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 والضیافة   والزراعة  اتفاقیات استثمار في قطاعات األمن السیبراني   توقعوكالة ترویج االستثمار 
     

  مؤسساتثالث مذكرات تفاھم مع    ھاعن توقیع في قطراالستثمار    ترویجأعلنت وكالة    :2021یونیو    8الدوحة، قطر،  
االستثمارات وتعزز مذكرات التفاھم  في روسیا.  الذي ُعقد    رغ االقتصادي الدولي ومنتدى سانت بطرسب  على ھامشروسیة  

واألمن السیبراني وتكنولوجیا    ،والضیافة  والمواصالت  التكنولوجیا الزراعیة،القطاعات، بما في ذلك    العدید منالروسیة في  
 .المعلومات

وفي إطار األھداف األساسیة لوكالة ترویج االستثمار المتمثلة في جذب االستثمار األجنبي إلى قطر والترویج لدولة قطر  
قطر وثالثة شركاء روسیین،  وكالة ترویج االستثمار في مذكرات التفاھم إطاًرا للتعاون بین  تضعكوجھة استثماریة متمیزة،  

أكثر شركات األمن السیبراني الروسیة ابتكاًرا، وتعمل في مجال استخراج البیانات، ، واحدة من  (BI.ZONE)بایزون    وھم
)، مزود  Accord Pitch Dohaوالتحقق من أنظمة األمن السیبراني والمؤسسات القضائیة؛ و"أكورد بیتش الدوحة" (

 .تكرة)، شركة تكنولوجیا زراعیة مبWadi Waterروسي لخدمات النقل والضیافة، و"وادي ووتر" (

بنود االتفاقیة، ستسّھل وكالة ترویج االستثمار عملیات بایزون من أجل إنشاء بنیة تحتیة في مقر شركة میزة، فضالً  ل  وفقًا
من أجل    إقلیمیًا  مركًزاستُنشئ الشركة الروسیة    كماعن توظیف وتدریب الخبراء المحلیین خالل السنوات الخمس المقبلة.  

 بھدف خدمة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخلیجي.   ،التمیّز في األمن السیبراني

وفي سیاق مشابھ، ستدعم وكالة ترویج االستثمار أكورد بیتش دوحة في تنفیذ خطتھا االستثماریة التي تشمل توفیر خدمات  
أس العالم  ، وك2021  للعرب  العالم  النقل واإلقامة واالستشارات ذات الصلة بالفعالیات الریاضیة الكبرى، متضمنة كأس

توفیر تقنیات مبتكرة    ستُمكن مذكرة التفاھم بین وكالة ترویج االستثمار ووادي ووتر الشركة من  وكذلك  في قطر.  2022
   .ھدر المیاه یصتاج منتجات عالیة الجودة مع تقلللقطاع الزراعي في قطر، إلن

ترویج االستثمار في   الرئیس التنفیذي لوكالةسعادة الشیخ علي بن الولید آل ثاني،    وتعلیقًا على توقیع االتفاقیات، صرح
قائالقطر المثمرةیسعدنا  " :  ،  الجدیدة  الشراكات  باقة من  بیتش  وبایزون    على غرار   روسیینمع مستثمرین    عقد  أكورد 

فرًصا استثماریة تجاریة جدیدة في سوق قطر المزدھر. باإلضافة إلى ذلك،    خلقمن شأنھا    الدوحة، ووادي ووتر، والتي
بالسوق   في توفیر تجربة أعمال متمیزة واستثنائیة للمستثمرین في قطر ودعم نجاحھمجھودنا    الثالث  تفاھمالمذكرات    تعزز

 ." العالم  تحّول وتنویع أحد أكثر االقتصادات ازدھاراً في  الوقت نفسھ المشاركة في فيالقطري و

أن "األمن السیبراني ھو أحد األولویات الرئیسیة   ،بایزونمن جانبھ، أكد دیمتري سامارتسیف، الرئیس التنفیذي لشركة و
قطر في  االستثمار  ترویج  وكالة  مع  تعاوننا  سیفتح  األوسط.  الشرق  في  الرقمیة  أمامنا الستكشاف    اً فرص للتنمیة  كبیرة 

 ھا".ة اإللكترونیة في المنطقة بأكملاحتیاجات دولة قطر، وتقدیم الخدمات التي تساھم في تعزیز المرون

"ستكشف بطولة كأس العالم لكرة القدم القادمة عن    :وقال ستیبان لیانوزوف، الشریك اإلداري لشركة أكورد بیتش الدوحة
والشركات   السیاح  أمام  قطر  وكوننا  الدولیةدولة  لنقل    رئیسیًا   العبًا.  جاھدین  سنسعى  العالمیة،  الریاضیة  الفعالیات  في 

العالم   المعرفة البنیة 2018روسیا    في (خاصة من كأس  الفرق والموردین المحلیین، وتطویر  )، واالستثمار في تدریب 
دى السنوات الثالث الماضیة، عملت أكورد  على م  .التحتیة المحلیة، وتقدیم الخدمات لعمالئنا الدولیین من مصادر محلیة



 

بیتش الدوحة بشكل وثیق مع العدید من الشركاء المحلیین. نحن نؤمن بفعالیة استثماراتنا ونخطط لمواصلة العمل في قطر  
 ". 2022بعد عام 

