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 وادي تسمو الرقمي تقرير

 …جولة سريعة حول آخر مستجدات وادي تسمو الرقمي

 

   

،القراء األعزاء  

 

لتقرير  إنه ملن دواعي سرورنا أن نشارككم اإلصدار األول 

بشكل ربع سنوي!   الذي يصدروادي تسمو الرقمي   

 

أهم الفرص  نستعرض فيما يلي ملحة عامة سريعة حول 

واملؤتمرات القادمة إلى جانب   الرقمية الجديدة والندوات

 بشأن  القضايا الشائعة
ً
تعزيز النظام البيئي واألكثر تداوال

. بتكار الرقمي في قطرلل   

 

ممتعة! مفيدة و نتمنى لكم قراءة   

 

تقرير وادي تسمو الرقمي الربع الثالث لعام  

2021   

 فرص االستثمار الرقمي 

 دعم األعمال التجارية وتسريع نموها 

 األحداث والفعاليات 

 للمعرفة واالطلع 
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 فرص االستثمار الرقمي في قطر

  واديبرنامج يعمل 
ً
إلى جنب مع العديد من املنظمات املوجودة في قطر بهدف تحديد فرص   تسمو الرقمي جنبا

  .االستثمار الرقمي خلل الفترة القادمة
 

 

 
    طرحت 

ً
 قطاعات   ولوية وهي األ ذات  القطاعات من أربعة  استخدام ذكية تتعلق ب حلول (  7بشأن سبع )  عدة مناقصات منصة "تسمو" مؤخرا

تخدمة في . يمكن لحاالت االستخدام هذه االستفادة من أحدث التقنيات املس واملواصلت الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والبيئة  

 ويتمثل الهدف من طرحها بشكل عام في تحقيق املنفعة للسكان القطريين.  تطوير حلول التكنولوجيا، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

على املوقع اإللكتروني الخاص االستخدام الذكية السبعة   حلول   املطروحة بشأن   باملناقصات املتعلقة  العروض  اآلن تقديم    يمكنكم 

 (.الضغط هنا )  ُيرجى   إلى املوقع اإللكتروني   للوصول ت واالتصاالت،  ناقصات وزارة املواصل بم 

 

 البريد اإللكتروني التواصل معنا عبر  يمكنك التسجيل كمورد،   وكيفية ملزيد من املعلومات والتفاصيل حول الفرص املتاحة  و 

 على موقعنا اإللكتروني.   اإلخبارية صفحة ال أو زيارة  

 

 

 
ملؤسسات ا فرصة رقمية بالتعاون مع   40ائمة تضم أكثر من  برنامج وادي تسمو الرقمي ق   أعد 

مركز قطر للمال ومصرف قطر اإلسالمي وهيئة  القطرية العامة والخاصة الرئيسية بما في ذلك 

 وذلك باإلضافة إلى أنشطة منصة "تسمو". وغيرها،   األشغال العامة "أشغال" 

 

نيات األساسية والناشئة وتعتمد على استخدام التق   الفرص الرقمية العديد من القطاعاتتشمل  

الحوسبة السحابية والروبوتات )اإلنسان اآللي( والروبوتات التشاركية )الكوبوتات(    مثل تقنيات 

 الواقع املعزز والواقع االفتراض ي واألمن السيبراني وإنترنت األشياء.تقنيات  و 

 

على البوابة اإللكترونية لـ وادي تسمو الرقمي   دليل االستثمار الرقمي قم بزيارة صفحة  

 ملعرفة املزيد عن أحدث الفرص الرقمية!
 

 

1 2 3 

منصة رقمية يمكنها توفير خطة غذائية صحية  

 مخصصة لألفراد وفق حالتهم واحتياجاتهم 

حل تكنولوجي عن طريق األجهزة الذكية يساعد 

اإلقلع عن التدخين بنجاح املدخنين على   

بوابة على اإلنترنت مدعومة بتقنية الذكاء  

االصطناعي تساعد األشخاص على التعرف على 

 مشكلتهم الصحية 

منصة متعددة الجوانب تربط بين  

ئعين املشترين والبا  

برنامج تسموالحلول الذكية في   

دليل اللياقة الرقمية والتغذية 

 الصحية

 تطبيق مدقق األعراض 

 

 اإلقالع عن التدخين 

7 6 5 4 

اقبة الثروة الحيوانية   مر

 وتحليلها 
شحن الحافالت  

 الكهربائية الذكية 

 سوق املزاد الرقمي 
فترة الحمل ورعاية 

 الطفل

سائقي الحافلت   منصة تمكن

الكهربائية من الوصول إلى أماكن  

شحن الحافلت الكهربائية واالنتفاع  

منها وسداد قيمة الشحن من خلل 

 تطبيقات الهواتف النقالة 

منصة رقمية صحية تمكن السيدات  

 من متابعة حالتهن أثناء فترة الحمل

املزارعين من متابعة   منصة تمكن

الحالة الصحية للثروة الحيوانية  

 ومتابعة طرق تغذيتهم 

 دليل االستثمار الرقمي

https://www.motc.gov.qa/ar/about-us/tenders
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
https://tdv.motc.gov.qa/ar/news
https://tdv.motc.gov.qa/ar/investment-catalogue
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 دعم األعمال التجارية وتسريع نموها

