
 
 

 
 

 
 

 في قطر برنامج تحويل البحوث لشركات ناشئة يعزز االبتكار التكنولوجي
 مؤسسة قطرتشارك فيها مختلف المراكز البحثية التابعة لمبادرة جديدة 

ملن اميلأ حلءلال اكملاك  فل  فل  مالا  اكنكلوكوايلا عملا  األرواد شارك عدد كبير من  – 2017أبريل  29الدوحة، قطر، 
لمسللاةم  فلل  ك ،قطللاا اكبءللول واكنطللوير فلل  م سسلل  قطللرلظملل  اكلل    ،اكلاشلل  كلشللركا   مكثلل اكنللدريب  اكمخللي  حسللبوا اك

 نءوي  اكنقليا  اكمبنكرة واكمنقدم  إكى ملناا  نكلوكواي  مصلوع  ف  قطر.
 

اكبءللول كشلركا  لاشلل   فل  قطللاا نءويل  اكمرءللل  األوكلى مللن برللام   ،حبريل  23فل   اكل   الطللل  ،يمثل  اكمخلي  اكنللدريب 
اكمصم  كنيسير إلشال اكشركا  اكلاش   اكن  نسنغ  اكنقليا  اكنل  نطورةلا اكمماةلد اكبءثيل  فل  ااممل  و  ،اكبءول واكنطوير
 ءمد بن خليف .

 
رواد حعمللا  وبللاءثون مخضللرمون فلل  ماللا  ليهللا اكنلل  حشللر  عنضللمن اكمخللي  سلسللل  مكثفلل  مللن ورأل اكمملل  واأللشللط  

بدع  اكمدربين واكمشرفين اكمءنرفين اكبرلام  ، كما يسنمين  دوك اكف  االبنكار اكنكلوكوا  نمزيز قطاا بهد   ،اكنكلوكوايا
إلشللال خطللط حعمللا  قابللل  كلنمويلل  واكنوسلليأ مللن حالل  ن سلليل شللركا  اديللدة مءنمللل  فلل  ماللا  بعملل  نقللو  نكللوين فللر  ك

 اكنكلوكوايا.
 

قطللاا اكبءللول واكنطللوير ور لليل مالللل إدارة واءلل  قطللر كلملللو  ر يل لا للا اكنلفيلل   كللاك، اإلبللراةي ح اكللدكنور ءمللد وصللر  
فل  مالا  كبيلرة نءديا  األةدا  اكن  نمث  من عدد كبير كنءقي  اهودةا كاف  واكنكلوكوايا، بقوك : "نكرل م سس  قطر 

  دوكل  قطلر إكلى يلنساة  فل  نءو ساكنغلا عليها علد ، وة  نءديا   اكمءل  واكماكم  اكمسنويينعلى  ،اكبءول واكنطوير
لممل  اقنصاد نلافس  منلوا. وءنى ينءق   كك، يلبغ  حن ننءو  اكبءول إكى ملناا  وملصا  ن ثر على اكطريقل  اكنل  

 لميأل بها".و 
 
لل بقوكلل : " اإلبللراةي اكللدكنور حضللا  و  اكنقليللا  اكنلل  مللن حالل  االسللنفادة مللن شللركا  لاشلل   ك  برلللام  نءويلل  اكبءللول م  ص 

إلشللال ة  ونشللامه  علللى اكنكلوكوايللا باألفكللار اكنلل  نءفللز فلل  عمللا  األكنزويللد رواد و  ،يبنكرةللا اكبللاءثون فلل   م سسلل  قطللر
ال واءلل  قطللر كلملللو  واكنكلوكوايللا، اكنلل  نمثلل   راا قطللاا اكبءللول واكنطللوير اكداعملل  إللشللنءلل  مظللل  اكشللركا  اكلاشلل   

 ملظوم  االبنكار اكمءلي  واإلقليمي ".
 

فلل  ةلل    ،اكنللابأ كاامملل  ءمللد بللن خليفلل  ،واسللنطرد بقوكلل : "لءللن سللمدال كلغايلل  باكنمللاون مللأ ممهللد قطللر كبءللول اكءوسللب 
اكمبادرة، ولنطلأ كنوسيأ ة   اكاهود ف  اكسلوا  اكمقبل  كك  نشم  اكنقليا  اكن  طورنها اميأ اكمماةد اكبءثي  ف  حلءال 
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  اكللدكنور حءمللد ءسللل ، ر لليل اامملل  ءمللد بللن خليفلل ، بقوكلل : "نسللنمد االقنصللاديا  اكقا ملل  علللى اكممرفلل  الل ورةا مللن وعل لل

كهللد  اكلهللا   أل  بءللول علميلل  ةللو حن نصللبح نااريلل  وننءللو  إكللى ملصلل  إطللال  كشللركا  نطللوير اكبءللول اكملميلل ، وا
ةلل ا اكنكاملل  بللين اهللود واءلل  قطللر كلملللو  واكنكلوكوايللا وممهللد قطللر كبءللول وكهلل ا كلل  يللثل  صللدورلا حن لللر  اكملناللا . 

