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قام عـــدد من المســـؤولين بزيارة معرض قطـــر الزراعي والبيئـــي الدولي 2022 

، حيث حرص ســـعادة الســـيد منصور بـــن إبراهيـــم آل محمود الرئيـــس التنفيذي 

لجهاز قطر لالســـتثمار والســـيد ســـلطان بن راشـــد الخاطر وكيـــل وزارة التجارة 

والصناعة على زيـــارة المعرض والقيـــام بجولة  تفّقدية علـــى  االجنحة المختلفة 

في معـــرض قطر الزراعي الدولي التاســـع ومعرض قطر البيئـــي الدولي الثالث 

والتعّرف علـــى االبتكارات الحديثـــة فى قطاَعي الزراعـــة والبيئة.

مسؤولون قطريون يطّلعون 
على االبتكارات الزراعية الحديثة
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إشادات واسعة من 
سفراء أجانب

زار المعرض كّل من ســـعادة الســـيد لي جون هو ســـفير جمهورية كوريا الجنوبية 

لدى الدولة، وســـعادة الدكتور ديباك ميتال ســـفير جمهوريـــة الهند لدى الدولة، 

وســـعادة الســـيد ساتوشـــي مايدا ســـفير اليابان لدى الدولة، حيث قاموا بجولة 

تفّقديـــة علـــى األجنحة المختلفـــة للمعرض وأجنحـــة الشـــركات العالمية وخاصة 

والهندية. واليابانية  الكورية  الشـــركات 

وأشـــاد الســـفراء بالتنظيم الرائع  والمشـــاركة الكبيـــرة  فى المعـــرض والتزام 

الجميع باإلجـــراءات االحترازية المّتبعـــة، منّوهين بالمبـــادرات الضخمة التى قامت 

بها دولة قطر فى ســـبيل تحقيق االكتفـــاء الذاتى لألغذية ويشـــهدها المعرض 

من الشـــركات العارضـــة والتى تقوم بعـــرض األغذية والمنتجـــات المحلية.=
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تقـــّدم جامعة قطـــر تجربة ثرّية للـــزّوار من مرتـــادي المعرض الزراعـــي والبيئي 

2022 ، حيـــث يعـــرض جناح الجامعـــة العديد من الزراعـــات الطبيـــة والبحثية التي 

يعمـــل عليهـــا أعضـــاء هيئة تدريـــس الجامعـــة وطالبها فـــي مزرعـــة الجامعة 

المقامـــة بمنطقـــة روضة الفرس بشـــمال قطر علـــى مســـاحة 53 هكتاًرا.

يقوم طالب الجامعـــة بتعريف زّوار المعـــرض على جميع أنواع النباتـــات التي يتّم 

زراعتهـــا في المزرعة المعنية ببحـــوث الجامعة، منها العديد مـــن النباتات الطبية 

وبعـــض الزراعات الغذائية، كذلـــك األبحاث التي يتّم إجراؤهـــا على النخيل.

جامعة قطر تعرض زراعتها 
الطّبية البحثّية
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“حصاد” توّقع مذكرات 
تفاهم مع عدد من 
المؤسسات الرائدة

وّقعت شـــركة “حصاد” مجموعة من مذكـــرات التفاهم مع عدد من المؤسســـات 

الرائـــدة، وذلك علـــى هامش مشـــاركتها في معـــرض قطر الزراعـــي والبيئي 

التاسع. الدولي 
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حيـــث قامت شـــركة حصـــاد بتوقيع المذّكـــرة األولى مع شـــركة قطر لألســـمدة 

الكيماويـــة - قافكو، وتتضمـــن المذّكرة تخصيص شـــركة حصاد لمســـاحات ضمن 

مزارعهـــا المحليـــة للبحـــث العلمي، وإتاحـــة شـــركة قافكو المجال الســـتخدام 

مختبراتهـــا لتحليل عّينـــات التربة والمياه واألســـمدة، وذلك بهـــدف مراقبة أداء 

المدخـــالت الزراعية وتحســـين جـــودة اإلنتاج.