شبكة    يقدم خلل  من  الخدمات  من  العديد  الرقمي  تسمو  وادي  بهبرنامج  الخاصة  تساعد   الشراكات  والتي 

 تطوير أعمالها.  مراحل طوال املؤسسات
 

 

 
  الشبكي  الربط فرص  زيادة  التمويل واالستثمار وريادة األعمال و خدمات  عم الوصول إلى األسواق و د النشطين لدينا    األعضاء   خدمات   مل تش 

 ا. وتنميته  األعمال إلنشاء  التي يمكن االستفادة منها  وغيرها من الخدمات األخرى 

 

 ةخدمات األعضاء الرئيسي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  تعزيز   تهدف إلى مبادرة متخصصة  الرائد الذي يعد بمثابة  "مسرع تسمو"  إطلق برنامج    بصدد وزارة املواصلت واالتصاالت  تجدر اإلشارة إلى أن  

 دعم للشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا مع التركيز على القطاعات ذات األولويةالالنظام اإليكولوجي للبتكار في قطر من خلل تقديم  

 برنامج "تسمو".في  

 

 

 
40 

 الشركات الناشئة

53 
املشاريع الصغيرة 

 واملتوسطة الحجم 

 الشركات املتعددة الجنسيات
29 

التجاري تسريع عملي                                

 مسرع "تسمو"

 خدمات دعم األعضاء

 1 تسجيل األعمال التجارية 

 التمويل 3 

 

 

 2 
تشارية فيما الخدمات االس

 يتعلق بحماية امللكية الفكرية

 

 خدمات

األعضاء   

 حاضنات رواد األعمال 4

 أنشطة الشبكات 5

التسجيل عملية التجارية ودعم األعمالخدمات إنشاء   

فيما يتعلق بإدارة  اللزمة والتوجيهات رشاداتاإل تقديم

  آليات حماية حقوق امللكية الفكرية وحوكمة

فرص التمويل واالستثمارالحصول على   

دعم حاضنات رواد األعمال وتقديم اإلرشادات والتوجيهات  

 اللزمة

الوصول إلى الشبكات واالنفتاح على الصعيد الدولي    

 األعضاء املسجلين
عبر خدماته املتعددة  عضو 05 قدم برنامج وادي تسمو الرقمي الدعم اللزم  ملا يقرب من

مساحات والوصول إلى  الوساطة والشبكاتوببدء أنشطة األعمال التجارية  واملتعلقة

كيف يمكن لـبرنامج وادي تسمو الرقمي  .خدمات حاضنات األعمالو العمل املشتركة

 مساعدتك؟

https://tdv.motc.gov.qa/ar/tasmu-digital-valley-services/member-services
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
https://tdv.motc.gov.qa/ar/tasmu-digital-valley-services/members-list
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
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 مسرع "تسمو"مزايا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   . البريد اإللكتروني مكنك التسجيل عبر ي معرفة املزيد؟ ي "مسرع تسمو" وترغب ف  ببرنامجنا هل أنت مهتم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ساعات لكل منهما(، وتناول البرنامج موضوعات تتعلق بـ   4- 2) فترتين  من    مكون   ببرنامج مخصص شاركت كلتا الشركتين الناشئتين 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 "مسرع تسمو". في إثبات مفهوم برنامجبرنامج وادي تسمو الرقمي  نجحهل تعلم؟  

 

ي مجال التكنولوجيا مع شركتين قطريتين رائدتين ف بالتعاون  "برنامج "مسرع تسمو في إثبات مفهومبرنامج وادي تسمو الرقمي  نجح

 :املالية وهما

 

 

 

 ينوأفضل املمارسات التي يمكن االستفادة منها من قبل املسرعالرؤى واألفكار  أهم استخلصاستهدف إثبات مفهوم البرنامج 

الرقمية في قطر.تسريع رحلة االبتكار للشركات الناشئة تعزيز و بغيةاألعمال القطرية وحاضنات   

 :ساعات لكل منهما(، وتناول البرنامج موضوعات تتعلق بـ 4-2)فترتين مكون من  ببرنامج مخصصشاركت كلتا الشركتين الناشئتين 

 

 

 

 

 

 

 

 التمويل واالستثمار

 أدوات وبرمجيات مجانية

 التوجيه والتدريب

 الشبكاتإمكانية الوصول إلى 

سددال  –غياب الرسوم 
ُ
 مسرع "تسمو"رسوم لبرنامج أية  ت

نمو تسريع تأسيس الشركات الناشئة ومنهجية 

 الشركات واألهداف والنتائج الرئيسية
 الفرق عالية األداء

mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
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 الفعاليات

