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 وادي تسمو الرقمي تقرير

 للتحديثات الربع سنوية لوادي تسمو الرقمي ... جولة سريعة 

 

   

،القراء األعزاء  

 

يسعدنا أن نشارككم اإلصدار األخير من النشرة اإلخبارية ربع  

 !2021السنوية لوادي تسمو الرقمي لعام 

 

الفرص   على  عامة سريعة  نظرة  إللقاء  استعداد  على  كونوا 

 بنهاية عام  
ً
الرقمية الجديدة واملثيرة واألحداث املثيرة احتفاال

والشراكات    2021 الندوات  عن  سُنعلن  بُمناسبته  الذي 

 القادمة التي ستبدأ العام الجديد. 

 

استمتعوا بقراءتكم!    

 

بع األخير ا الر  تقرير وادي تسمو الرقمي الربع  

 2021من عام 

 

 فرص االستثمار الرقمي 

 دعم وتسريع األعمال 

 تعزيز الشراكات العاملية 

 الفعاليات 

 معلومات ثاقبة 
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 فرص االستثمار الرقمي في دولة قطر 

عى إدارة وادي تسمو الرقمي جاهدة لتثبيت أقدام دولة قطر باعتبارها وجهة االستثمار الرقمي املفضلة.  تس

لتحقيق هذا الحلم، أصدر القائمين على وادي تسمو الرقمي "دليل االستثمار الرقمي" لتحديد وتجميع الفرص  

 األعمال الرقمية عبر مختلف أصحاب املصلحة في دولة قطر. 
 

 

 
دليل االستثمار الرقمي هو وثيقة مركزية تستعرض فرص االستثمار الرقمي امللموسة عبر مختلف كيانات القطاعين العام والخاص في 

 دولة قطر. 

 

ستقبلية في دولة 
ُ
يعمل وادي تسمو الرقمي حالًيا على اإلصدار الثالث من دليل االستثمار الرقمي الذي يستهدف عرض الفرص الرقمية امل

 .
ً
 قطر، والذي سيتم إطالقه قريبا

 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

األشياء  وإنترنت  االصطناعي  الذكاء  مجاالت  تضمن  التي  التقنيات  من  واسعة  مجموعة  لدينا  إصدار  بأحدث  الواردة  الفرص  تغطي 

ُمتخصصة(.  من املتوقع أن تنمو هذه التقنيات تقنية    15والسحابات االفتراضية والبلوك تشين "خدمات تخزين املعلومات في كتل" )يوجد  

قترنة بأعمال أعضائنا:
ُ
 بوتيرة سريعة خالل السنوات الخمس إلى العشر القادمة. عرض مجموعة فرعية صغيرة من الفرص امل

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   .على موقع وادي تسمو الرقمي لالطالع على أحدث فرص االستثمار الرقمي دليل االستثمار الرقمي الوصول إلى

 
 

 دليل االستثمار الرقمي

برنامج وادي تسمو الرقمي   

 

 
 الدليل الرقمي للياقة والتغذية 

 

اطالق منصة رقمية  توفر خطة   

غذائية وصحية ُمصممة حسب حاجة  

 كل شخص 

 
 

 مراقبة ومتابعة األمراض الُمزمنة  

 

منصة رعاية رقمية متكاملة للسماح  

بإدارة العديد من حاالت األمراض  

 الُمزمنة عن بُعد

 
 

   اآلليةحلول الحاوية 

 

تحميل وتفريغ تلقائي للحاويات  

لتحسين الكفاءة واالرتقاء بمستويات  

 السالمة

 
تطبيق متابعة الفعاليات في مجاالت  

 الرياضة  

 

واجهة رقمية لدعم الفعاليات وتحسين  

تجربة الُمشجعين مع توفير حل موحد  

 لعمليات وإجراءات الدفع
 

 
نظم االنتقاء األلي في مجال   

 اللوجستيةالخدمات 

 

تعزيز عمليات إدارة وتشغيل  

المستودعات عن طريق تقليل العمل  

اليدوي وبالتالي تجنب األخطاء  

 وزيادة الكفاءة 

 
استخدام نُظم الـ "بلوك تشين"  

