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F INANCIAL TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FOR QATAR  
Financial technology such as blockchain holds considerable opportunity for economic diversification, one of the four 
pillars of Qatar’s National Vision.  This rapidly evolving market is a level playing field for forward-thinking nations to 
compete to become a FinTech hub, drawing considerable benefits from hosting a start-up that goes global.  For Qatar 
to be an attractive host for FinTech start-ups, its regulations and policies may need to be adapted as other jurisdictions 
have begun to do.  This forum is held by the Centre for Law & Development at Qatar University, Qatar’s law and policy 
research centre focusing on FinTech research and capacity-building.  It brings together experts from industry and 
academia to share insights and discuss means by which Qatar can establish itself as a global hub for FinTech start -ups. 
 

 
Panel themes: 

i. Economic diversification opportunities and challenges: law and policy 
ii. Regulatory framework: lessons from comparative jurisdictions   

 

08:30 – Welcome and registration  
 
09:00 – 09:30 

 Welcome from CLD Director 
 Introduction from Dean of Law 

 Welcome note from Sponsors 
 

09:30 – 11:00  

 Panel 1 
o 3 speakers (15 minutes each) 
o Discussion  
o concluding summary by Panel Chair 

 

11:00 – 11:15 Coffee break 
 
11:15-11:30: Keynote Speech  
 
11:30 – 1:00 

 Panel 2 
o 3 speakers (15 minutes each) 
o Discussion  
o concluding summary by Panel Chair 

 
1:00 Lunch 

 Networking and breakout discussion session 
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 الطاوالت المستديرة
 .قانون والسياسة  في جامعة قطر لل (ThinkTank)تفكير المركز

 فرص التكنولوجيا المالية في قطر: اعتبارات القانون والسياسة

( تحمل فرص معتبرة للتنوع االقتصادي، الذي يعد واحد من األركان األربعة blockchain( كسلسلة الكتل )FinTechإن التكنولوجيا المالية )

سارع بات يمثل مجال لعب للدول المتطلعة للتقدم والتطوير للتنافس كي تصبح مركزاً لرؤية قطر الوطنية، فالسوق المتطور بشكل مت

(، وذلك من خالل االستفادة من استضافة شركات ناشئة تصل للعالمية، ولكي تصبح قطر قادرة على استقطاب FinTechللتكنولوجيا المالية )

 ا بدء القضاء يفعل في دول أخرى.شركات الفين تيك الناشئة عليها تكييف لوائحها وسياساتها كم

لمالية هذا المنتدى يقام من قبل مركز أبحاث القانون والسياسة التابع لمركز القانون والتنمية في جامعة قطر، ليركز على أبحاث التكنولوجيا ا

(FinTechوبناء القدرات، فهو يجمع بين الخبراء في المجال والبيئة األكاديمية لتبادل وتشارك األف ) كار ومناقشة الوسائل التي تستطيع من

 ( الناشئة.FinTechخاللها قطر أن تجعل من نفسها مركزاً عالمياً لشركات ال)
 

 قطر جامعة
 C219 غرفة -H08 مبنى 
 مايو 8 

 :الجلسات مواضيع
 والسياسة القانون: والتحديات االقتصادي التنوع فرص .1
 .المقارن القضاء من دروس:  التنظيمي اإلطار .2

 

 
 

 .قهوة استراحة 11:00-11:15
 
 

 .افتتاحية كلمة: 11:15-11:30
 

11:30-1:00 

 2 الجلسة 
o (متحدث كل دقيقة15) متحدثين ثالثة 
o مناقشة 
o الجلسة رئيس من مختصرة خالصة 

 
 الغداء  1:00

 جلسة مناقشة وتبادل آراء 
 
 
 

 
 والتسجيل االستقبال – 8:30

 
9:00-9:30 

 والتنمية القانون مركز مدير من ترحيبية كلمة 
 القانون كلية عميد من مقدمة 
 الرعاة من ترحيبية كلمة 

 
 

9:30-11:00 

 1 الجلسة 
o (متحدث كل دقيقة15) متحدثين ثالثة 
o مناقشة 
o الجلسة رئيس من مختصرة خالصة 

 


