
 

نشاء مناخ استثماري أكثر  مشتركة إل  ةرؤي – "وايبا"و وكالة ترويج االستثمار 

 استدامة

استثماري أكثر استدامة خالل ندوة عبر اإلنترنت استضافتها  مناخترويج االستثمار تشارك رؤى رئيسية حول إنشاء وكالة 

 الجمعية العالمية لهيئات ترويج االستثمار "وايبا"

 

استضافتها الجمعية  ،في ندوة خاصة عبر اإلنترنت شاركت وكالة ترويج االستثمار في قطر :2020يوليو  22الدوحة، قطر 

 :19-دور وكاالت ترويج االستثمار في عالم ما بعد كوفيديوم الثالثاء، تحت عنوان "   ،يبا" ا"و  العالمية لهيئات ترويج االستثمار

رؤساء أربع وكاالت   . وجمعت الفعالية االفتراضية" استثماريًا أكثر مرونة واستدامة  مناًخاكيف يمكن للنهج المتكامل أن يخلق  

 .وتبادل األفكار ،أفضل الممارسات  لمناقشة ،من جميع أنحاء العالم ،استثمار ترويج

 

المتحدثين في الندوة التي أدارها   كأحدالرئيس التنفيذي لوكالة ترويج االستثمار،  ،وشارك سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني

معية العالمية لهيئات ترويج االستثمار. ومن بين المتحدثين كذلك، السيدة ماري  الرئيس التنفيذي للج ،السيد بوستجان سكاالر

نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية  ،نائب الرئيس التنفيذي لبزنس فرانس، والسيد أحمد خير الدين عبد الرحيم ،سيسيل تارديو

 ار التابع لرئاسة جمهورية تركيا.والت مدير االتصاالت بمكتب االستثمباالستثمار الماليزية، والسيد بكير 

 

بالذكرى السنوية األولى، وبإطالق العالمة التجارية "استثمر  وكالة ترويج االستثمار الرئيس التنفيذي لـ "وايبا" يهنئ 

 قطر"

وكالة ترويج  تأسيس ل الوليد آل ثاني بمناسبة الذكرى السنوية األولى بن لشيخ عليسعادة ابتهنئة السيد سكاالر ل الفعاليةبدأت 

 قائال :  ،مؤخرا   " استثمر قطر"  وإطالق العالمة التجارية، االستثمار في قطر

قطر بمناسبة الذكرى  وكالة ترويج االستثمار في  أود أن أهنئ الجمعية العالمية لهيئات ترويج االستثمار،  "بالنيابة عن

شبكة االستثمار في  ،امؤخر   أُطلقتالتي  "،استثمر قطر" بالعالمة التجارية ها، كما أرحب تأسيسالسنوية األولى ل

ا نشط  شهدنا دو  .األجنبي المباشر العالمية  ة العالمي  على الساحة  ، طوال عامها األول،قطروكالة ترويج االستثمار في  ا لر 

 ." لمؤسسات ذات الصلة في جميع أنحاء العالموالشراكة مع العديد من ا التفاعل من خالل 

 

 لوكالة ترويج االستثمار في قطرعلى االقتصاد القطري، سلط الرئيس التنفيذي  19-كوفيد بعد إلقاء نظرة عامة على تأثيرات

 قائال : متعدد األطراف في توسيع فرص االستثمار. وأوضح للتعاونالمهم الضوء على الدور 

الجهات المعنية باالستثمار تعاونا  متعدد األطراف بين جميع  التداعيات السلبية للجائحة التعافي الكامل من  يتطلب" 

ونحن حريصون على   ،االستثمار ترويجمناقشات ثنائية مع عدد من وكاالت حتى اآلن،  ،أجريناو .وبيئة األعمال

االستثمار  بالتوازي، نحن نعمل مع منصات ترخيص الداعمة.مع نظرائنا الدوليين والمؤسسات  اتمواصلة المحادث

 كوفيد."  جاهز لمشاريع استثمارية جديدة في عصر ما بعد المناخ العامفي قطر للتأكد من أن  االجنبي

 



 

مع انتقال الدول    ،ثاني عن أهمية التركيز على استمرارية األعمال والمرونة  الوليد آلبن  الشيخ علي  سعادة  خالل الندوة، تحدث  

اقتصاد  إنشاء  الدور المتنامي للقطاع الرقمي في مسيرة قطر نحو    سعادته   والشركات نحو اقتصاد جديد. باإلضافة إلى ذلك، ناقش

، والتي قال إنها هالرقمي في مرحلة االنتعاش وما بعدل قائم على المعرفة، والحاجة إلى جميع األطراف المعنية لتسريع التحو  

 .تتطلب بنية تحتية مستدامة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جوهرها

 

لة بالجمعية العالمية لهيئات ترويج االستثمار تأتي الخاص عبر اإلنترنتندوة الجدير بالذكر أن  سلسلة الحوار الرقمي   لتكم 

ا ،الحوار الرقمية لسلسانطلقت و ها وكالة ترويج االستثمار في قطر. تالتي نظم اشرلالستثمار األجنبي المب من أجل   ،مؤخر 

االستثمار األجنبي المباشر  مجال وأصحاب المصلحة في ،االستثمار الشريكة ترويجالمشاركة والتعاون بنشاط مع وكاالت 

 . والعالمي المحليالمستويين العالمي، بهدف تطوير نظام استثماري أكثر مرونة واستدامة على 

 - انتهى-

 

 حول وكالة ترويج االستثمار في قطر

على أنشطة ترويج االستثمار تحت عالمة "استثمر قطر"، وتعمل كجهة رئيسية في  وكالة ترويج االستثمار في قطر  تُشرف

منصات الترخيص في القطر، تساعد الوكالة  جذب االستثمار األجنبي المباشر. من خالل مواردها الواسعة والتنسيق الوثيق مع 

 الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق النجاح على المدى الطويل من خالل تقديم الدعم والمشورة والخبرة الالزمة. 

تهدف وكالة ترويج االستثمار في قطر إلى تقديم دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين العالميين بفرص 

 عمال المربحة، والمساهمة في التنمية االقتصادية للبالد وتحقيق أهداف التنويع عبر القطاعات والمناطق الجغرافية. األ

 

 لالستفسار لدى وكالة ترويج االستثمار في قطر، يرجى التواصل مع:

 سميرا يلديريم

s.yildirim@invest.qa 

+974 – 3373 1398 

 


