإزالتها

خدمات الضيافة للرشكات	 



ملاذا قطر؟

وفرة يف املساحات املكتبية عالية الجودة بأسعار شديدة التنافسية	 

 سهولة انتقال العاملني عرب مطار حمد الدويل الذي يعد واحداً من أفضل ١٠ مطارات 	 
عىل مستوى العامل

نظام تعليمي متعدد الثقافات عىل أعىل مستوى	 

أسلوب حياة من بني األفضل عىل مستوى العامل	 

الدولة األوىل عاملياً يف سهولة دفع الرضائب	 

بيئة اقتصاد كيل قوية ذات سجل ضخم حافل باالستثامرات الداخلية وتنمية املجتمعات	 

سوق عمل عايل الكفاءة يتمتع بحوافز هائلة الجتذاب املواهب واإلبقاء عليها	 

 تنامي قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، واالتصاالت عن بُعد، نظراً لإلنفاق 	 
الحكومي الكثيف فيه



ملاذا مركز قطر للامل؟

إمكانية االستفادة من فرص األنشطة الرياضية التي تقدمها دولة قطر	 

مزايا مزاولة العمل يف قطر مع ملكية أجنبية بنسبة تصل إىل ١٠٠%	 

  إمكانية االستفادة من مجموعة مكاتب مركز قطر للامل )الدرجات "أ" و"ب" و"ج"( 	 
عىل مستوى الدوحة

مزايا مزاولة العمل يف بيئة عمل قانونية آمنة استناداً إىل القانون العام اإلنجليزي	 

منظومة قانونية ُمتقنة اإلعداد مشهوٌد لها بالكفاءة والشفافية	 

 إمكانية االستفادة من أسعار رضيبية مشجعة جداً بنسبة رضيبة ١٠% فقط عىل األرباح 	 
املحلية، كام تخضع معظم النفقات للتخفيضات الرضيبية ويُسمح برتحيل الخسائر 

الرضيبية بال حدود

ال رضائب مستقطعة عىل حصص األرباح والفوائد والعوائد والرسوم اإلدارية	 



هل أنتم مستعدون لالنطالق بأعاملكم إىل مستويات متقدمة؟

تواصلوا معنا اليوم.

qfc.qa contact@qfc.qa +٧٧٧٧ ٤٤٩٦ ٩٧٤


