
 

 

 
 

 

 

 
 

 تنظم الممتقى السنوي لمتواصل مع أعضائيا الحاليين

 ن خططها المستقبميةإنجازاتها وتعمن ع أحدثتعرض لمعموم والتكنولوجيا واحة قطر 
 :6102 مارس 6قطر،  –الدوحة 

الحاضنة الرئيسية لمشاريع تطوير التكنولوجيا التابعة لقطاع البحوث والتطوير  والتكنولوجيا،استضافت واحة قطر لمعموم 
خمق  بيدف ،صل بين الشركات"ا"التو  فعالياتيا السنوية بعنوان مؤخراً في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، 

وذلك بحضور الدكتور حمد  ،والتكنولوجيا ر لمعمومقطتواصل بين كبرى الشركات األعضاء التي تستضيفيا واحة قنوات لم
 الواحة والشركات األعضاء.في ، رئيس مجمس إدارة واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا وجميع رؤساء األقسام اإلبراىيم

واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا  ومؤسسات شركاتمن خالليا تتواصل تفاعمية منصة السنوي اليام  الممتقىىذا وفر وي
إنجازاتيم وابتكاراتيم أمام  األعضاء لعرضكما يتيح ىذا الحدث فرصة فريدة لمشركات  ،والمعموماتالمعرفة تبادل بيدف 

وتتقاسم معيا نفس  ،واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا والتي تحتضنيا ،الميتمة بالتكنولوجيا والمؤسسات األخرى الشركات
 االىتمامات واألفكار.

لواحة قطر لمعموم العام أوضح السيد حمد الكواري، المدير يذا العام، ل التواصل بين الشركات"" فعاليةلو وبمناسبة افتتاح
ل، وتبادل عاتفالو لتواصل مد جسور امقدمتيا  فيو العديد من األىداف  ىنأمل أن يحقق ىذا الممتققائاًل: "والتكنولوجيا 

أن نستطيع فنحن .  التكنولوجياضنيا واحة قطر لمعموم و تالتي تح، والتعاون بين الشركات والمؤسسات والمعمومات المعارف
، اقتصاد مستدام قائم عمى المعرفةتحقيق نا في ستساعدالفكرية التي  االبتكاراتكمية ىائمة من قدم لقطر نتكاتف سويًا لن

 ." واالبتكار وريادة األعمالة، التكنولوجيوالبحوث 

التي  ةتكنولوجيالمشاريع التسويق لو التطبيقية  مركزًا لألبحاثوالتكنولوجيا  لمعموم قطر واحة"ُتعد : الكواري قائالً وأضاف 
من خالل الشركات  اختراعة براء 91عن تسجيل يسعدنا أن نعمن وفي ىذا الصدد،  .في قطر االستفادة منيايمكن 

امتناني عميق  أن أغتنم ىذه الفرصة ألعرب عن ىنا التكنولوجيا العالمي. وأوداألعضاء والتي تم طرحيا في سوق 
 ."ىذه اإلنجازات المبيرة تحقيق لوعمل متواصل  مضنلما بذلوه من جيد  ،لمشركات األعضاء

عالمية  ةبانضمام شرك معموم والتكنولوجيا مؤخراً ل واحة قطر تستضيفيا، رحبتالتي  حاليةباإلضافة إلى الشركات ال
وضمت الشركات المجاالت المختمفة. عمى العديد من  تركز أبحاثياالتي التكنولوجية و  بالبحوثمعنية ناشئة وشركات 
إلى جنب مع األعضاء  ايبردروال، والتي سوف تعمل جنباً و ، يرناسغو مودوس، و ، كل من شركة: فيتوسيسالجديدة 
 . الحاليين



 

 

 
 

 

 

 
 

لقد استفدنا : "واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا ايبردروال فيشركة ، مدير عام بناليس سانتياغوقال الميندس ومن جانبو، 
تعممنا منو كعضو جديد في أسرة  ، حيثفي غاية األىمية لقد كان ىذا الحدث من ىذا الممتقى الذي تم عقده اليوم. ًا كثير 

 إلنشاءاتاو سيما فيما يتعمق بالتوسعات  وال ،مظمتياتحت نعمل واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا الكثير عن المؤسسة التي 
المستقبل فعاليات المفيدة في . ونود أن نرى المزيد من ىذه اليةمشاريعنا المستقبم إطالقساعدنا في ستالجديدة التي 

 ."البتكار التكنولوجيفي مجال الضمان خمق بيئة تعاونية 

والذي تبمغ  "4 تيك"مبنى د يتشي حيث يتم حالياً  ،ومرافقيامنشآتيا عمى توسيع والتكنولوجيا عموم قطر لمحة وتعمل وا
معموم ل واحة قطرستتمكن ، 7612يناير في  الجديدة التوسعاتىذه من  بمجرد االنتياءو متر مربع،  0666مساحتو 

الوسائل  بأحدثومنشآتيا يا مرافقكما أنيا ستتمكن من تزويد  ،شركات داخل الواحةمن استيعاب المزيد من ال والتكنولوجيا
عمى استطالع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا حرصت  وقد. المعدات الثقيمةيمكنيا أن تستوعب  التيالحديثة  التكنولوجية

