
 

 

 

  لدعم تحّول اقتصادخبرة في مجال البيانات الضخمة البالنتير للتكنولوجيا تجلب 
 قطر 

 
ل  في إطار سعيها لدعم التحو   ، وكالة ترويج االستثمار في قطر أبرمت  :2020أكتوبر  22 - الدوحة، قطر 

شركة  وهي ، بالنتير للتكنولوجيامع  اتفاقيةاالقتصادي في البالد وتطوير المشهد االستثماري التنافسي، 

 البيانات الضخمة.   تحليالت متخصصة في  وعالميًا  مرموقة  برمجيات أمريكية 

من خالل خبرتها الواسعة التي تغطي قطاعات الطاقة، وصناعة األدوية، والطيران، وصناعة السيارات،  

والخدمات المالية، ستعتمد شركة بالنتير للتكنولوجيا على منصات صنع القرار وأفضل الممارسات القائمة  

 .البيانات الضخمة في البالد قطاع ل لتسريع تحو   ،على البيانات 

والسيد جوش   ،لوكالة ترويج االستثمار في قطرالوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي  بن  الشيخ علي قية االتفاع وق  

رؤيتهما   تنفيذ ل الطرفان على التعاون خالله ، اتفق  في قطر ة بالنتير للتكنولوجيا المدير العام لشرك ماكلولين، 

ل الرقمي عبر مختلف القطاعات في قطر، والبحث في توسعة  بالنتير   شركة  دعمذلك    ويشملالمشتركة.   التحو 

 في السوق القطري. وجودها أنشطتها  

سانكار، نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة بالنتير للتكنولوجيا:   مشيا قال السيد و

شركة بالنتير للتكنولوجيا منصات   "يُسعدنا تعزيز عالقة التعاون مع قطر عبر توقيع هذه االتفاقية. تبني

برمجية رائدة في العالم إلدارة العمليات واتخاذ القرارات التي تعتمد على البيانات. نحن متحمسون الستخدام  

ل الرقمي في قطر، والتصدي للتحديات اللوجستية وتحديات   منصاتنا ذات المستوى العالمي لدفع عجلة التحو 

. مع اقتراب موعد كأس العالم لكرة القدم  2030يخدم أهداف رؤية قطر الوطنية  البنية التحتية الفريدة، بما 

مكن لشركة بالنتير تسريع المبادرات لتعزيز  ، واستضافة األلعاب األولمبية الصيفية المحتملة بسرعة، يُ 2022

 القدرات الناشئة في القطاعين العام والخاص." 

ل الرقمي حجر  لقد كان التحو  " قائاًل: ، لوكالة ترويج االستثمار في قطرالرئيس التنفيذي عل ق من جانبه، 

في مجال  بتكارات  من اال الزاوية في أجندة التنمية االقتصادية في قطر ورؤيتها الوطنية. بفضل سجلها الحافل  

بالنتير   مكن أن تكون مساهمات شركة ، يُ القطاع الرقمي في الواليات المتحدةوخبرات  ، البيانات الضخمة

ذات قيمة كبيرة عند تطوير استراتيجيات تحويلية لالقتصاد القطري. نعتقد أن تعاوننا سيحقق تقدًما  للتكنولوجيا  

 ." في رؤيتنا المشتركة للقطاع الرقمي في قطر 

  خالل و  الضوء على التزام شركة بالنتير للتكنولوجيا ببناء شراكة عميقة ودائمة مع دولة قطر،  االتفاقيةتسل ط  

عن  لتكنولوجيا بالنتير لشركة  تحدثت مؤخًرا،  ،قطروكالة ترويج االستثمار في حدث افتراضي استضافته 

 .وأكدت نظرتها اإليجابية بشأن نموها المستقبلي في السوق   ،رحلتها االستثمارية الناجحة في قطر

 - انتهى-

 

 



 

 

 

 حول وكالة ترويج االستثمار في قطر 

( على أنشطة ترويج االستثمار تحت العالمة التجارية  IPA Qatarاالستثمار في قطر )تشرف وكالة ترويج 

لجذب االستثمار األجنبي المباشر. من خالل مواردها الهائلة وتنسيقها   وطنية وتعمل كمظلة  "، قطر "استثمر 

الشركات على تعزيز طموحاتها  وكالة ترويج االستثمار في قطر    الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد 

 والخبرة الالزمة.  ، والمشورة ،طويل من خالل تقديم الدعم  على المدى الوتحقيق نجاح  

إلى إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين   وكالة ترويج االستثمار في قطر  تهدف

االقتصادي  بحة، مع تحقيق التقدم في التنمية االقتصادية للدولة وأهداف التنويع الدوليين بفرص األعمال المر

 عبر القطاعات والمناطق الجغرافية. 

 حول بالنتير للتكنولوجيا 

( ببناء برامج لتكامل  PTLRالمدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز: ) للتكنولوجيا برانتير شركة تقوم 

موظفًا في جميع   2500مد على البيانات. يعمل لدى شركة بالنتير نحو البيانات واتخاذ القرارات التي تعت

أنحاء العالم،قامت شركة بالنتير ببناء أعمالها على أساس السرعة، والتنفيذ، والمنتجات التي تسمح للعمالء  

لعام  باستخالص الحقيقة من بين الفوضى. تُقبل على خدمات بالنتير العديد من أكبر المؤسسات من القطاعين ا

حسين سرعة اتخاذ القرار وجودته. ومن بين عمالئها شركة فيراري،  والخاص في العام وأكثرها تعقيًدا لت

   وكريدي سويس، وفيات كرايسلر للسيارات، وميرك، وإيرباص.
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