قائًال: "نھدف ،  صّرح السید أندري مارتیروسوف، رئیس قسم المعلومات والمؤسس المشارك لشركة وادي ووتربدوره،  و
إنشاء ھذا  قبل  الھواء.  المستخلصة من  المیاه  باستخدام  الزراعیة في قطر  التكنولوجیا  إنشاء توجھ مبتكر في مجال  إلى 
المشروع، عملت شركة وادي ووتر على توزیع واختبار مولدات میاه من الغالف الجوي في قطر لعدة سنوات، وكانت  

ویتمثل أحد   .یا بأقصى قدر من الفوائد العائدة على البیئة وعلى سكان دولة قطرتبحث عن مناطق لتطبیق ھذه التكنولوج 
 ".أبرز إنجازات ھذا النشاط في لقائنا مع وكالة ترویج االستثمار في قطر، الذي وّجھ رؤیة الشركة نحو القطاع الزراعي

 انتھى 

 

 حول وكالة ترویج االستثمار في قطر 
 Invest) على أنشطة ترویج االستثمار تحت العالمة التجاریة " IPA Qatarاالستثمار في قطر (تُشرف وكالة ترویج 

Qatar  وتعمل كمظلة وطنیة لجذب االستثمار األجنبي المباشر. ومن خالل استخدام مواردھا الواسعة، وتنسیقھا الوثیق ،"
شركات على تعزیز طموحاتھا، وتحقیق النجاحٍ  مع منصات الترخیص القطریة، تُساعد وكالة ترویج االستثمار في قطر ال

 على المدى الطویل، عبر تقدیم الدعم، والمشورة، والخبرة الالزمة. 
تھدف وكالة ترویج االستثمار في قطر إلى تسلیط الضوء على دولة قطر كوجھة استثماریة استثنائیة، وتعریف 

جلة التنمیة االقتصادیة للدولة، وتحقیق أھداف التنویع المستثمرین الدولیین بفرص األعمال المربحة، فضالً عن دفع ع
 االقتصادي. 

 
 BI.ZONEحول 

BI.ZONE -  خبیر في اإلدارة االستراتیجیة للمخاطر الرقمیة التي تساعد المؤسسات في جمیع أنحاء العالم على تطویر
من   40العصر الرقمي. نقوم بإعداد استراتیجیات مخصصة للمشاریع المعقدة بناًء على أكثر من ھذا أعمالھا بأمان في 

خدماتنا ومنتجاتنا، باإلضافة إلى تقدیم حلول آلیة بسیطة وتوفیر الخدمات الخارجیة للفرق الصغیرة. منذ تأسیس الشركة 
ة، واالتصاالت السلكیة والالسلكیة، والطاقة،  مشروع في القطاعات المالی 700، قمنا بتنفیذ أكثر من 2016في عام  

 . https://bi.zoneوالطیران، والعدید من المشاریع األخرى. الموقع الرسمي: 
 في وسائل التواصل االجتماعي: BI.ZONEفیما یلي روابط حسابات 

   /https://www.facebook.com/www.bi.zoneالفیسبوك: 
   / https://www.linkedin.com/company/bi.zoneلینكد ان: 

 ttps://twitter.com/bizone_enhتویتر: 
 

 حول أكورد بیتش الدوحة
 Pitch Sports) ھو مشروع مشترك بین شركتین عالمیتین رائدتین: وكالة /http://apd.qaأكورد بیتش الدوحة (

(https://pitch-sports.com/)  وشركة النقلAccord Driving The Game 
(https://drivingthegame.com/)األساسیة في تقدیم خدمات إدارة النقل ألصحاب المصلحة في   . تكمن خبرتنا

في   2018الفعالیات الریاضیة العالمیة. لقد كنا أحد الالعبین الرئیسیین في ھذا المجال خالل بطولة كأس العالم لكرة القدم  
 بعدھا. روسیا، ونتطلع إلى مشاركة خبراتنا مع الشركات المحلیة خالل كأس العالم القادمة في قطر وما
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 حول وادي ووتر 

نستخلص في وادي ووتر المیاه من أكبر مورد متاح وھو الھواء. توفر تقنیتنا الرائدة مزایا كفاءة التكلفة والموثوقیة مع 
إنتاج میاه صالحة للشرب، عذبة، ونظیفة، وعالیة الجودة، ونقیة، وطبیعیة مثل أول قطرة مطر. تستفید تقنیتنا المبتكرة  

لتوفیر میاه الشرب للناس في كل مكان، من مجتمعات القرى  -وھو مورد غیر محدود ومتاح مجانًا  -الغالف الجوي من 
الریفیة النائیة إلى مباني المكاتب التجاریة إلى المنازل الخاصة. تأتي مولدات المیاه لدینا بأحجام مختلفة لتناسب المدن  

تشفیات والمكاتب والمباني السكنیة والمنازل الخاصة وغیرھا. إنھم جمیعًا والقرى والمراكز التجاریة والمدارس والمس
 ینتجون میاه الشرب األكثر أمانًا ونظافة، مما یحّسن مستوى العیش، وینقذ أرواح ملیارات األشخاص حول العالم. 

 
 

 ، یُرجى التواصل مع: لالستفسار لدى وكالة ترویج االستثمار في قطر
 سمیرا یلدیریم 

s.yildirim@invest.qa 
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