
استشارات تكنولوجيا المعلومات لرقمنة خدمات هيئة األشغال العامة
مليات التجارية ومساعدتهم في فة ومواءمة تلك االستراتيجيات مع العختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم

طرح حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية الجديدة

االستراتيجية الرقمية ومختبر االبتكار| استشارات تكنولوجيا المعلومات  |تعريف الفرصة 
يجيات تحديد فرص تطوير القدرات وتتطلب االسترات. ومختبر لالبتكار الرقمي استناداً إلى أفضل الممارسات العالميةية تعد هذه المبادرة جزءاً ال يتجزأ من مساعي المؤسسة وطموحاتها المتعلقة بتعزيز عمليات التحول الرقمي من خالل تطوير استراتيجيات رقم

.مع تسليط الضوء على التحديات والمخاطر التي يمكن الحد منها) مثل حلول الترحيل إلى خدمات الحوسبة السحابية وتقنية األتمنة(واإلمكانات الرقمية 

السوق المستهدف
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"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

الجهات المعنية التنفيذية التابعة لهيئة األشغال العامة
طار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إ

المؤسسة

الفرص المجاورة
تكامل خدمات إنترنت األشياء
تعزيز األمن السيبراني
بكات االستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بإدارة الش

والبنية التحتية
ت األتمتةالتحليالت المتعلقة بالبيانات الكبيرة وعمليا

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ألشغال العامة نظراً ألن االبتكار واإلبداع ال ينتهيان وأن فرص االبتكار داخل مؤسسة كبيرة مثل هيئة ا

كل دائم مستمرة دائماً، فإنه يمكن للمؤسسات المختلفة أن تصارع من أجل المحافظة على وجودها بش

.  دون وجود دعم مخصص لالبتكار واإلبداع

المكاسب  إضافة إلى ذلك، فإن عملية التحول الرقمي تفتح الباب أمام االنتفاع من مميزات عديدة مثل

ويالحظ أن مختبر االبتكار الداخلي يدعم .الناتجة عن زيادة الكفاءة وزيادة المرونة وتحسين التكلفة

يما يتعلق تطوير المبادرات المتعلقة بإعادة تصميم النماذج التشغيلية واالستعانة بمصادر خارجية ف

يل بإدارة أصول الشبكة وتكنولوجيا المعلومات من خالل اعتماد عمليات األتمتة وعمليات الترح

.السحابية

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة تجميع المعلومات
ل عام ستكون الفرصة متاحة في مرحلة طلب تقديم العروض  خال

2021.

الميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا 
المعلومات

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات 

، أي 2022أمريكي بحلول عام مليون دوالر  31بقيمة ليصبح 

إلى  2019خالل السنوات من % 5بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 

2022.

٥٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

سنوات شاملة فترة إعداد  2إجمالي الفترة 

.االستراتيجية وتنفيذها


