Qatar Science & Technology Park

Qatar Science & Technology Park (QSTP), part of Qatar Foundation Research, Development, and
Innovation (QF RDI), is a Free Zone and Qatar’s premier hub for applied research, technology
innovation, incubation, and entrepreneurship. QSTP fosters a vibrant ecosystem that facilitates
the development of new high-tech products and services, supports the commercialization of
market-ready technologies, and offers state-of-the-art offices and facilities specifically designed
for tech-based companies.
Located in Qatar Foundation's Education City, QSTP has access to a cluster of leading universities
and research centers. Members of QSTP’s Free Zone - including international corporations,
SMEs, and research institutions - are collectively committed to investing in new technology
development programs, creating intellectual property, enhancing technology management skills,
and developing innovative new products.
Operating across four overarching themes - Energy, Environment, Health Sciences, and
Information & Communication Technologies - QSTP’s programs and services are designed to
support Qatar’s drive toward sustainable economic development and diversification.
For more information, please visit the QSTP website at www.qstp.org.qa

نبذة عن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
 هي منطقة حرة، عضو قطاع البحوث والتطوير واالبتكار في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع،واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا
.وحاضنة للشركات التكنولوجية الناشئة في قطر
 والعمل على تسريع التسويق التجاري للتكنولوجيا المطورة بما يساهم في تعزيز،تهدف الواحة إلى دعم منظومة االبتكار وريادة األعمال في قطر
 وهي،2012  وفًقا الستراتيجية قطر الوطنية للبحوث التي أعلنت عام، وتركز الواحة على أربعة محاور رئيسية.التنوع االقتصادي في الدولة
. وتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، والعلوم الصحية، والبيئة،الطاقة
الكليات البحثية الرائدة التي
ّ  وتستفيد من كل الموارد التي توّفرها لها،تقع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر

.تنضوي تحت مظلة مؤسسة قطر

 وتتميز بتضافر جهودها وتعاونها، تعمل وفًقا لقانون المنطقة الحرة، ومؤسسات دولية كبرى ومعاهد بحثية،تضم الواحة شركات صغيرة ومتوسطة
. وتطوير منتجات مبتكرة، وتعزيز مهارات إدارة التكنولوجيا، وترسيخ مفهوم الملكية الفكرية،في تمويل المشروعات الجديدة
 وتوفير الحاضنات، واالبتكار، وتعزز من مكانتها كمركز دولي للبحوث التطبيقية،تدعم واحة قطر أهداف التنمية البشرية واالقتصادية لدولة قطر
.وريادة األعمال

للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني.www.qstp.org.qa :

