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 بيان صحفي

في التكنولوجيا مط الضوء عمى االبتكار س  مؤتمر مؤسسة قطر السنوي لمبحوث ي  
 وريادة األعمال

 في واالبتكار البحوث بين الجسور مد عمى تركز والتكنولوجيا لمعموم قطر واحة جمسة
 ناجحة تجارية منتجات إلى األفكار وتحويل التكنولوجيا

 
  – 2102 مارس 22 قطر، الدوحة،

 تتناول كيف – األبحاث إلطالق منصة والتكنولوجيا: لمعموم قطر "واحة بعنوان تفاعمية جمسة أقيمت

 ضمن  والمنطقة"، قطر دولة في االبتكار لمجتمع المختمفة الحاجات والتكنولوجيا لمعموم قطر واحة

 لممؤتمرات الوطني قطر مركز في حالياً  المنعقد 6102 لمبحوث السنوي قطر مؤسسة مؤتمر فعاليات

 المجتمع". أجل من واالبتكار البحوث في "االستثمار شعار تحت

 األعمال، وريادة منتجات، إلى األفكار وتحويل التكنولوجيا، عالم في المبتكرة البحوث الجمسة ناقشت

 لمبحوث. الوطنية قطر استراتيجية حددتيا التي الكبرى البحوث تحديات ضمن ئيسيةر  مجاالت وكميا

 لمعموم قطر واحة مسؤولي لكبار بالمعمومات الزاخرة التقديمية العروض من سمسمة الجمسة تضمنتو 

 ىيا والسيدة والتكنولوجيا، لمعموم قطر لواحة العام المدير الكواري، حمد السيد وىم والتكنولوجيا،

 باإلنابة االستراتيجية البحوث مدير ،رمضان داني والدكتور ،األعمال وريادة بتكارالا مدير الغانم،

 األىداف بين االستراتيجي التوافق ضرورة عمى أكدوا حيث والتكنولوجيا. لمعموم قطر واحة في
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 ومجموعتيا ،لوجياوالتكنو  لمعموم قطر واحةل العام والتوجو لمبحوث الوطنية قطر الستراتيجية الرئيسية

 قطر. في الشباب األعمال لرواد الدعم وبرامج المبادرات من المختمفة

 تسريع برنامج ،والتكنولوجيا لمعموم قطر واحة في االبتكار مدير ياقدم التي العروض أحد تناول

 مربطل جسور مد عمى إطالقو منذ عملي الذي ،الطموحين األعمال بريادي الخاص المشاريع تطوير

 نماذج إلى األفكار تحويل عمى قطر في الطموح الشباب لمساعدة التجاري، والتسويق البحوث بين

 بين البرنامج يجمع .احتياجاتو وقياس السوق توجيات تحديد خالليا من يمكن لمنتجات أولية

 من نخبة يد عمى شيور عدة يستمر الذي بالتدريب الشباب األعمال رواد ويزود واإلرشاد، التدريب

  األخرى. العالم دول من أو قطر من سواء الخبراء

 تقدمو الذي الحاضنة برنامج مفصل بشكل باإلنابة االستراتيجية البحوث مدير تناول آخر، جانب من

 العرض خالل أوضح وقد التكنولوجيا. مجال في تعمل التي لمشركات والتكنولوجيا لمعموم قطر واحة

 إنجاح في تسيم وواعدة مالئمة بيئة ولخمق الناشئة الشركات لدعم واحةال توفرىا التي المزايا التقديمي

  التجارية. أعماليم

 حصموا الذين األعمال لرواد الناجحة المشاريع قصص عن نبذة عمى الجمسة في المشاركون وتعرف

 الذكي الكاشف مام:ص" مشروع المشاريع ىذه ومن والتكنولوجيا، لمعموم قطر واحة من تمويل عمى

 عمى متاح إلكتروني حل وىو "مكتب"، ومشروع ،آمن" منزل أجل من المسال البترولي الغاز تسربل

 تناولت موبيل إكسون بحوث مركز من مشاركة ىناك وكانت بالشركات. العمل فرق إلدارة اإلنترنت

 والتكنولوجيا. لمعموم قطر واحة ضمن تعمل شركة لكونيم تجربتيم
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 والحاضنة قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عضو نولوجيا،والتك لمعموم قطر واحة تسعى

 لمبحوث التجاري التسويق لتسريع المطموب المناخ تييئة إلى التكنولوجيا، لتطوير قطر في األولى

 ذلك في بما األعمال وتطوير دعم خدمات الواحة تقدم حيث األعمال. وريادة واالبتكار اإلبداع ودعم

 األفكار لتحويل دعماً  التمويل وبرامج التشغيل، خدمات ودعم التجارية، جدواىا دوتحدي المشاريع تقييم

 والتسويقية، التقنية والخدمات لمبحوث، الوصول الواحة تسيل ذلك إلى وباإلضافة منتجات. إلى

 التكنولوجيا. عمى تعتمد تجارية أفكار لدييم الذين الطموح الشباب من األعمال لرواد وتقدميا

 الموقع زيارة ُيرجى ،6102 لمبحوث السنوي قطر مؤسسة مؤتمر حول المعمومات من لممزيد

 تويتر عمى المؤتمر حساب متابعة يمكن كما ،arc.org-http://www.qf االلكتروني

 @QF_ARCاألخبار آخر عمى لمحصول. 

 تعميق الصور
 .والتكنولوجيا لمعموم قطر لواحة العام المدير الكواري، حمد السيد :0صورة 
 .والتكنولوجيا لمعموم قطر لواحة العام المدير الكواري، حمد السيد :2صورة 

 

 
 -انتيى-

 6102 لمبحوث السنوي قطر مؤسسة مؤتمر

 بنت موزا الشيخة السمو لصاحبة الكريمة الرعاية تحت لمبحوث السنوي قطر مؤسسة مؤتمر يقام
 قطر مؤسسة مؤتمر ويعتبر المجتمع، وتنمية والعموم لمتربية قطر مؤسسة إدارة مجمس رئيس ناصر،
 منذ قطر بمؤسسة والتطوير البحوث قطاع ينظميا التي البحثية المؤتمرات أىم أحد لمبحوث السنوي

  .اليوم إلى 0202 عام
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 العقول أبرز بين والمعرفي العممي لمتبادل فريدة منصة لمبحوث السنوي قطر مؤسسة مؤتمر ويوفر
 حددتيا والتي الكبرى قطر تحديات مواجية بيدف العالم حول الباحثين وأىم القطرية العممية

 الرعاية والمتجددة، الشمسية الطاقة والمعموماتي، المائي األمن :وىي لمبحوث الوطنية االستراتيجية
 االستثمار " عنوان تحت والتطوير البحث مبادرات أىم من عدداً  يضم المؤتمر  .والمجتمع الصحية،

 "المجتمع اجل من واالبتكار العممي البحث في
 

 قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع عن نبذة
 إذ لمبحوث، الوطنية قطر استراتيجية قيادة في قطر مؤسسة في والتطوير البحوث قطاع ميمة تتمثل
 قطاع يضم .والتكنولوجيا البحوث في لالبتكار عالمياً  مركزاً  قطر دولة من يجعل بأن القطاع يمتزم

 الداعمين أحد وىو العممي، البحث لرعاية الوطني قطر صندوق مظمتو تحت والتطوير البحوث
 يعد الذي والتكنولوجيا، لمعموم قطر واحة القطاع يضم كما المنطقة، في العممي لمبحث المتميزين

 .التجاري والتسويق التكنولوجيا في لالبتكار دولياً  مركزاً 

 