 قطر واكماك ".على مسنو   اكءوسب . ول م  حن نثر  حبءال اامم  ءمد بن خليف  ف  اكلهاي  ءياة األفراد
 

وءللو  اكنقليللا  اكنلل  لاقشللها اكبرلللام  اكنللدريب  اكمكثلل ، قللا  اكللدكنور ءسللل : "ةللدفلا حن ينمللر  رواد األعمللا  علللى سلل  
سللبي  اكمثللا ، كللديلا ى نقليللا  منقدملل  كهللا إمكاليللا  واعللدة فلل  اكسللو ، وعليهللا طلللا كبيللر وواسللأ علللى مسللنو  اكمللاك . عللل

" وةل  نقليل  منقدمل  كمماكال  اكءلديل باكلغل  اكمربيل ، بملا فل   كلك نءويل  اكمءادثل  إكلى لصلو ، لكيو إي  نل  إملص  "
)نمملل  علللى  شللامل   باسللنخدا  اإلشللارا . ومللن اكنقليللا  األخللر  ملصلل  ريللان، وةلل  ملصلل  نماوليلل  ورصللد اكلهالل  اكمءليلل

ونملل  االال ، وقواعلد اكبياللا ،  ،يا ف  اكلصو اكنلق عبراكويا واألاهزة اكمءموك ( كنسريأ إلشال اكمرااما  اكملهاي  
 واكمالء /اكفلنرة منمددة اكاوالا، واكمديد من اكنقليا  األخر ".

 
من بين م ا  اكطلبا ، ، و وف  يلاير اكماض ، ن  اإلعالن عن دعوة برلام  "اكبءول كلشركا  اكلاش  " السنقبا  اكطلبا 

مللن و را للد حعمللا  مللن قطللر واكملطقلل  وحوروبللا واكواليللا  اكمنءللدة األمريكيلل .  20اخنللار  واءلل  قطللر كلبءللول واكنكلوكوايللا 
 اكبي ل  نلوفير خلال  ملن، و كك نركز ك  ملها على ملن  نقل  مءدد ،اكمنوقأ حن نقو  اكفر  اكمشكل  بإلشال شركا  اديدة

  .اكمءنمل  األعما  فر  بش ن اكباءثين مأ لنماونك اكمال م  واألدوا 
 
واء  قطر كلملو  واكنكلوكوايلا، ك  من  برلام  "نءوي  اكبءول كشركا  لاش  "ف  اكمشارك   قطر م سس  مراكزننضمن و 

 وممهد قطر كبءول اكءوسب ، ومكنا م سس  قطر كلملكي  اكفكري  ولق  اكنكلوكوايا.
 

ز ثقافل  اإلبلداا يونمز  ،نطوير اككوادر اكبشري نمم  على  ،واكملو  ونلمي  اكمانمأ ملظوم  فريدةم سس  قطر كلنربي  ون مد 
اكبءلللول اكمخنلفللل  فللل  نءلللديا  اك واالبنكلللار، ونمكلللن اكبلللاءثين واكمبنكلللرين باكنملللاون ملللأ اكخبلللرا  اكدوكيللل  ملللن اكنغللللا عللللى

 اكماك . وحسوال على  مسنو  قطر  ،اكملمي 
 انتهى
 
 

 واحة قطر للعلوم والتكنولوجيانبذة عن 
اسي  نمنبر واء  قطر كلملو  واكنكلوكوايا ازلًا من قطاا اكبءول واكنطوير ف  م سس  قطر كلنربي  واكملو  ونلمي  اكمانمأ، وة  اكملص  األس

  كدع  اكمشاريأ اكنكلوكواي  اكلاش   اككبر  كرعاي  االبنكار وريادة األعما  ف  اكقطاا اكنكلوكوا . ونمنل  واء  قطر بنهي   اكبي   اكملاسب



 
 

 
 

 
 

نوفير اكءاضلا ، واكدع  اكماك ، واإلرشاد، وفر  اكنواص  مأ اكشبك  اإلقليمي  واكماكمي  ونسوي  األبءال اكملمي  ف  قطر، و كك من خال  
، 2012كوطلي  كلبءول اكن  حعلل  عا  . ونقو  واء  قطر باكنركيز على حربم  مءاور ر يسي ، وفقًا السنرانياي  قطر اكالبنكار اكنكلوكوا 

اكنابم  وة  اكطاق ، واكبي  ، واكملو  اكصءي ، ونكلوكوايا االنصاال  واكمملوما . ونقأ واء  قطر كلملو  واكنكلوكوايا ف  اكمديل  اكنمليمي  
 نء  مظل  م سس  قطر.ِكم سس  قطر، ونسنفيد من ك  اكموارد اكن  نوف رةا كها اككلي ا  اكبءثي  اكرا دة اكن  نلضو  