كما قامت شـــركة حصاد بتوقيـــع مذّكرة تفاهـــم أخرى مع المنّظمة اإلســـالمية 

لألمـــن الغذائي، بشـــأن إقامة تعاون متبـــادل المنفعة في مشـــاريع غذائية ذات 

ُبعد اســـتراتيجي وهاّم بالنســـبة للدول األعضـــاء في المنظمة اإلســـالمية، من 

بينهـــا دولة قطر.
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يقّدم جناح شـــركة فودافون بالمعـــرض الزراعي تجربة ثرّية للعديد من الشـــركات 

المحليـــة واألجنبيـــة المشـــاركة في المعـــرض، وذلك مـــن خالل خدمـــات إدارة 

المركبـــات عبر إنترنتت األشـــياء التي تقدمها الشـــركة والذي يعمـــل على خدمة 

الشـــركات الزراعية مـــن خالل تقديـــم خدمة متميـــزة للتواصل بيـــن جميع أطراف 

عمليـــات اإلنتاج الزراعـــي والحيواني.

كمـــا تقّدم شـــركة فودافـــون العديد مـــن الخدمـــات والعروض األخـــرى لألفراد 

والشـــركات مـــن خالل جناحهـــا في المعـــرض الزراعي، حيـــث يتوّفـــر على مدار 

اليـــوم موظفون مـــن الشـــركة لتقديم جميـــع أنـــواع المعلومات عـــن خدمات 

وعروضها. الشـــركة 

مشاركة ممّيزة لجناح شركة 
“فودافون”
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حظي جنـــاح مجموعـــة اللولو التجاريـــة بإقبال كبير مـــن زوار المعـــرض الزراعي 

للتعـــّرف على جميـــع منتجات الشـــركة والتي يتـــّم طرحها بجميـــع فروعها في 

دولـــة قطر، حيـــث يعرض الجنـــاح جميع المنتجـــات الزراعيـــة والغذائيـــة بجناحها 

لتعريـــف الجمهور بهـــذه المنتجات.

ويقـــّدم الجنـــاح تجربة جديـــدة من خالل عـــرض لبعـــض المنتجات صديقـــة البيئة 

للموائد، وذات االســـتخدام لمرة واحدة للخروجيات والســـفر، حيـــث يتّم تصنيع هذه 

األدوات مـــن مواد زراعيـــة غير ضارة بالبيئة، كما إنها ســـريعة التحّلـــل، مما يجعل 

من عمليـــات التخلص منها عملية ســـهلة وغير ضـــارة بالبيئة.  

اقبال كبير من الزوار على 
جناح “اللولو” التجاري
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مشاركة ممتعة لزوار جناح 
متاحف قطر 

يحظـــى زوار جناح متاحـــف قطر في المعـــرض الزراعي من األطفـــال بتجربة ثرّية 

للغاية، وذلك مـــن خالل التدريب علـــى عمليات الزراعات البســـيطة التي يمكن أن 

يقوم بهـــا األطفال في المنـــزل، كذلك التعّرف علـــى جميع أنـــواع نباتات الزينة 

المنازل. فـــي  زراعتها  يمكن  والتي 

 كما يقـــّدم جناح متاحـــف قطر نمـــاذج لعمليات إعـــادة تدوير األشـــياء التي يتّم 

التخلـــص منها في المنـــزل، مما يعّزز ثقافـــة الحفاظ على البيئـــة لدى األطفال 

والنـــشء الجديد، كمـــا يمّكنهم الجنـــاح من القيـــام ببعض العمليات البســـيطة 

داخـــل الجناح مما يرســـم الفرحة والبســـمة على وجـــوه األطفال.
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).

A number of officials visited the Qatar International Agricultural and 

Environmental Exhibition 2022, where H.E. Mr. Mansour bin Ibrahim Al 

Mahmoud, CEO of the Qatar Investment Authority and Mr. Sultan bin Rashid 

Al Khater, Undersecretary of the Ministry of Commerce and Industry, were 

keen to visit the exhibition and toured the various pavilions at the 9th 

Qatar International Agricultural Exhibition And the 3rd  Qatar International 

Environmental Exhibition and to learn about modern innovations in the 

agricultural and environmental sectors.