ليذه اآلراء، قامت واحة قطر  التي تعتزم القيام بيا. واستجابةً  اإلنشائيةراء الشركات الحالية من األعضاء حول التوسعات آ
والتي تم تسميميا لمشركات  ،المعدات الثقيمة والحاوياتالتجييزات التي تسمح باستخدام بالعديد من  "4 تيك"بتزويد 

 الجمركيالتخميص صيص مساحات كافية الستيعابيا. كما قامت واحة قطر أيضًا بتسييل إجراءات مع تخ ،األعضاء
معموم والتكنولوجيا مرافق قطر لاحة و ر توف. و الضعف تقريباً  إلىت أسقف المنشآمصادر الطاقة وتزويد ارتفاع  ومضاعفة
 اليومية بأفضلاحتياجاتيم تمبية  أكد منتلت ،موظف 1766 منوأكثر شركة  60لــالعالمية  عمى أعمى المستويات وخدمات

 مستدامة. الطرق ال

بجانب مراكزىا المتعددة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاىد بحثية،  والتكنولوجيا،تضم واحة قطر لمعموم 
يمّيزىا بالدرجة األولى تضافر جيودىا وتعاونيا في تمويل المشروعات الجديدة، وترسيخ مفيوم الممكية الفكرية، وتعزيز 

ممية التي تتبناىا رؤية قطر ميارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة تصب في صالح منظومة البحوث الع
  .7666الوطنية 

 -انتهى-

 نبذة عن واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا

ات تعتبر واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا جزءًا من قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع، وىي حاضنة لمشرك
وتسعى الواحة إلى  (. Acceleratorم أيضا برنامج تسريع تطوير المشاريع التكنولوجية )عالناشئة المتخصصة في تطوير التكنولوجيا وتد

 توفير البيئة الالزمة لتطوير تقنيات صالحة لالستخدام التجاري، ودعم البحوث واالبتكار وروح الريادة، حيث تقوم بالتركيز أربعة محاور
، وىي الطاقة، والبيئة، والعموم الصحية، وتكنولوجيا االتصاالت 7617التي أعمنت عام  رئيسية، وذلك وفقًا الستراتيجية قطر الوطنية لمبحوث

ا الكمّيات والمعمومات. وتقع واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا في المدينة التعميمية التابعة ِلمؤسسة قطر، وتستفيد من كل الموارد التي توّفرىا لي



 

 

 
 

 

 

 
 

 ة قطر.البحثية الرائدة التي تنضوي تحت مظمة مؤسس

تضم الواحة، شركات صغيرة ومؤسسات دولية كبرى ومعاىد بحثية، يمّيزىا بالدرجة األولى تضافر جيودىا وتعاونيا في تمويل المشروعات 
حرة. ال الجديدة، وترسيخ مفيوم الممكية الفكرية، وتعزيز ميارات إدارة التكنولوجيا، وتطوير منتجات مبتكرة وتعمل جميعيا وفقا لقانون المنطقة

وبفضل رعايتيا ودعميا لمتنمية البشرية واالقتصادية التي يحمل لواءىا قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، نالت الواحة التقدير 
 واالعتراف الدوليين كمركز عالمي متخصص في البحوث التطبيقية واالبتكار وريادة األعمال.

  www.qstp.org.qaني لواحة قطر لمعموم والتكنولوجيا عمى ىذا الرابط: لممزيد من المعمومات، يرجى زيارة الموقع االلكترو 

 عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر:نبذة 

ار في يعتبر قطاع البحوث والتطوير أحد أبرز المساىمين في تحقيق الرؤية الوطنية التي تيدف إلى جعل دولة قطر مركزًا دوليًا لمتميز واالبتك
ي مجال البحوث والتطوير. ويعتبر القطاع حاضنًا لواحة قطر لمعموم والتكنولوجيا، المنّصة العالمية المستوى في مجال االبتكار التكنولوج

وتسويق التقنيات الصالحة لالستخدام التجاري، وكذلك لمصندوق القطري لرعاية البحث العممي، والذي ىو منظمة معروفة عالميًا في مجال 
 تمويل البحوث العممية. 

                      إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

ير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادىا المعتمد عمى الكربون إلى مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع مؤسسٌة خاصة غ
 اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو.

صاحبة السمو الشيخة موزا بمبادرٍة من صاحب السمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى  1991تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  بنت ناصر رئاسة مجمس إدارتيا.

أرقى  تمتزم مؤسسة قطر بتحقيق ميمتيا االستراتيجية الشاممة لمتعميم، والبحوث والعموم، وتنمية المجتمع من خالل إنشاء قطاع لمتعميم يستقطب
يات الضرورية القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. كما تدعم االبتكار الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب الميارات والسموك

والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحمول المبتكرة من المجاالت العممية األساسية. وتسيم المؤسسة أيًضا في إنشاء مجتمع متطّور وتعزيز 
 الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

 www.qf.org.qaلالطالع عمى جميع مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعيا، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني: 

 :لالستفسارات من قبل وسائل اإلعالم
 أمنية كيالني

 واحة قطر لمعموم والتكنولوجيا
 +924 44142669تميفون: 

http://www.qstp.org.qa/
http://www.qf.org.qa/

