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الدرجة المتقدمة

Welcome to the Qatar Financial Centre Membership 
Programme. Qatar's progressive and rapidly diversifying 
economy offers you a superb opportunity to expand your 
business ambitions in a thriving  and dynamic environment.

مركز قطر للمال يرحب بكم في برنامج العضوية الخاص للعمالء. 
يعد اقتصاد قطر أحد أسرع االقتصادات نموًا على مستوى العالم 

حيث يقدم لكم فرصة متميزة لتوسعة نطاق أعمالكم في بيئة 
ديناميكية سريعة.



هدف مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة واألسرع نمًوا 
في العالم، إلى دعم جهود التنويع االقتصادي في قطر من خالل جذب 

الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في الدولة من خالل توفير المزايا 
والحوافز التنافسية. تعتبر هيئة مركز قطر للمال منصًة بارزة تستقطب 

إليها مجموعة متنوعة من أكبر الشركات العالمية التي تطمح لتوسيع 
نطاق أعمالها من وإلى قطر وكما يعد المركز وجهتكم المثالية لتنمية 

أعمالكم ليس في قطر فحسب بل في المنطقة بأسرها، حيث يتيح لكم 
ملكية أجنبية بنسبة تصل إلى %100 فضًال عن دعم تأسيس الشركات 

في بيئة ضريبية عالمية تنافسية.

كما يقدم برنامج عضوية مركز قطر للمال ألعمالكم مجموعة
من االمتيازات مقسمة على درجات من أجل أن تتناسب

مع متطلبات شركتكم.

كعضو في الدرجة المتقدمة من برنامج عضوية مركز قطر للمال والتي 
تقدم لكم مجموعة من االمتيازات المتكاملة التي تشمل خصومات، 
فرصًا، وخدمات لكبار الشخصيات ستساعدكم على إطالق شركتكم 

وموظفيكم في قطر. تجد امتيازات الدرجة المتقدمة في الجدول التالي. 

الدرجة المتقدمة

The Qatar Financial Centre is an onshore jurisdiction and 
attractive business platform that not only provides international 
firms wishing to establish themselves in Qatar with licensing 
and set up support, but the platform also enables up to 100% 
foreign ownership and a competitive tax environment - 
ensuring you have the ideal gateway to advance your business 
in the Middle East. 

The QFC membership Programme offers your business a 
range of added-value benefits that have been specifically 
designed to best suit your organisational needs and budget.

You have been selected to be a member of the Advanced Level 
of the QFC Membership Programme, which offers you a great 
range of benefits that include discounts, opportunities, and VIP 
partner services that will help kick-start your company in Qatar. 
The Advanced Level benefits can be found in the table below.

Advanced Level



Advanced Level

Special relocation services rates with our partner Santa Fe

Introduction & access to Commercial Bank of Qatar (CBQ) for fast 
tracking your corporate banking & employee banking needs 

Access to LexisNexis legal platform for all your onshore legal needs

Get your workspace solutions from Servcorp with up to 3 months’ rent 
free on a 12 months agreement (a 10% additional discount
will be implemented on rent and then 3 months’ rent free will
be added) 

Events extended benefits:
a. Up to 10% discount on sponsorships of Fast Forward events 
b. Priority speaking opportunities at Fast Forward events   

Up to 1 month free document delivery services  

Discounted rate for LinkedIn premium account

الدرجة المتقدمة

أسعار خاصة توفرها "Santa Fe" لخدمات النقل واالنتقال إلى قطر

تسهيل وتسريع المعامالت المصرفية الخاصة بالشركات واحتياجات موظفيها مع 
البنك التجاري

 "LexisNexis" توفير المساعدة لجميع متطلباتك القانونية داخل قطر مع

"Servcorp" عروض حصرية للحلول المكتبية للشركات من
إستخدام مجاني لمدة 3 أشهر إلتفاقية 12 شهر مع خصم

بقيمة %10 للشهور المتبقية 

امتيازات مضافة للفعاليات التي ينظمها هيئة مركز قطر للمال (بناًء على الطلب)
"Fast Forward" أ. خصم بقيمة %10 على رعاية فعاليات
"Fast Forward" ب. أولوية لفرص التحدث خالل فعاليات

خدمات توصيل المستندات مجانًا لمدة شهر واحد

أسعار خاصة على حساب "LinkedIn Premium" (بناًء على الطلب) 

تتوفر المعلومات حول خصومات األعضاء والخدمات الحصرية عند الطلب فقط. يرجى االتصال بمكتب المساعدة 
974+ أو مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني clientaffairs@qfc.qa للمزيد من المعلومات.  على الرقم 44967777

For more information and to activate these exclusive member discounts and services, 
please contact Client Affairs on +974 4496 7777 or email clientaffairs@qfc.qa



Get in touch to take your business to the next level
اتصل بنا لترتقي بأعمالك إلى المستوى التالي

T: +974 4496 7777
E: clientaffairs@qfc.qa

qfc.qa