 لتحسين الشفافية

 

اعتماد نُظم الـ "بلوك تشين" في 

العمليات واإلجراءات التجارية لزيادة  

 الكفاءة واألمن

 النقاط الرئيسية في اإلصدار الثالث للدليل   

40+

+ 

إجمالي عدد الشركاء / أصحاب املصلحة 

 املشاركين في جميع أنحاء دولة قطر 

15+ 10 

 عدد الفرص الجديدة +43

عدد الشركاء الذين ساهموا في 

 اإلصدار الحالي

إجمالي عدد الشركاء الذين ساهموا في جميع 

 اإلصدارات
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 دعم وتسريع األعمال 

واملتوسطة من خالل تسهيل إعداد األعمال ونشر يدعم وادي تسمو الرقمي الشركات الناشئة والشركات الصغيرة  

 خدمات النمو وتوفير الحوافز من خالل شبكة الوادي الواسعة التي تضمن ُمختلف الشركاء.
 

 

 
، لقد استعرضنا نبذة شاملة حول مجموعة خدماتنا الواسعة التي ُيساهم في توفيرها ُمختلف اإلصدار السابق من نشرتنا اإلخبارية  في  

قدم للشركات لبدء أعمالهم وتنميتها. ومن خالل قياسنا الهتمامات الجمهور الذي ُنخاطبه الذي قدم العديد من االستفسارات 
ُ
شركائنا وت

 مال، وجدنا أنه من الحكمة توضيح تفاصيل دعمنا فيما يتعلق ببدء األعمال في دولة قطر.    حول إعداد األع

 

 تسهيل خدمات إعداد األعمال  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. يوفر دليل الفرص إنكانية الوصول السريع إلى الفرص الرقمية عبر القطاعين العام والخاص: إيجاد الفرص

دعم تسجيل األعمال من خالل شركاء يعملون على تبسيط عدد املعامالت ووقت االنتظار : تسجيل األعمال

. املطلوب

تزويد الشركات الناشئة بإمكانية الوصول إلى الخدمات اإلدارية والدعم املساحات املكتبية وإعادادت العمل 

. الالزمة عند إنشاء مشروع تجاري في دولة قطر

.اإرشاد ودعم وتسهيل تسجيل امللكية الفكرية وإدارته: دعم تسجيل واستشارات امللكية الفكرية التكنولوجية

باإلضافة إلى ما  إعداد األعمال والتوفيق أصحاب املصالح وربط والشبكات،بخدمات  شركة 50أكثر من تمكن وادي تسمو الرقمي من دعم 

شتركةقدمه وادي تسمو الرقمي من إمكانية النفاذ إلى 
ُ
ساعدة التي ُيمكن لوادي تسمو الرقمي خدمات الرعايةو  ساحات العمل امل

ُ
. ما امل

 تقديمها لك؟ 

 

 

 تسهيل الخدمات

وفر هذه الخدمات من خالل شبكتنا الواسعة من الشركاء املرموقين
ُ
 ت

                           

                         التجاري تسريع عملي    

  

https://tdv.motc.gov.qa/news
https://tdv.motc.gov.qa/news
https://tdv.motc.gov.qa/news
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
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
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 دعم األعضاء 

سجلين     128يضم وادي تسمو الرقمي إجمالي عدد  
ُ
، ويتضمن هذا العدد ُمختلف األطياف من الشركات الناشئة والشركات امن األعضاء امل

 الصغيرة واملتوسطة والشركات متعددة الجنسيات.