نض  اكواء  شركا  صغيرة وم سسا  دوكي  كبر  ومماةد بءثي ، يمي زةا باكدرا  األوكى نضافر اهودةا ونماولها ف  نموي  اكمشروعا  
اكءرة.   اكاديدة، ونرسيخ مفهو  اكملكي  اكفكري ، ونمزيز مهارا  إدارة اكنكلوكوايا، ونطوير ملناا  مبنكرة ونمم  اميمها وفقا كقالون اكملطق 

 .www.qstp.org.qaمزيد من اكمملوما ، يراى زيارة اكموقأ االككنرول : كل
 

  نبذة عن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر
يًا كلنميز واالبنكار ف  يمنبر قطاا اكبءول واكنطوير حءد حبرز اكمساةمين ف  نءقي  اكر ي  اكوطلي  اكن  نهد  إكى ام  دوك  قطر مركزًا دوك

  ماا  اكبءول واكنطوير. ويمنبر اكقطاا ءاضلًا كواء  قطر كلملو  واكنكلوكوايا، اكملص   اكماكمي  اكمسنو  ف  ماا  االبنكار اكنكلوكوا
  عاكميًا ف  ماا  ونسوي  اكنقليا  اكصاكء  كالسنخدا  اكناار ، وك كك كلصلدو  اكقطر  كرعاي  اكبءل اكملم ، واك   ةو ملظم  ممروف

 نموي  اكبءول اكملمي . 
 

 :نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

اكمانمأ، اامم  بءثي   لاش   نقو  على اكنماون اكفريد بيلها وبين شركال  ونلمي  واكملو  كلنربي  قطر م سس  عضو خليف ، بن ءمد اامم 
اكاامم  ماموع  من اكبرام  األكاديمي  كلشهادا  اكااممي ، وشهادا  اكدراسا  دوكيين ومءليين. ومن موقمها ف  اكمديل  اكنمليمي ، ن قد   

اكملو  اكصءي  واكءيوي ، وكلي   اكمليا، من خال  اككليا  اكنابم  كها، واكن  نض : كلي  اكملو  واكهلدس ، وكلي  اكقالون واكسياس  اكمام ، وكلي 
لسالي  واالانماعي . كما ن وف ر اكاامم  فرًصا غير مسبوق  ف  ماا  اكبءول واكملح اكدراسي  اكدراسا  اإلسالمي ، إضاف  إكى كلي   اكملو  اإل

د  من خال  مماةدةا اكبءثي . وي قد   مركز اكنملي  اكنلفي   اكنابأ كها برام  مصم م  بشك  خا  كمانمأ األعما  ف  قطر واكملطق  بما يخ
 .2030ر ي  قطر اكوطلي  

 

 قدرات اإلنسان إطالق –مؤسسة قطر 

م سس  قطر كلنربي  واكملو  ونلمي  اكمانمأ ة  ملظم  غير ربءي  ندع  دوك  قطر ف  مسيرنها لءو بلال اقنصاد منلوا ومسندا . ونسمى 
واكبءول اكم سس  كنلبي  اءنيااا  اكشما اكقطر  واكماك ، من خال  نوفير برام  منخصص ، نرنكز على بي   ابنكاري  نامأ ما بين اكنملي ، 

 واكنطوير، واكنلمي  اكمانممي . 

بلال على ر ي  ءكيم  نشاركها صاءا اكسمو األمير اكواكد اكشيخ ءمد بن خليف  آ  ثال  وصاءب   1995ن سس  م سس  قطر ف  عا  
اكراق  فر  اكنمل   مد  اكسمو اكشيخ  موزا بل  لاصر نقو  على نوفير نملي  لوع  ألبلال قطر. واكيو ، يوفر لظا  م سس  قطر اكنمليم  

 اكءياة ألفراد اكمانمأ، بدلًا من سن اكسن  حشهر وءنى اكدكنورا ، كنمكيله  من اكملافس  ف  بي   عاكمي ، واكمساةم  ف  نلمي  وطله .

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


 
 

 
 

 
 

طلي  واكماكمي  كما حلش   م سس  قطر صرءًا منمدد اكنخصصا  كالبنكار ف  قطر، يمم  في  اكباءثون اكمءليون على ماابه  اكنءديا  اكو 
كمءل ، اكملء . وعبر لشر ثقاف  اكنمل   مد  اكءياة، ونءفيز اكمشارك  اكمانممي  ف  برام  ندع  اكثقاف  اكقطري ، نمك ن م سس  قطر اكمانمأ ا

 ونساة  ف  بلال عاك  حفض .  

  http://www.qf.org.qaكالطالا على مبادرا  م سس  قطر ومشاريمها، ي راى زيارة اكموقأ اإلككنرول  

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

