
                                            

 

 

 

  وكالة ترويج االستثمار في قطر ومؤسسة روسكونجرس تبحثان سبل

 تعزيز التعاون االستثماري
 

   االستثمار  تروي    ج وكالة استضافت
كة بعنوان روسكونجرس،  ومؤسسة  ،قطر  ف    فعالية مشتر

اكة" كات نمو  آفاق: الروسية القطرية االقتصادية الشر    الروسية الشر
 االستثمار  منظومة ف 

اكة       ."القطري   إطار شر
  وكالة تروي    ج االستثمار ومؤسسة روسكونجرس  وأقيمت الفعالية ف 

وف 

  تسبق مشاركة 
ة التر غ االقتصادي الدول   قطر كضيفدولة الفتر   منتدى سانت بطرستر

ف 

 (SPIEF .القادم ) 

 ورئيس  والصناعة التجارة وزير  ،سعادة السيد عل  بن أحمد الكواري مشاركة الفعالية وشهدت

     مجلس
    ،قطر إدارة وكالة تروي    ج االستثمار ف 

  الفيدرالية   الوكالة  رئيس  ،بريماكوف  والسيد يفجيت 

روسيا،  لدى قطر  دولة سفت   ،الدولية، وسعادة السيد فهد بن محمد العطية للتنمية الروسية

  سعادة  و 
  قطر، والسيد   االستثمار   وي    جتر   الرئيس التنفيذي لوكالة  ،الشيخ عل  بن الوليد آل ثان 

ف 

 الرئيس التنفيذي لمؤسسة روسكونجرس.  ،ليفجستو  ألكسندر 

   مشاركته وخالل
 بالعالقات الكواري أحمد  بن عل   السيد  سعادة الجلسة، أشاد  أعمال  ف 

اتيجية    االستر
  االتحادية، روسيا  وجمهورية قطر  دولة بي    تربط التر

 
   مؤكدا
 كال   أن الصدد  هذا  ف 

  تحقيق  يواصالن البلدين
 
   تقدما

كة أهدافهما  ف     والمتمثلة المشتر
  االقتصادي  األداء تعزيز  ف 

ي المال رأس وتنمية شكل  األهداف هذه أن سعادته وأضاف. الصناعات تنوي    ع وزيادة البشر
ُ
 ت

 
 
 .الُمقبلة السنوات خالل البلدين بي    التعاون لتعزيز  أساسا

 دولة   بي     التجاري  التبادل  حجم  أن  إل  سعادته  أشار   البلدين،  بي     التجارية  العالقات  صعيد   وعل

   منىح  شهد   وروسيا   قطر 
 
  مقارنة   2019  العام  خالل  دوالر   مليون  202  إل  وصل  حيث  تصاعديا

   دوالر  مليون 118ب
ة خالل % 200 بنسبة زيادة يعادل ما  وهو  ،2012 عام ف   السبع  فتر

 .سنوات 



                                            

 

  لجائحة  االستجابة تدابت   أثبتت فقد  العالمية، األزمة من الرغم عل أنه إل سعادته ولفت هذا 

   نجاعتها  19-كوفيد
 الناتج  إجمال   يرتفع أن المتوقع من فإنه ذلك عل وبناء البلدين، كال   ف 

 العام  خالل التوال   عل% 2.8 و % 2.5 بنسبة االتحادية روسيا  وجمهورية قطر  لدولة المحل  

    سيسهم  مما   ،2021
   البلدين  اقتصاد   نمو   ف 

 
    عالقاتهما   وتوسيع  معا

   المجاالت،  مختلف  ف 
 
ا   مشت 

  
    المشاري    ع  إل  الصدد   هذا   ف 

    دراستها   يتم  التر
    دوالر   مليار   9  عن  قيمتها   تزيد   والتر

  الرعاية   مجال  ف 

ها  والزراعة التحتية والبنية والعقارات الصحية  .وغت 

   التعاون اتفاقية إل سعادته وأشار  هذا 
  قطر  بدولة االستثمار  تروي    ج وكالة بي    توقيعها  تم التر

   Roscongress ومؤسسة
    االستثمارات  تروي    ج  مجال  ف 

 فعاليات  خالل  وذلك  2019  العام  ف 

  الدوحة، منتدى
 
اكة هذه ثمار  أحد  يعد  اليوم الندوة تنظيم أن  إل الفتا  .الواعدة  الشر

   السيد  أكد  ،جانبه ومن
، رئيس الوكالة الفيدارالية الروسية للتنمية الدولية، بريماكوف يفجيت 

يك  قطر  دولة إل تنظر  روسيا االتحادية حكومةعل أن     مهم كشر
ق منطقة ف    األوسط  الشر

   لالقتصاد  داعم ومستثمر 
كات منتسىع مجموعة :" وقال: الوطت  ة  الروسية الشر   الكبت 

  لتوسيع  الخاص والقطاع القطرية الحكومة معإل التعاون  ،2018العام والمتوسطة، منذ 

   ا أعماله
 مركز من شأنها أن تمثل  قطر  المنطقة خاصة وأنها ترى أن دولةو  الدولة ف 

 
 إقليمي ا

 
 ا

 التجارية."  ا لعملياته

ا  اليوم حدث "يمثل :ليفجستو  ألكسندر  السيد ومن جانبه، قال   كة لجهودنا  استمرار     المشتر
ف 

