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 االقتصاد الوطني لتطوير وتنميةمؤسسة قطر رسالة  لممساىمة في تحقيق

الدولي لمنقل العام االتحاد ومعرض قمة  لتطوير المعارض والمؤتمرات ينظممعهد قطر 
 الدولي لمنقل العام لمتاكسي الثانية لمفعاليات الكبرى الثانية وقمة ومعرض االتحاد

 

معيد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات، أحد المشاريع  يقوم. 6102نوفمبر  62الدوحة، قطر، 
دارة قمة ومعرض االتحاد الدولي  بتنظيمالمشتركة لمؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع،  وا 

، والتي لي لمنقل العام لمتاكسي الثانيةرض االتحاد الدو لمنقل العام لمفعاليات الكبرى الثانية وقمة ومع
 في الدوحة لمدة ثالثة أيام وتختتم أعماليا غدًا الخميس. ور فعالياتيادت

وتنعقد القمة في مركز قطر الوطني لممؤتمرات، تحت رعاية معالي الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خميفة 
وبإشراف سعادة السيد جاسم بن سيف السميطي، ، آل ثاني، رئيس مجمس الوزراء ووزير الداخمية

وزير المواصالت، وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين بوزارات المواصالت في دول المنطقة 
الخبراء في مجال النقل، من أجل تبادل المعارف والخبرات، وتبني أىم ، فضاًل عن كوكبة من والعالم

 الحيوي. أفضل الممارسات في ىذا القطاع االقتصادي

تركز القمة عمى تطوير نظام مواصالت عصري، يواكب متطمبات النمو السكاني واالقتصادي في 
ومن خالل تنظيمو ليذا المؤتمر اليام، يساىم والسمع. األشخاص تنقل دولة قطر، ويسيل حركة 

قدمًا  معيد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات في تجسيد رسالة مؤسسة قطر الرامية لمسير بالبالد
 ، وبناء اقتصاد متنوع ومستدام.عمى درب الحداثة

وجدير بالذكر أنو، وعماًل بتوجييات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن 
خميفة آل ثاني، أمير البالد المفدى، فقد أعيد إحياء وزارة المواصالت في شير يونيو من عام 
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، وذلك لما تتمتع بو من أىمية حيوية في تنمية االقتصاد الوطني، من خالل ربط نظام النقل 6102
   بمتطمبات البالد التنموية، ودفع عجمة االقتصاد، واإلسيام في تحقيق رؤية قطر الوطنية.  

عيد قطر رئيس مجمس اإلدارة والمدير التنفيذي لم ،ق السيد حمد بن خميفة النصرفي ىذا الصدد، عم  
بما في  ،قائاًل: "تشيد دولة قطر تطورًا ىائاًل عمى جميع األصعدة ،لتطوير المعارض والمؤتمرات

نو 6166عالم بطولة كأس القطر الستضافة  تحضيرات لك نظم المواصالت، وذلك في إطارذ . وا 
دارة كبير لشرف  العام لمفعاليات الدولي لمنقل االتحاد قمة ومعرض أن تتاح لنا الفرصة لتنظيم وا 

التوجو والتي ستبحث سبل  ،الكبرى الثانية وقمة ومعرض االتحاد الدولي لمنقل العام لمتاكسي الثانية
حول كيفية دفع نظام النقل بدولة قطر بعجمة النمو االقتصادي المستقبمي، واإلسيام في تحقيق رؤية 

 ".6121قطر الوطنية 

تقديم خدمة عالمية من بلتطوير المعارض والمؤتمرات خبرة معيد قطر "تسمح  وأضاف السيد حمد:
تنظيم معارض ومؤتمرات لمييئات الحكومية لؤىمو مما ي ،عميقة بالسوق المحميةال معرفتوخالل 

استراتيجيتنا لتطوير وتنمية معيد قطر لتطوير  في صمبىذه القمة وتعتبر  والمؤسسات التجارية.
لدعم جيود دولة قطر الحثيثة  ،ت مع كل ىذه الجياتالمعارض والمؤتمرات من خالل عقد شراكا

بتوجيو من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خميفة آل  ،لبناء اقتصاد قائم عمى المعرفة
 ثاني، أمير البالد المفدى."

دارة ىذا المؤتمر  ويضطمع فريق معيد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات بدور رئيس في تنظيم وا 
عداد شعار القمة،  الكبير، حيث تشمل ميامو التحضير لكافة االحتياجات الموجستية واإلدارية، وا 

نجاح المؤتمر.   وتجييز القاعات، والسير عمى راحة المشاركين، وذلك لتقديم خدمة مميزة وا 

 لمزيد من المعمومات عن معهد قطر لتنظيم المعارض والمؤتمرات يرجى زيارة:

http://www.qmdi.com.qa/QMDI/home 

http://www.qmdi.com.qa/QMDI/home
http://www.qmdi.com.qa/QMDI/home
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الدولي لمنقل العام لمفعاليات الكبرى الثانية وقمة االتحاد قمة ومعرض لمزيد من المعمومات عن 
 ومعرض االتحاد الدولي لمنقل العام لمتاكسي الثانية يرجى زيارة: 

.http://www.uitpmowasalatsummit.com/about.html  

 تعميق الصورة

الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خميفة آل ثاني رئيس مجمس الوزراء وزير الداخمية يفتتح أعمال معالي : الصورة االولى
 قمة ومعرض االتحاد الدولي لمنقل العام لمفعاليات الكبرى ومؤتمر التاكسي.

 

 انتهى

 معهد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات:

تأسس معيد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات )كيو أم دي آي( من قبل مؤسسة قطر لمتربية 
والعموم وتنمية المجتمع، بيدف تطوير قطر كوجية عالمية في مجال االجتماعات والمبادرات 

والمؤتمرات والمعارض. ويسعى كيو أم دي آي إلى تقديم النوعية واالمتياز عبر إنشاء األحداث 
 كية وتنشئة الميارات في ىذا المجال ودعم تطوير مجال األحداث في قطر الدينامي

www.qmdi.com.qa. 

 

 :لمزيد من  التفاصيل عن المقاءات الصحفية، يرجى االتصال عمى

 وفاء نور

 مدير العالقات العامة

 معيد قطر لتطوير المعارض والمؤتمرات

http://www.uitpmowasalatsummit.com/about.html
http://www.qmdi.com.qa/
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 44548034 974+ جوال:

  wafa.nour@qmdi.qf.org.qaبريد إلكتروني:

 

mailto:wafa.nour@qmdi.qf.org.qa

