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ويق لتسا عن استراتيجيات ينضم ندوهمركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط 

  ةلرواد اعمال الشركات الصغيرة والمتوسط

 

، والذي يمثل ل في الشرق األوسطاستضاف مركز الشيخ فيصل لريادة األعما –،الدوحة  2016مايو  12

امعات كبر الجاإحدى الشركات الرائدة في قطر، وجامعة ديبول، احدى  الفيصل القابضة،شراكة ما بين شركة 

ريادة األعمال في قطر ومنطقة  تعزيزها لكجزء من برنامج ،راندم. اليات المتحدة، السيد بول الخاصة في الو

 الشرق األوسط. 

حول مدى تأثير محاضرة  ميقدبت قام ،رجل أعمال، كاتب وخبير في مجال التسويق هو ،راند م. السيد بول

ر ورضا المستهلك على بناء عالمة تجارية ونجاحها. وقد حض  (word of mouth)التسويق الشفوي 

 التي تعنى المحلية المؤسساتمع  تم تنظيمها بالتعاون التيو المهنيين من 200 يزيد عن ما  المحاضرة 

 في قطر.  بتطوير ريادة االعمال

واد ر توسيع افقهو  المحاضرةمن تنظيم هذه مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط هدف ان 

 توظيفمن خالل تطوير أعمالهم  كيفية حول ةالمشاريع الصغيرة والمتوسط ذوي مال القطرييناألع

 بأقل التكاليف. والمبتكره التسويقية دوات االستراتيجيات واأل

رواد  رةخب اثراءتقديم عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها ل ادة األعمالكز الشيخ فيصل لريمريسعى 

في  ، ليكون له دورتوطيد العالقة بين قطر والواليات المتحدة في هذا المجال باالضافة الىاألعمال في قطر 

 اً جهداً كبير تبذل الحكومةحيث . القطريين رواد األعمالدعم جهود دولة قطر لتشجيع وتطوير المساهمة ب

س عدد من بتأسي الدولة  وقد قامت ،لتشجيع الشباب على دخول قطاع االعمال وتحفيزهم لتقديم افكار مبتكره

أهمية مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إدراكاً منها ب دعم رواد األعمال المحليينالتي تُعنى بالمؤسسات 

 فرص عمل جديدة. المحلي ب السوق وتزويدفي تحقيق النمو االقتصادي وتنويع مصادر الدخل 

الدكتورة ماندي تيرك، رئيس مركز الشيخ فيصل لريادة األعمال في الشرق األوسط وبهذه المناسبة علقت 

 فلذلك مشاريع الصغيرة والمتوسطة.: "تشكل عملية الترويج والتسويق عبئاً مادياً على القائلة من جامعة ديبول

يين رواد األعمال المحلعدد من إعطاء أفكار واستراتيجيات جديدة في مجال التسويق لب الندوةقمنا من خالل هذه 

وقد قام المتحدث وهو أحد أبرز رواد األعمال في الواليات هذه التكاليف. من تقليل في ال مساعدتهم بهدف 

العمال لترويج التسويق والحديثة في  افكار واساليب وعرض، الخاصة هتتجربالمتحدة، بمشاركة الحضور 

ة في قياديالمؤسسات ال عدد من معبالتعاون شرفنا لقد ت . والتي ال تضع عبء مادي على اصحاب الشركات

ذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل  من رواد االعمالوابراز والتي تلعب دورا هاما في دعم قطر 

سسات مع المؤنطمح إلى توطيد شراكتنا حن ر للعلوم والتكنولوجيا، وبداية.  نحاضنة قطر لألعمال، واحة قط

 اب المزيد من هذه المشاريع وتعزيزستيعإلالسوق القطري  والمساهمة في زيادة قدرةفي المستقبل المحلية 

 قطر والواليات المتحدة".رواد األعمال في  التواصل ما بين

 -انتهاء-
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 معلومات للمحررين:

 :الشرق االوسط، جامعة ديبولحول مركز الشيخ فيصل لريادة االعمال في 

 ، بالتعاون ما بين شركة الفيصل القابضة،2014في عام  مركز الشيخ فيصل لريادة االعمال في الشرق االوسط، جامعة ديبوللقد تم تأسس 

 إلدارة بها،ا إحدى الشركات الرائدة في قطر، والتي يرأس سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني منِصَبي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس

توطيد ل وجامعة ديبول، إحدى كبر الجامعات الخاصة في الواليات المتحدة. يهدف "مركز الشيخ فيصل لريادة  االعمال في الشرق األوسط

 ثقافة ريادة وتطوير األعمال في قطر ومنطقة الشرق األوسط عامة  وتحفيز انتقال المعرفة بما يوطد نجاح األعمال في البالد. وفي ظل

 . اقتصاد مزدهر ونظام تعليم متميز سيساهم المركز من نشر روح ريادة األعمال بما يعزز وتيرة تطور قطر

 :القابضة الفيصل شركة حول

ته وتعود قطر، بدولة األنشطة متنوعة األعمال مجموعات وأكبر أبرز إحدى 1964 عام تأسَّست التي القابضة الفيصل شركة ُتعد    لسعادة ملكيَّ

 مختلفة قطاعات امتداد على معها والمتحالفة لها التابعة الشركات من مجموعة عبر القابضة الفيصل تعمل .ثاني آل قاسم بن فيصل الشيخ

 الرئيسي المساهم هي القابضة الفيصل .المعلومات وتقنية والخدمات والتعليم والترفيه والنقل والمقاوالت والضيافة واإلنشاءات العقارات تشمل

 المتنوعة استثماراتها على عالوة قطر، بدولة نمواً  وأسرعها التجارية األنشطة متنوعة الشركات أكبر إحدى ق،.م.ش أعمال شركة في

  .األقصى والشرق أفريقيا وشمال األوسط الشرق ومنطقة أوروبا في والموزعة

www.alfaisalholding.com 

 

 :ديبول جامعة حول

ديبول المركز الحادي عشر كأكبر جامعة خاصة غير ربحية في اميركا وهي تعتبر ايضا أكبر جامعة ، تحتل  جامعة 1898تأسست في عام 

 خاصة غير ربحية في الغرب األوسط. وتولي الجامعة وطالبها اهتمام خاصا بالنواحي الثقافية، المدنية، والمهنية لمدينة شيكاغو منذ اكثر

س وهي: كلية اآلداب والعلوم االجتماعية، كلية دريهاوس لألعمال، كلية االتصاالت، كليات ومدار 10عام. جامعة ديبول لديها 100من 

درسة مكلية التربية، كلية القانون، كلية تقنية المعلومات واإلعالم الرقمي، كلية العلوم والصحة، مدرسة للتعليم الجديد، مدرسة للموسيقى، و

طالب  ويمثلون مجموعة واسعة من الخلفيات العرقية،الدينية والجغرافية  24،414، التحق بالجامعة 2013المسرح. في خريف عام 

 .واالقتصادية المتنوعة

 االتصال:  يرجى المعلومات، من لمزيد

 0666 4435 974+ :القابضة الفيصل شركة

  المؤسسية االتصاالت مديرة – القسوس أروى

pr@alfaisalholding.com 

+974 5513 9539   

 