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعة من األعضاء من الشركات التقنية البارزة التي تعمل على تعزيز تحقيق االقتصاد الرقمي واملستقبل الذكي. انض
ً
م لنا مؤخرا  

 

 خالل مساعدتهم في رحلتهم الرقمية.يوفر وادي تسمو الرقمي دعم خاص بتطوير الشبكات واألعمال ألعضائه من 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقتطفات من أنشطة دعم تطوير األعمال التي قدمناها ألعضائنا

 

          

 

 

 

 

 الشركات املتعددة الجنسيات الشركات الناشئة

55   32  40 

إيه دي جي إس ي ألنظمة 

الحاسوب 

 

 شركة الربان القابضة

 

 س ي إم تي جروب

 

 إنتلياس

 

 

 هانيويل

 

 

 إيه تي إس إم

 

 

 سبيس ي 

 

 

حلول    -ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم    -ُتقدم شركة "سبيس ي" القائمة في أديسون، والية تكساس األمريكية  

من خالل العالم  أنحاء  جميع  في  لألعمال  الرقمي  التحول  على   وخدمات  القائمة  االصطناعي  الذكاء  تقنية 

 .الرؤية الحاسوبية

بين شركة "سبيس ي" مع التفاعل  الرقمي عملية  تسمو  الدولي وشركة    سهل وادي  امليرة ومطار حمد  شركة 

 ة والتوريد. الستكشاف فرص التطور عبر إدارة سلسلة البيع بالتجزئ مالحة

 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

 الحجم 

https://tdv.motc.gov.qa/tasmu-digital-valley-services/members-list
https://tdv.motc.gov.qa/tasmu-digital-valley-services/members-list
https://tdv.motc.gov.qa/tasmu-digital-valley-services/members-list
http://www.adgs.com/
http://www.adgs.com/
http://www.adgs.com/
http://www.adgs.com/
https://alrabbancapital.com/index/index.php
http://www.cmtqa.com/home
https://intellias.com/
https://www.honeywell.com/us/en
https://atsm.tech/
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  . البريد اإللكتروني مكنك التسجيل عبر ي معرفة املزيد؟ ي "مسرع تسمو" وترغب ف  ببرنامجنا هل أنت مهتم       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طريق   عن  بطلبكم  التقدم  فُيرجى  إلى خدماتنا،  والوصول  لنا  التابعين  األعضاء  إلى  االنضمام  أجل  اإللكترونيمن  أو   موقعنا 

  الخاص بنا. يالبريد اإللكترونالتواصل معنا عبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أزور درونز 

 

، فقد أنظمة الطائرات بدون طيار "درونز" ذات الصندوق  عد شركة "أزور درونز" الشركة الرائدة فيتُ 

 للطائرات بدون طيار "درونز" لخدمة أغراض تطبيقات السالمة واألمن.  
ً
 كامال

ً
 طورت الشركة حال

تمكن وادي تسمو الرقمي من توصيل شركة "أزور درونز" بهيئة إدارة املوانئ املحلية، واستغلت الشركة   

وقدمت الُفرصة  طيار  هذه  بدون  الطائرات  استخدام  لحاالت  حي  و   عرض  في  "درونز"  ذلك  تطبيقات 

 األغراض ذات الصلة بأعمال إدارة وتشغيل املوانئ.

 

 

 بوريل اليت جي إم بي إتش

تجددةشركة "بوريل اليت جي إم بي إتش" هي شركة حديثة النشأة ُمتخصصة في مجال 
ُ
 حلول الطاقة امل

 ملرافق معالجة املياه.

 مسعاهم للتوسع الدولي.سيدعم وادي تسمو الرقمي شركة "بوريل اليت جي إم بي إتش" في  

 

 إنستاكين

هي منصة إلكترونية تربط مجتمعات املهاجرين من جميع أنحاء العالم بشبكة تضم عدد من املوردين 

 .املوثوقين وهم في أوطانهم

الدعم الالزم ملنصة "إنستاكين" من أجل إقامة شراكة محلية وتوسيع نطاق ُيقدم "وادي تسمو الرقمي" 

 .عملياتها

mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
https://tdv.motc.gov.qa/tasmu-digital-valley-services#apply-member
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
mailto:tdvinfo@motc.gov.qa
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 تعزيز الشراكات العاملية 

تسمو الرقمي" في الوقت الحالي إقامة شراكات متعددة مع شركات ذات أنظمة بيئية دولية تضطلع بدور  "وادي   يتولى 

