استخدام األجهزة والبرمجيات ودعمها ألغراض تطوير الحد األدنى من البرمجة ))LOW CODE
ال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرمجيات على كثرة تطبيقات والحلول ذات الصلة باألجهزة والبرمجيات فقط ،بل يُستفاد منه في تقديم مجموعة من الخدمات التي من شأنها أن تضمن االستخدام الفعال لألعمال
من خالل التنفيذ واإلصالح والصيانة

تعريف الفرصة | استخدام ودعم األجهزة والبرامج | الحد األدنى من البرمجيات
تعد هذه المبادرة جز ًءا من طموح المؤسسة لتمكين فرق العمل الداخلية لتطوير وتفعيل التطبيقات المخصصة ألعمال مركز قطر للمال على نحو سهل ،إذ تتميز المنصات المطورة من خالل استخدام الحد األدنى من البرمجة (  (Low Codeبالقدرة على توفير
الدعم الالزم لفرق هيئة مركز قطر للمال الداخلية للتعزيز من قدرة التطبيقات الحالية بهدف تلبية االحتياجات الخاصة حال ظهورها.

السوق المستهدف

بيان المشكلة الرئيسية | الحاجة

السوق المستهدف
الوحدات الوظيفية داخل هيئة تنظيم مركز قطر للمال التي لديها متطلبات
إلنشاء تطبيقات إضافية بسرعة وسهولة لدعم تسليم قيمة األعمال

يتطلب عادة تطوير التطبيقات من خالل البرمجة التقليدية traditional programming
مجموعات مهارات عالية التطور وكذلك تقارب بين هذه المهارات إلصدار تطبيقات عملية لدعم
العمليات الخاصة باألعمال .باإلضافة إلى ذلك ،فإن عملية تطوير البرنامج تستغرق أوقات طويلة
وتتطلب موارد كبيرة (الوقت والمواد).

المستخدم المستهدف
➢ شبكة هيئة تنظيم مركز قطر للمال وفرق تقنية المعلومات.
➢ اختيار موظفي مركز قطر للمال.

تساهم المنصات المطورة من خالل استخدام الحد األدنى من البرمجة (المتوافقة مع البنية التحتية
الحالية لتكنولوجيا المعلومات) على تبسيط المهام المتعلق بإنشاء التطبيقات وتنفيذها وضبطها حسب ما
هو مطلوب ،إذ تمكن تلك المنصات معظم المستخدمين من إنشاء تطبيقات عملية بسرعة وسهولة.

دورة المشتريات
مرحلة التعريف
ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام
.2023

الفترة الزمنية
إجمالي الفترة هو  6 - 4شهر
شاملة فترة التنفيذ ،االختبار والتشغيل.

الفرص المجاورة
➢ الترحيالت السحابية

الميزانية
أصحاب المصلحة
➢ هيئة تنظيم مركز قطر للمال

المالك و القطاع

تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين  162.000دوالر أمريكي
و  270.000دوالر أمريكي.

المالك هيئة تنظيم مركز قطر للمال
القطاع الخدمات المالية

فرص االستثمار الرقمي في قطر | ٣٦