 الحصرية املدعومة من برنامج وادي تسمو الرقمي وشبكة شركائه الفعاليات

 

 أكتوبر

 السبت الجمعة  الخميس  األربعاء الثلثاء اإلثنين  األحد 

     
1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31 
      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
سلسلة من الندوات عبر    مع وزارة التجارة والصناعة بالتعاون    وادي تسمو الرقمي قدم برنامج  

حماية حقوق  حول    متعمقة نظرة    قدمت تلك الندوات و ،  جزأين  مكونة من اإلنترنت  شبكة  

 ، وذلك والعلمات التجارية وبراءات االختراع  الطبع والنشر بدًءا من حقوق    في قطر امللكية الفكرية  

املمارسة العملية.   شكلها الفعلي أثناء   محاولة اكتشاف إلى جانب     
 

 

 

 

 

 
 

 

 للمعرفة واالطلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أخبرنا

الفرص الرقمية في قطر   
 

 

"برنامج مسرع "تسمو     

؟بعد ذلك تعرفأن  تودماذا    أ 

 ب
 إضغط هنا للتصويت و أخبرنا!

 

 
 الجزء األول 

حقوق الطبع والنشر والحقوق ذات 

 الصلة بها والعلمات التجارية
 

 الجزء الثاني
نظرة عامة حول براءات االختراع 

 وعمليات التسجيل

 ملخص الندوة املنعقدة عبر اإلنترنت

 أحدث الفعاليات 

املهارات الرقمية للقوى تطوير  ( بشأن TalkTechسلسلة الحلقات الحوارية حديث التكنولوجيا ) 

 (ينظمها مركز قطر للمال )في الرابع من شهر أكتوبر حواريةجلسة  العاملة في املستقبل:

  

  

& 

 مدعومة من قبل 

 

 الشركات الناشئة البسيطة

 الكاتب: إريك ريس

 

 

 ماذا نقرأ

 سلسلة أسبوعية للبودكاست مقدمة

 من مجلة "هارفرد بيزنس ريفيو"

 

 

  ماذا نستمع

وتحسين محركات التسويق الرقمي 

 البحث

 إعلنات جوجل

 
 

 ماذا نتعلم

https://www.surveymonkey.com/r/MBTKQK3
https://tdv.motc.gov.qa/ar/digital-events/%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://tdv.motc.gov.qa/ar/digital-events/%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://tdv.motc.gov.qa/ar/digital-events/%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://tdv.motc.gov.qa/ar/digital-events/%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA%D9%83%D9%85-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
https://tdv.motc.gov.qa/ar/node/10138
https://tdv.motc.gov.qa/ar/node/10138
https://tdv.motc.gov.qa/ar/node/10138
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 منشورات يجب قراءتها

 

 

 

 

 
 أخبار

 

   في مؤشري ضمن    قطر حلت دولة 
ً
وذلك  وممكنات التكنولوجيا الحكومية تقديم الخدمات العامة    املجموعة األولى عامليا

  
ً
 للتقرير الصادر عن البنك الدوليبحسب مؤشر نضوج التكنولوجيا الحكومية وفقا

 

     فعاليات تفاعلية من خلل    خدمات الحوسبة السحابية  أساسيات تدريبات على    في قطر   التميز لشركة جوجل مركز  يقدم

 مجانية ملدة نصف يوم

 

  " 50أسرع  أطلقت شركة "ديلويت" مسابقة   
ً
في منطقة الشرق األوسط بهدف تسليط الضوء على    " شركة تكنولوجيا نموا

 
ً
 التفاصيل وتقدم بترشيح نفسك إذا كنت تفي بمتطلبات املسابقة. راجع  الشركات التكنولوجية األسرع نموا

 

 

 

  tdv.motc.gov.qaملزيد من املعلومات والتفاصيل، ُيرجى زيارة املوقع اإللكتروني 

             

خلي جميعنسخه أو إتاحته ألي شخص آخر.  وبالتالي فإنه يحظر، بين األعضاء  اإلعلم وخلق الوعي ألغراض  برنامج وادي تسمو الرقمي هذا التقرير مخصص ألعضاء شبكات وزارة املواصلت   وتُ

 .التقريرشخص يعتمد على هذا  بأي تلحقخسارة من أي نوع  ةأي مسؤوليتها تجاهواالتصاالت 

 

 وزارة املواصلت واالتصاالت      

 

دراسة حالة منطقة  

الشرق  األوسط في مجال 

 التكنولوجيا املالية 

توقعات قطاع  

التكنولوجيا واإلعلم 

 واالتصاالت لعام 2021

 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/36233
https://inthecloud.withgoogle.com/qatar-hub-certification-21/training-and-certification.html
https://www2.deloitte.com/xe/en/pages/deloitte-private/articles/deloitte-launches-technology-fast-50-program-uae-sa-qa-bh-cy.html
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