بارز، وذلك من أجل تعزيز عملية استقطاب الشركات الناشئة الدولية وتعجيلها وتوفير الفرص الالزمة لتبادل املعارف 

 .القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات حول شركة "برلين"   

 
قدم دعًما تجارًيا وتقنًيا للشركات واملستثمرين واملؤسسات العلمية األملانية. ويتضمن  

ُ
عد وكالة تنمية اقتصادية ت

ُ
هذا الدعم  "برلين بارتنر" ت

واالستفادة من املهارات والوصول إلى الشبكات  تزويد الشركات الناشئة بتسهيالت تجارية مخصصة، بما في ذلك إمكانية الحصول على التمويل  

 الدولية وتعزيز البحث والتطوير.

 

 إقامة شراكة بين "وادي تسمو الرقمي" وشركة "برلين بارتنر"    

 
للتكنولوجيا واالبتكار( إلقامة  اجتمع كل من "وادي تسمو الرقمي" )وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في قطر( وشركة "برلين" )مركز برلين  

طبقة لديهم وتبادل األفكار فيما بينهم وت
ُ
مكنهم من تبادل املنافع وتعزيزها، بحيث تهدف إلى دعم األنظمة البيئية امل

ُ
قاسم أفضل  شراكة بينهما ت

 .املمارسات واستغالل فرص االستثمار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخص الندوة املنعقدة عبر اإلنترنت

 

الفرص املناسبة للشركات الناشئة وتزويدها بخدمات دعم األنظمة البيئية من خالل توفير                

 .الدعم، باإلضافة إلى تعزيز التقدم التكنولوجي واالبتكار

دعم ريادة األعمال الرقمية 

واملشروعات الصغيرة واملتوسطة 

 والشركات الناشئة

         الحث على مشاركة البرامج التعليمية والتدريبية من خالل إقامة             

 .الفعاليات وتنظيم الندوات عبر اإلنترنت والدورات التدريبية
 تبادل املعارف والخبرات

اقتراح وتسمية بعض الخبراء للمشاركة في الفعاليات ذات الصلة وتقديم رؤى حول أحدث              

 .االبتكارات التكنولوجية

 

 برنامج قطر الذكية
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 برنامج شركة "برلين" الخاص بتوطين الشركات الناشئة  

 
 للمتطلبات، وذلك بهدف جعل شراكتنا أكثر فع

ً
الية  ُنركز حالًيا على تنفيذ برنامج شركة "برلين" الخاص بتدويل الشركات الناشئة املصمم وفقا

مع   والتواصل  الدوحة  لزيارة  برلين  في  الناشئة  الشركات  الفرصة ملجموعة مختارة من  إتاحة  على  خالل أقصر وقٍت ممكن. حيث سنعمل 

من أجل تقديم الدعم  - ن والشركاء، وذلك باعتباره جزء من تنفيذ هذا البرنامج. كما ينظم "وادي تسمو الرقمي" وشركة "برلين بارتنر" املستثمري

قامة عبر االنترنت لتوفير املعلومات الالزمة حول نظامنا البيئي ال - الالزم أثناء فترة زيارة هذه الشركات املندوبة قطر 
ُ
رقمي  عدًدا من الفعاليات امل

 وإتاحة الفرص السوقية قصيرة املدى والوساطة اإللكترونية.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

2 

3 
 نوفمبر 23

تولى "وادي تسمو الرقمي" عرض النظام البيئي الرقمي 

الخاص بدولة قطر للشركات الناشئة في برلين، وذلك 

شركة ناشئة )رؤساء مجالس  80بحضور أكثر من 

  اإلدارة والرؤساء التنفيذيين(

 

  ديسمبر 15

 انعقاد جلسة الوساطة الفردية

 شركة ناشئة  40بحضور أكثر من 

 التاريخ في وقت الحقُيحدد 

انعقاد جلسة الوساطة اإللكترونية الثانية 

جمعة
ُ
 امل

اير  األسبوع الثالث من شهر فبر

 زيارة وفد الشركات املختارة لقطر

 

يسمبرد يناير  فبراير رمبنوف   

 !الناشئة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة القطرية، تأهبوا إلى كل من الشركات  

