
                                         

 

 

الحوار حول فرص االستثمار في قطر للشركات ان ز تعز  وستريا"أدفانتج أو"وكالة ترويج االستثمار 

 النمساوية

 

مزايا  فعالية افتراضية حول   ،وستريا"أدفانتج أ"  استضافت وكالة ترويج االستثمار ومؤسسة :2020 ديسمبر  6 -الدوحة، قطر 

دولة   لدىالنمسا جهورية  ةسفير  ،كارين فيشتنجر جروهي/، بمشاركة سعادة السيدةللشركات النمساويةاالستثمار في قطر 

ن مركز قطر للمال، وهيئة  من  يوممثل  االستثمار، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج    -   علي بن الوليد آل ثاني  /الشيخ سعادة  قطر، و 

 .والنمسا النمساوية في قطراملناطق الحرة في قطر، وعدد من الشركات  

املستثمرين املحتملين    وتعريف  املختلفة،في قطر أمام الشركات النمساوية    ةالواعد  فرص االستثماروتم خالل الفعالية عرض  

 .املناسبة في الدولةعمال ال  منصاتب

 وتعلي
 
"تواصل الشراكة االقتصادية بين قطر والنمسا   كارين فيشتنجر جروهي: /سعادة السيدة قالت ،املناسبةهذه على  قا

والتنمية. يعتمد هذا الحدث   تقدمنموها املستمر، ويستمر البلدان في تعميق العالقات بينهما والسعي وراء سبل مفيدة لل

رد  االفتراض ي على الساس القوي الذي يتمتع به البلدان ويعمل كمنصة للشركات واملؤسسات النمساوية الستكشاف املوا

 الهائلة وفرص االستثمار التي توفرها قطر واالستفادة منها". 

على املزايا التي يمكن للمستثمرين النمساويين   ، الضوءاالستثمارترويج سلط الرئيس التنفيذي لوكالة  خالل الفعالية

 عزيز في ت وستريا"،أدفانتج أ" إحدى ثمار شراكتنا الوثيقة مع، جلسة اليوم"تساهم  وأشار بالقول: ،االستفادة منها في قطر

بمكانة فريدة ملساعدة الشركات  وستريا" أدفانتج أو"وكالة ترويج االستثمار  كل من تتمتعو  التنمية االقتصادية لبلدينا

 ة".تحقيق طموحاتها في املنطقو باملوارد في قطر،  ة الغني االستثماريةالبيئة   النمساوية على االستفادة من 

 



                                         
 

 وتعقي
 
وستريا"  أدفانتج أ"  رئيس-كارولين أدينبرجر / قالت السيدة االستثمار،وكالة ترويج تصريحات الرئيس التنفيذي ل على با

تها  "على الرغم من تحديات هذا العام الذي فرضومدير الجلسة: ، واملستشار التجاري للسفارة النمساوية في الدوحة، الدوحة

شركة نمساوية تشارك في هذه الندوة عبر   35على قيود السفر واإلغالق، يسعدني أن أرى أن لدينا حوالي  19-جائحة كورونا 

 اإلنترنت لبناء جسور افتراضية إلى قطر. آمل أن نتمكن من مواصلة الحوار شخص 
 
مرة أخرى في العام املقبل، بمجرد أن   يا

 نتغلب على الوباء".

 
 
 عرض االستثمار،وكالة ترويج  عالقات املستثمرين فيإدارة ير مد-حمد راشد النعيمي / السيد مد  ق

 
 عن  ا

 
في   االستثمارتفصيليا

ومنصات   االستثمار،وكالة ترويج  الفريدة التي يمكنهم االستفادة منها بدعم من والفرص ، قطر للمستثمرين النمساويين

مساعد في إدارة تنمية   -ماجد العماري  /حمد راشد النعيمي، والسيد  /حلقة نقاشية بين السيد  وتبع ذلكالترخيص في الدولة. 

 شركة  ، وممثلي في هيئة املناطق الحرة في قطرالسواق مدير إدارة - ي فهد علي الكوار  / في مركز قطر للمال، والسيد العمال

 .نجاح شركاتهم في قطر تحدثوا عن مسيرةالذين  باور قريينشركة و  سبييد انفستشركة و  سوتيين

ُد افادتكم بأنه   و 
 
في مختلف  ذات رأس مال مشترك،  مملوكة بالكامل و نمساوية،  شركة    47أكثر من  تعمل في قطر  إضافة إلى ذلك ن

استاد   ،في قطر، بما في ذلك مجال البنية التحتية. ومن املشاريع البارزة التي شاركت فيها الشركات النمساوية القطاعات

 .واملستشفى الهلي  ،وخط ترام املدينة التعليمية ،والخط الخضر ملترو الدوحة  ،الجنوب

فرص االستثمار املربحة للمؤسسات   تنميةوذلك مع توفير و في النمسا،  االستثماري نطاقها تعمل قطر باستمرار على توسيع 

 .حو إنشاء اقتصاد قائم على املعرفةكشركاء على املدى الطويل في مسيرة قطر ن ، والدولية ،النمساوية

 انتهى 

 

 

 



                                         
 

 حول وكالة ترويج االستثمار 

 
ُ
"، وتعمل  Invest Qatar( على أنشطة ترويج االستثمار تحت العالمة التجارية "IPA Qatarشرف وكالة ترويج االستثمار في قطر )ت

  تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية،    كمظلة وطنية لجذب االستثمار الجنبي املباشر. من خالل 
 
تساعد وكالة  وأيضا

ترويج االستثمار الشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاٍح على املدى الطويل من خالل تقديم الدعم، واملشورة، والخبرة  

 الالزمة. 

بط املستثمرين الدوليين بفرص العمال  تهدف وكالة ترويج االستثمار إلى إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، ور 

 املربحة، مع تحقيق التقدم في التنمية االقتصادية للدولة وأهداف التنويع االقتصادي عبر القطاعات واملناطق الجغرافية. 

 وستريا أدفانتج  أحول  

تقدم مجموعة واسعة من  و أوستريا هي منظمة ترويج التجارة التابعة للغرفة االقتصادية الفيدرالية النمساوية،  أدفانتج

مكتب في أكثر   100من خالل ما يقارب  خدمات تطوير العمال واملعلومات للشركات النمساوية وشركائها التجاريين الدوليين

موظف حول العالم في العثور على املوردين النمساويين وشركاء العمال. تتنوع الخدمات   800حوالي  يساعدو دولة  70من 

الخرى التي تقدمها مكاتب أدفانتج أوستريا من التعريف بالشركات النمساوية التي تبحث عن مستوردين أو موزعين أو وكالء  

 في دخول السوق النمساوية.  إلى تقديم معلومات معمقة عن النمسا كموقع عمل واملساعدة

 

 رجى التواصل مع:لالستفسار لدى وكالة ترويج االستثمار في قطر، يُ 

 سميرا يلديريم 

s.yildirim@invest.qa   

+974 – 3373 1398 

 رجى التواصل مع: وستريا، يُ أدفانتج ألالستفسار لدى 

  أدينبرجركارولين  

doha@advantageasutria.org 

+974 – 5020 1433 
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