
 
 

 

 المؤسستان تستضيفها افتراضية نقاش حلقة إطار في
وكالة ترويج االستثمار في قطر ومجلس األعمال األميركي القطري يُسلطان الضوء على 

 مرونة االقتصاد القطري والقيمة التي يوفرها للشركات األميركية
  

 

ي قطر، ومجلس  : 2020أكتوبر  8الدوحة، قطر، 
استضافت وكالة تروي    ج االستثمار ف 

اضية بعنوان "عرض القيمة والمرونة  كي القطري، مؤخًرا، حلقة نقاش افير األعمال األمير
كية ".  كات األمير  لدولة قطر: لماذا تظل قطر وجهة استثمارية أساسية للشر

 
اضية بكلمات رئيسية للشيخ علي بن الوليد  هلت الفعالية االفير

ُ
، الرئيس است ي

آل ثان 
، القائم بأعمال  ي قطر، وسعادة السيدة جريتا هولير 

التنفيذي لوكالة تروي    ج االستثمار ف 
ي دولة قطر والمجموعة 

ي قطر، استكشفت مشهد االستثمار ف 
سفارة الواليات المتحدة ف 

 الواسعة من الفرص الواعدة عير قطاعاتها االقتصادية. 

 
ا عل هذه المناسبة، قال ا

ً
: "يضمن االقتصاد القطري وتعليق ي

لشيخ علي بن الوليد آل ثان 

ته الحثيثة نحو تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام  ، بقاء المشهد 2030المرن، ومسير
كات العالمية. مع انتقال البالد إىل االقتصاد الجديد،  االستثماري للدولة تنافسًيا بالنسبة للشر

كية لمواصلة االستفادة   كات األمير ي تستعد الشر
من الفرص غير المستغلة، ولعب دور مهم ف 

ي وكالة 
إنشاء أصول المعرفة، وتطوير التقنيات عير مختلف المجاالت. ونحن متحمسون، ف 

ة االقتصادية لكل من  ي كتابة الفصل التاىلي للمسير
ي قطر، للمساهمة ف 

تروي    ج االستثمار ف 
ة طويلة" كاء منذ فير  . دولة قطر والواليات المتحدة، كحلفاء وشر

 
ي قطاع 

كية ف  : "وضعت االستثمارات األمير من جانبها، قالت سعادة السيدة جريتا هولير 
ة، ساهمت  ي اآلونة األخير

اكة ال تزال مزدهرة. وف  النفط والغاز منذ عدة عقود األساس لشر
ي 
ي قطاع تكنولوجيا المعلومات االتصاالت ف 

كية، واالستثمارات الحالية ف  اكات األمير الشر

اكة. بالنظر إىل  2030رؤية قطر  تحقيق أهداف مثل الجيل القادم من الشر
ُ
ي ت

التر

 مع رؤية قطر الوطنية 
ً
كية حريصة عل 2030المستقبل، وتماشيا كات األمير ، فإن الشر

عه سمو 
ّ
اكة بير  القطاعير  العام والخاص، الذي وق اكة عير قانون الشر إثراء مجاالت الشر

ي 
 مايو." 31األمير ف 

 



 
 

ط السيد فهد الدوشي، الملحق التجاري القطري لدى الواليات  وخالل الفعالية،
ّ
سل

 :
ا
ي قطر، قائًل

ي ُيمكن للمستثمرين الدوليير  االستفادة منها ف 
المتحدة، الضوء عل المزايا التر

ي قطر. عالوة عل 
كية ف  كات األمير "هناك مجموعة من الحوافز االستثنائية المتاحة للشر

ا حقيقيً 
ً
يك مثل قطر شر

ُ
ًما ببناء بيئة أعمال مثالية ذلك، ت كيير  وملير  ا للمستثمرين األمير

كية عل ثقة من أنها ستحظ  بجميع الفرص  كات األمير والحفاظ عليها، بحيث تكون الشر
 الالزمة للنجاح". 

 
كي  ي غضون ذلك، أكد السيد محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس األعمال األمير

ف 
ي  ي قطر؛ وقال: "لقد بات اهتمام  القطري، عل االنطباع اإليجانر

كيير  ف  للمستثمرين األمير
. وعززت اإلصالحات   الحاىلي بقطر أقوى من أي وقت مض 

كيير  المستثمرين األمير
االقتصادية والتنظيمية المستمرة آفاق النمو بالنسبة للمستثمرين بشكل أكير من قبل. 

ي ق 
ي قطر الفريد ف 

ظر لموقع وكالة تروي    ج االستثمار ف 
ّ
ي قطر، بالن

لب المنظومة االستثمارية ف 
ي الدولة ". 

