
                                                                                      

 

 
كية اتيجية العليا القطرية التر  بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة االستر

 تعاونهماالضوء على سلطان ي   و"استثمر في تركيا" في قطر ترويج االستثمار وكالة

 أول تقرير مشترك حول العالقات االستثمارية الثنائية  طلقانوي  

 

  ، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة للجنة االستراتيجية العليا القطرية التركية  :2020ديسمبر   41الدوحة، قطر  

مكتب االستثمار التابع  بالشراكة مع   ،في قطروكالة ترويج االستثمار  استضافت والذكرى األولى لشراكتهما، 

أبرز معالم   ندوة افتراضية لتسليط الضوء على  ،مؤخرا   ،”استثمر في تركيا“ ة الجمهورية التركيلرئاسة 

واالحتفال بإطالق أول تقرير مشترك عن العالقات االستثمارية الثنائية بين قطر وتركيا بعنوان   ،تعاونهما

 .في مختلف المجاالت واألنشطة االقتصادية" "قطر وتركيا: إطالق فرص االستثمار المستدام 

 

  سفير تركيا لدى قطر، إلى جانب ممثلين من  ، السيد محمد مصطفى جوكسو شهدت الفعالية مشاركة سعادة

  التي ، وعدد من الشركات القطرية والتركية الخاصة، و"استثمر في تركيا" ،وكالة ترويج االستثمار في قطر

 .البلدينكال االستثمارية الناجحة في  عرضت تجربتها 

 

  التي  ،العليا االستراتيجية  للجنة السادسة الدورة  أثبتت " :قائال   ، محمد مصطفى جوكسوسعادة السيد  ق عل  و

.  عام بشكل وقطر تركيا  بين االقتصادية للشراكة المتزايدة األهمية ، أنقرة في نوفمبر  26يوم  استضفناها 

  التقرير   هذا   إطالق   يأتي   وبالتالي، .  االقتصاد   مجال  في  االجتماع   خالل   قعت و    اتفاقيات   10  أصل   من   7وكانت  

ق عم    الذين  والشركات  لألفراد  دليل بمثابة  سيكون بأن التقرير  ثقة  على نحن . المناسب  الوقت  في اليوم  الم 

ووكالة   االستثمار  مكتب  في ناءزمال أشكر  أن أود . البلدين  في  جديدة واستثمارات  أعمال  فرص  عن  يبحثون 

 المشتركة في إعداد هذا التقرير".  جهودهم  على  قطرترويج االستثمار في 

 

متنانه  اقطر، عن لوكالة ترويج االستثمار في الرئيس التنفيذي  - الوليد آل ثانيبن علي    / الشيخسعادة أعرب و

عالقات اقتصادية متناغمة   إنشاء لمساهمته في  " استثمر في تركيا"أحمد بوراك داغلي أوغلو، رئيس  /للسيد 

عالقة التعاون    على   " استثمر في تركيا"وكالة ترويج االستثمار في قطر مع   شراكة  ترتكز "  :وقال بين البلدين.  

 الرائعة بين االقتصادين.   واالستثماري  التجاري  التعاون أوجه على و  ، تركياجمهورية قطر ودولة بين المتينة  



                                                                                      

 

 

الصديقة    والمنظومة وإطالق تقريرنا المشترك، الذي يعرض مرونة البلدين،    ، بتعاوننا الثنائي معا    اليوم   نحتفل

تركيا   وفرهاتوتلك التي  ،مها قطر للمستثمرين األتراكالمتنوعة التي تقد  القطاعية لألعمال، والفرص 

 . للمستثمرين القطريين" 

 

أحمد بوراك داغلي   /على تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج االستثمار في قطر، قال السيد  با  وتعقي

  قطر  بين  الثنائي  المباشر األجنبي  واالستثمار  التجارة تقرير " يهدف" : "استثمر في تركيا "رئيس  ، أوغلو

  هذا  يكون  أن  نأمل . والحليفين  الصديقين  البلدين  في  االستثماري  المشهد  عن  عامة لمحة  تقديم  إلى " وتركيا

سنواصل، من جهتنا كمكتب  . وقطر تركيا في االستثمار  في  الراغبين والشركات  لألفراد  دليل بمثابة  التقرير

.  الثنائية  االستثمارات  لتعزيزوكالة ترويج االستثمار في قطر  في  الكرام  زمالئنا مع  العمل ، استثمر في تركيا

  مع  العالم  مستوى  على  كالعب رئيسي قطر  خاصة في ظل دور  القطريين  للمستثمرين  قصوى  أهمية  نولي 

  في  تركيا في القطرية االستثمارات  تزايد  نرى أن ويسعدنا . البلدان من العديد  في  استراتيجية استثمارات 

  ة". األخير السنوات 

 

والشركات   ، المشتركة عبر اإلنترنت عدد من الشركات متعددة الجنسيات التركية والقطريةوحضر الندوة 