Qatari officials were 
briefed about modern 
agricultural innovations



Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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The exhibition was visited by His Excellency Mr. Lee Jun Ho, Ambassador 

of the Republic of South Korea to the State, His Excellency Dr. Deepak 

Mittal, Ambassador of the Republic of India to the State, and His Excellency 

Mr. Satoshi Maeda, Ambassador of Japan to the country, who toured 

the various pavilions of the exhibition and the pavilions of international 

companies, especially Korean and Japanese and Indian companies.

The ambassadors praised the wonderful organization, the large 

participation in the exhibition, and everyone’s commitment to the 

precautionary measures followed, noting the huge initiatives undertaken 

by the State of Qatar in order to achieve food self-sufficiency, and the 

exhibition is witnessed by the exhibiting companies that display local 

foods and products.

Extensive acclaim from 
foreign ambassadors
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).

Qatar University presents its 

research medical implants

Qatar University provides a rich experience for the visitors to Qatar 

International Agricultural and Environmental Exhibition 2022, where the 

university’s pavilion showcases many medical and research plants that the 

university’s faculty members and students work on the university’s farm 

located in Rawdat Al-Farsa in northern Qatar on an area of 53 hectares.

University students introduced visitors to the exhibition about all types 

of plants that are grown on the farm concerned with university research, 

including many medicinal plants and some food crops, as well as research 

that is conducted on palm trees.



Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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“Hassad Food” signs 
memoranda of understanding 
with a number of leading 
institutions

Hassad Food signed a series of memoranda of understanding with a 

number of leading institutions, on the sidelines of its participation in the 

9th Qatar International Agricultural and 3rd Environmental Exhibition.
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).

It signed the 1st memorandum with Qatar Fertilizer Company - QAFCO, 

where the memorandum includes the allocation of areas within its local 

farms for scientific research by Hassad Food, and allowing QAFCO to 

use its laboratory to analyze soil, water and fertilizer samples, in order to 

monitor the performance of agricultural inputs and improve the quality 

of production.

Hassad Food also signed another memorandum of understanding with 

the Islamic Organization for Food Security, regarding the establishment of 

mutually beneficial cooperation in food projects of a strategic dimension 

and importance for the member states of the Islamic Organization, 

including the State of Qatar.



Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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A Unique Participation of 
Vodafone

Vodafone’s pavilion at the agricultural exhibition provides a rich 

experience for many local and foreign companies participating in the 

exhibition, through the vehicle management services via the Internet of 

Things provided by the company, which serves agricultural companies by 

providing an excellent service for communication between all parties to 

the agricultural and animal production operations.

Vodafone also offers many other services and offers to individuals and 

companies through its pavilion at the agricultural exhibition, where 

employees from the company are present throughout the day to provide 

all kinds of information about the company’s services and offers.
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Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).

A large turnout of 
visitors to the “Lulu” 
commercial pavilion
The Lulu Trading Group’s pavilion was very popular to visitors of the 

agricultural exhibition to learn about all the company’s products, which 

are offered in all its branches in the State of Qatar. The pavilion displays 

all agricultural and food products of high nutritional value in its pavilion 

to inform the public about these products.

The pavilion offers a new experience by showcasing some environmentally 

friendly products for tables, one-time use for outings and travel, as these 

tools are made from agricultural materials that are not harmful to the 

environment, and are quick to decompose, making disposal an easy 

process and not harmful to the environment.



Qatar’s 9th International Agricultural Exhibition (AgriteQ) and the 3rd International Environmental Exhibition (EnviroteQ).
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Children’s visitors to the Qatar Museums pavilion in the agricultural 

exhibition have a very rich experience, through training on simple 

cultivations that children can do at home, as well as learning about all 

kinds of ornamental plants that can be grown in homes.

 The Qatar Museums pavilion also presents examples of recycling things 

that are disposed of at home, in a way that enhances the culture of 

preserving the environment for children and new adults, and enables the 

pavilion to carry out some simple operations inside the pavilion, which 

creates joy and fun for children.

A Distinguish 
Participation of Qatar 
Museums Pavilion
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