   حيث عقدنا، القطري؛ الروس   التعاون تعزيز 
، شهر ديسمتر  ف   

  منتدى  جلسة من العام الماض 

غ سانت    الدول   االقتصادي بطرستر
   العام وشهدت نسخة. الدوحة منتدى ف 

  تنظيم  الماض 

 المهمة، االجتماعات من مجموعة إضافة إل عقد  الناجحة، التجارية الفعاليات من العديد 

   االستثمار  تروي    ج ةوكال مع اتفاقية وتوقيع
كما أننا شهدنا العديد من التطورات، حيث   .  قطر  ف 

  توطيد أواص 
   التعاون نجحنا ف 

، واألمن الصحية، الرعاية مجاالت ف   
  واالستثمارات  الغذان 

  منتدى. المتبادلة
غ سانت وسنواصل هذه الجهود ف    . "2021الدول   االقتصادي بطرستر

  القيمة استعرض الندوة، وخالل
  توفرها  الشيخ عل  بن الوليد آل ثان 

  الفريدة  والمزايا  ،قطر  التر

  
   وأشار  .الروس " للمستثمرينInvest Qatar"  عالمة  تقدمها  التر

  بهذه  تعليقهمعرض  ف 



                                            

 

كات  مكن"يُ  :المناسبة   قطر ومؤسسة   للشر
الروسية، بفضل دعم وكالة تروي    ج االستثمار ف 

   لألعمال الصديقة االستثمار  منظومة من االستفادة روسكونجرس،
 بالموارد  واالتصال قطر، ف 

  ها طموحات وتحقيق  المناسبة، والمنصات
ا  اليوم حدث  سيكون. ومزدهر  مرن اقتصاد  ف   معلم 

ا      رئيسي 
كائنا   مع  تعاوننا   تعزيز   ف  كات  شر     المعنية  والشر

ة  ف      الفتر
غ   سانت  تسبق منتدى  التر   بطرستر

 ". 2021 الدول   االقتصادي

  الفعالية، وشارك
   الحرة المناطق  وهيئة للمال، قطر  مركز  عن ممثلون ف 

قطر  وواحة قطر، ف 

  حلقة ،ومركز التعاون القطري الروس   والتكنولوجيا، للعلوم
 يمكن  "كيف ية بعنواننقاش ف 

اخيص لمنصات    التر
كات تدعم أن قطر دولة  ف     الشر

 نقاش  ذلك حلقة وأعقبنموها".  رحلة ف 

كات من المستوى رفيعو  ممثلون فيها  شارك   أبرز  وتم خاللها تسليط الضوء عل  الروسية، الشر

ة معالم كاتهم  نجاح مست     شر
 .قطر دولة ف 

 انتىه

 

ي قطر 
 
 حول وكالة تروي    ج االستثمار ف

  قطر ) 
ف وكالة تروي    ج االستثمار ف  ( عل أنشطة تروي    ج االستثمار تحت IPA Qatarتشر

. من  وطنية وتعمل كمظلة  "،قطر "استثمر العالمة التجارية  لجذب االستثمار األجنتر  المباشر
خيص القطرية، تساعد  وكالة تروي    ج  خالل مواردها الهائلة وتنسيقها الوثيق مع منصات التر

  قطر 
كات عل تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاح  االستثمار ف  طويل من خالل   المدى ال علالشر

ة الالزمة.  ،والمشورة ،تقديم الدعم  والختر

  قطر  تهدف
إل إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط  وكالة تروي    ج االستثمار ف 

  التنمية االقتصادية للدولة 
 المستثمرين الدوليي   بفرص األعمال المربحة، مع تحقيق التقدم ف 

 عتر القطاعات والمناطق الجغرافية. صادي االقتوأهداف التنوي    ع 
 

 حول مؤسسة روسكونجرس

، توجه تنموية غت  ربحية ذات مؤسسة مؤسسة روسكونجرس ه    رئيس   ومنظم اجتماع 
   تأسست. العامة والفعاليات والمعارض، الدولية، لالتفاقيات

 2007 عام روسكونجرس ف 
  صورة  وتحسي    الوطنية، مصالحها  وتعزيز  لروسيا، االقتصادية القدرات تنمية تسهيل بهدف
   المؤسسة أدوار  أحد  يتمثل البالد. 

 أجندات  عل القضايا  وتغطية والتحليل، الشامل، التقييم ف 
ا  إدارية، خدمات تقدم كما . والعالمية الروسية االقتصادية األعمال ا  ودعم   لمشاري    ع ترويجي 
ية  والمبادرات االجتماعية، األعمال ريادة تعزيز  عل وتساعد  االستثمار، وجذب األعمال،  .الخت 

 



                                            

 

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

 سميرا يلديريم

s.yildirim@invest.qa   

+974 – 3373 1398 

 
 التواصل مع:لالستفسار لدى مؤسسة روسكونجرس، يرجى 

 أننا توروسيان

Anna.torosyan@roscongress.org 

+7 9817957961 
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