 
على فرصة املشاركة  -  املهتمة بتوسيع نطاق أعمالها لتصل إلى أوروبا - واملشاريع الصغيرة واملتوسطة املحلية املختارة    ستحصل الشركات الناشئة

 
ُ
 للمتطلبات، وكذلك االتصال بالنظم البيئية املتعددة واالستفادة من كافة الفرص املمكنة امل

ً
صممة وفقا

ُ
قدمة  في فعاليات التواصل الشبكي امل

 برلين بارتنر".“من مسرعات وحاضنات األعمال، وذلك باعتباره جزء من شراكتنا مع شركة 

 

                                             

انتهاز هذه الفرصة واضغط هنا  ال تتردد في 

 !للتسجل

 

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
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
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 ما هي آخر املستجدات؟

 . 2021ألخبار واألحداث التي شهدتها قطر في الربع الرابع من عام ا أهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2022عام لحرصية الحداث ال 

 

ذارأ   

 السبت الجمعة الخميس األربعاء الثالثاء 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   
       

                       

                     

 

 

 الوفد الفرنس ي "وادي تسمو الرقمي" يستقبل

 

                                                                                   

وخدمات  منصة "تسمو" استقبل "وادي تسمو الرقمي" الوفد الفرنس ي، حيث قام بتقديم نبذة عامة عن

 .الدعم املقدمة للشركات الناشئة املهتمة بتوسيع نطاق أعمالها في قطر

 

                                                                                                             

 

وشتى  "تسمو" استقبل "وادي تسمو الرقمي" مندوب البعثة التجارية األملانية إلعطائه نبذة عن برنامج

قدمة برعايته
ُ
 .الفرص امل

 وادي تسمو الرقمي" يستقبل الوفد األملاني

 2021ندوة وجوائز قطر الرقمية 

 

                                                                                                             

شاركت كان "تسمو" بمثابة الشريك الداعم للندوة التي نظمتها شركة "فوربس الشرق األوسط". وقد 

سعادة السيدة/ ريم املنصوري في تلك الندوة بصفتها ضيفة الشرف واملتحدثة الرئيسية، حيث 

 .سلطت الضوء على الدور املحوري لالبتكار الرقمي

                                                                                                             

 

 الستضافة بطولة كأس العالم 2021استضافت قطر بطولة كأس العرب لكرة القدم 
ً
، وذلك تمهيدا

 .املقرر انطالقها في غضون عام واحد 2022

 2021كأس العرب لكرة القدم 

سيتبادل الخبراء من جميع   املؤتمر العاملي إكسبو املدن الذكية: 

أنحاء العالم األفكار والحلول حول كيفية خلق مستقبل أفضل وأكثر 

 .استدامة للمدن ومواطنيها

              .  

قبلة
ُ
 األحداث امل

     

https://www.smartcityexpodoha.com/
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 للمعرفة واالطالع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 منشورات يجب قراءتها

 

            
                   

  

 

 

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

             

شبكات وزارة املواصالت   وُتخلي جميعنسخه أو إتاحته ألي شخص آخر.  وبالتالي فإنه يحظر، بين األعضاء  اإلعالم وخلق الوعي ألغراض  برنامج وادي تسمو الرقمي هذا التقرير مخصص ألعضاء

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

 

 وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات       

 

قدمي إلى األمام : املرأة كتاب "ت

 "والعمل وإرادة القيادة

 للكاتبة: شيريل ساندبرغ

 

 ماذا نقرأ

فاينانشال صحيفة "موجز أخبار 

 "تايمز

 

 

  ماذا نستمع

 مهارات الترميز

الدورات التدريبية املتوفرة على منصة 

 جوجل السحابية

 
 

 ماذا نتعلم

 

التوقعات العاملية 

التصاالت  املتعلقة با

واإلعالم والتكنولوجيا  

 2022لعام 

 

 
 

جاهزية الذكاء 

في  للتطبيق االصطناعي 

 الشرق األوسط 

 

 

https://twitter.com/tasmuqa?lang=en
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