كية ف   نحن متفائلون بمستقبل االستثمارات األمير

 
ا 
ً
ي قطر، عرض

ي وكالة تروي    ج االستثمار ف 
اتيجية ف  م السيد أيمن آدم مهيب، مدير اإلسير

ّ
وقد

ي 
ي قطر. وتلته مشاركة قصص النجاح إلظهار القيمة التر

حول القيمة المقدمة للمستثمرين ف 
، المدير العام حق ي الدولة، ومن بينهم السيد جوش ماكلولير 

كيون ف  قها المستثمرون األمير
كة باالنتير للتكنولوجيا ومقرها وادي السيليكون، الذي استعرض، بصفته أحد الالعبير   لشر
ي دولة قطر. كما تحدث السيد جاي 

كته ف  ي سوق البيانات الضخمة، رحلة نجاح شر
البارزين ف 

كة بيكيت، نائب ر  ي قطر، عن النمو الشي    ع للشر
كة شيفرون فيليبس للكيماويات ف  ئيس شر

ي مايو 
 . 1997منذ تأسيسها ف 

 
نت بحلقة نقاش وجلسة أسئلة وأجوبة، برئاسة السيد  كة عير اإلنير

واختتمت الندوة المشير
 محمد بركات. 

 
كية ودولة قطر وعل مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت الواليات المتحدة  األمير

ايد، حيث استوردت قطر ما يزيد عن  مليار  23عالقات تجارية قوية ومزدهرة بشكل مير 
دوالر من البضائع من الواليات المتحدة. واليوم، تتجاوز القيمة االقتصادية اإلجمالية 

اكة بير  البلدين  ي تحقق معها  200للشر
ي قطر ضمن الدول القليلة التر

 مليار دوالر، وتأنر
ا تجارًيا. 

ً
 الواليات المتحدة فائض

 



 
 

، تمتلك الواليات المتحدة أكير من  ي المباشر ي مجال االستثمار األجنتر
كة تعمل  850ف  شر

ي مجموعة واسعة من األنشطة االقتصادية، باستثمارات تزيد عن 
ي قطر ف 

مليار  110.6ف 
ي البالد. بالتوازي

ي مباشر ف  مع ذلك، تعمل قطر  دوالر، مما يجعل منها أكير مستثمر أجنتر
ي البنية التحتية، 

باستمرار عل توسيع محفظتها من المشاري    ع الجاهزة للمستثمرين ف 
والنفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والصحة، وقطاعات أخرى. وعل وجه الخصوص، 
ي الدولة، لتحفير  القطاع 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص، الصادر مؤخًرا ف  تم سّن قانون الشر
كاء حقيقيير  عل المدى  ، وتعزيز التعاون مع المستثمرين بصفتهم شر الخاص بشكل أكير

اتيجية التنوي    ع االقتصادي لدولة قطر.  ي اسير
 الطويل ف 

 - انتىه-

 
ي قطر

 حول وكالة تروي    ج االستثمار ف 

ي قطر )
ف وكالة تروي    ج االستثمار ف  جارية "استثمر قطر"، وتعمل  ( عل أنشطة تروي    ج االستثمار تحت العالمة الت IPA Qatarتشر

خيص القطرية، تساعد   . من خالل مواردها الهائلة وتنسيقها الوثيق مع منصات الير ي المباشر كمظلة وطنية لجذب االستثمار األجنتر
كات عل تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاٍح عل المدى الطويل من خالل تقديم الدعم، والمشور  ي قطر الشر

ة،  وكالة تروي    ج االستثمار ف 
ة الالزمة.   والخير

ي قطر إىل إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليير  بفرص األعمال  
تهدف وكالة تروي    ج االستثمار ف 

ي التنمية االقتصادية للدولة وأهداف التنوي    ع االقتصادي عير القطاعات والمناطق الجغرافية. 
 المربحة، مع تحقيق التقدم ف 

 
كي القطريحول م  جلس األعمال األمير

كي القطري هي الوجهة األوىل لتسهيل التجارة واالستثمار بير  البلدين. ويستضيف المجلس العديد من   مجلس األعمال األمير
كيير  والقطري  كي القطري جهوده لمساعدة أعضائه األمير ير   الفعاليات لبناء المزيد من العالقات التجارية. يكرس مجلس األعمال األمير

كي القطري إىل التعاون مع   ي والمبادالت التجارية. يتطلع مجلس األعمال األمير عل توسيع أعمالهم وتشجيع االستثمار األجنتر
ي قطر. 

كيير  أثناء تأسيس أعمالهم ف   المستثمرين األمير

 
ي قطر، يرجر التواصل مع: 

 لإلستفسار حول وكالة تروي    ج االستثمار ف 
ا يلديريم   سمير

s.yildirim@invest.qa 

+974 – 3373 1398 
 

كي القطري، يرجر التواصل مع:   لإلستفسار حول مجلس األعمال األمير
 أرون تايتلباوم  

aaronteitelbaum@usqbc.org 

+1 202-677-2670 

 
 