متوسطة التي تمثل مختلف القطاعات والصناعات.  الوالشركات الصغيرة و   ،ذات رأس المال المشترك  الناشئة 

الفرص  فصيلية حول  روضا  ت ، خالل الندوة، عو"استثمر في تركيا"وكالة ترويج االستثمار في قطر    م ممثلو قد  و

من   شهادات الدولتان للمستثمرين من كال البلدين، وبعد ذلك تمت مشاركة ها وفرت التي االستثمارية المجزية 

بنك قطر  ، وشركة "يابي مركيزي"، ومجموعة Doğuşقبل ممثلين رفيعي المستوى لكل من مجموعة 

الموقع اإللكتروني لكل من وكالة ترويج  يمكن الحصول على التقرير على و . ، والبنك التجاري الوطني

 االستثمار في قطر و"استثمر في تركيا". 

، خالل الدورة الخامسة للجنة االستراتيجية العليا  "استثمر في تركيا"وقعت وكالة ترويج االستثمار في قطر و 

ر البالد  أمي ،تميم بن حمد آل ثاني / ، بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ2019القطرية التركية في عام 

رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، مذكرة تفاهم للتعاون في العديد من المجاالت   / المفدى، وفخامة الرئيس

الشركات القطرية والتركية االستثمارية، ومساعدتها على تحقيق طموحاتها في النمو في كال   اعي لدعم مس

 البلدين. 



                                                                                      

 

 

بين   مرتين ونصف  ، حيث زادت بمقدارالنمو   مرة في جدير بالذكر أن التجارة الثنائية بين قطر وتركيا مست

  22بإجمالي استثمارات بلغت  باالستثمار في تركيا،  إلتزاما  مستمرا    قطر   . وقد أظهرت 2019و  2013عامي  

وال يزال هذا الرقم    ،شركة تركية في قطر  675، تعمل أكثر من  . وفي ذات الوقت 2019مليار دوالر بنهاية  

 .التعاون الثنائي  تعزيز ل نظرا  ،  اتجاها  تصاعديا  يشهد 

اتفاقيات بين    10في تركيا، تم توقيع  م ؤخرا   االستراتيجية العليا، التي ع قدت  للجنة  في إطار االجتماع السادس  

 اتفاقية.  62 االتفاقيات الموقعة نتيجة االجتماعات بين قطر وتركيا إلىعدد البلدين، ليصل إجمالي  

 انتهى 

 حول وكالة ترويج االستثمار في قطر

 "،قطر "استثمر( على أنشطة ترويج االستثمار تحت العالمة التجارية IPA Qatarتشرف وكالة ترويج االستثمار في قطر )

لجذب االستثمار األجنبي المباشر. من خالل مواردها الهائلة وتنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص  وطنيةوتعمل كمظلة 

طويل من خالل   على المدى الالشركات على تعزيز طموحاتها وتحقيق نجاح  وكالة ترويج االستثمار في قطر  القطرية، تساعد

 والخبرة الالزمة.  ،والمشورة ،تقديم الدعم

إلى إبراز دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وربط المستثمرين الدوليين بفرص  االستثمار في قطروكالة ترويج  تهدف

 عبر القطاعات والمناطق الجغرافية.االقتصادي  األعمال المربحة، مع تحقيق التقدم في التنمية االقتصادية للدولة وأهداف التنويع  

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

 سميرا يلديريم

s.yildirim@invest.qa   

+974 – 3373 1398 

 

 "استثمر في تركيا" مكتب االستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركيةحول 

  في   االستثمار  فرص   الرسمية المعنية بترويج  المؤسسة  هي ا" استثمر في تركي" مكتب االستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية  

 استثمر في تركيا تقاريرها  تقدم.  تركيا  إلى  دخولهم  وبعد  وأثناء  قبل  المستثمرين  وتتولى دعم  العالمي،  األعمال  لدى مجتمع  تركيا

. تركيا في  االقتصادية التنمية من لتحقيق مزيد الالزمة االستثمارات تشجيع عن المسؤولة وهي الرئيس التركي، إلى مباشرة

  من  العمل، لفرص المولدة  أو/  و  المضافة والقيمة العالية التقنية ذات االستثمارات " استثمر في تركيا"  تدعم الغاية، لهذه قا  تحقي

 .الصلة ذات لالستثمارات الكاملة العملية ومتابعة تسهيل خالل

 وجذب تعزيز في  العاملة المؤسسات لجميع اتصال وكنقطة الدوليين للمستثمرين مرجعية كنقطة " في تركيا راستثم"  تعمل

 .والمحلية اإلقليميةو الوطنية المستويات على االستثمارات

 ، يرجى التواصل مع:"استثمر في تركيا"لالستفسار لدى 

 كوجوكدابان صادق ليفينت
kucukdaban.levent@invest.gov.tr 

+974 5055 6804 
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