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المقدمة
في أعقاب تخلي العالم تدريجياً عن اعتماده على الوقود 

ة على األحفوري، أدركت الدول التي تعتمد اقتصاداتها على الطاق
ع الصعيد العالمي أنها بحاجة لبذل جهود كبيرة من أجل تنوي

على تطوير  ٢٠٣٠وتؤكد رؤية قطر الوطنية . اقتصاداتها
ات اقتصاد متنوع يخفف تدريجياً من اعتماده على الصناع“

درته الهيدروكربونية، ويعزز دور القطاع الخاص، ويحافظ على ق
لتأكيد ، حيث تركزت هذه الجهود بشكل رئيسي على ا”التنافسية

لقطاع المتزايد على تطوير االقتصاد الرقمي كوسيلة لتمكين ا
.بعةالخاص ودفع عجلة تقدم األمة لقيادة النهضة الصناعية الرا

، أطلقت وزارة االتصاالت ٢٠٣٠ومن أجل دعم رؤية قطر الوطنية 
لى وتكنولوجيا المعلومات برنامج قطر الذكية تسمو الذي يهدف إ

الخدمات  والرقمية لتحويل تقديم) تسمو(استخدام التقنيات الناشئة 
نطاق  العامة الرئيسية والعمل كحافز لتشجيع التبني الرقمي على

لرعاية ا: يركز البرنامج على خمسة قطاعات رئيسية. اقتصادي أوسع
.  يةالصحية، والبيئة، والرياضة، والمواصالت، والخدمات اللوجست

التجارة ومن خالل التعاون مع شركائنا، بما في ذلك وزارة 
طق والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ومركز قطر للمال، وهيئة المنا

الحرة في قطر وأشغال، شرعنا في مبادرات واسعة النطاق لدعم 
توليد األفكار 

.  حول حلول األعمال الرقمية في قطر، واحتضانها، وزيادة نموها
نا نسعى إلى بينما نواصل تطوير النظام اإليكولوجي الرقمي محليًا، فإن

.  لى قطرتوسيع نطاق وصولنا دوليًا لجذب الشركات الرقمية الرائدة إ
رامج يوفر اتساع الفرص الرقمية التي يقدمها برنامج تسمو، والب

الم لالتحاد الرئيسية األخرى مثل مدينة لوسيل الذكية، وبطولة كأس الع
، باإلضافة إلى الطلب المتزايد من ٢٠٢٢” فيفا“الدولي لكرة القدم 

الستثمار القطاع الخاص، قاعدة قوية للطلب وسببًا مقنعًا للشركات ل
.في قطر

ع عدد من في النسخة الثالثة من هذا الكتالوج االستثماري، قمنا بتجمي
مة عن الفرص الرقمية الموجودة في السوق، وهدفنا هو تقديم لمحة عا

الفرص المتاحة في السوق في قطر من أجل اتخاذ القرارات 
ة من سيتوفر كتالوج االستثمار وأي إصدارات الحق. االستثمارية

 خالل إطالق بوابة وادي تسمو الرقمي، والتي ستوفر فرًصا
و وسع تهدف إلى دعم نمألالستثمار المباشر كجزء من عرض خدمة 

.  الصناعة الرقمية
ير من خالل هذا الكتالوج، نؤكد التزامنا بجعل قطر رائدة في تطو

اطنينا الحلول الرقمية األكثر تقدماً في العالم وتطبيقها، وجعل مو
تعلموفي سياق تحقيق ذلك، سنواكب ال. مركًزا لهذه االستثمارات

وسنتكيف مع التطورات والتحديات االقتصادية باستمرار، 
والتكنولوجية الناشئة من أجل الحفاظ

.على مسارنا لنصبح الوجهة الرائدة لالستثمار العالمي
 أود أن أتقدم بالشكر واالمتنان العميق من حضرة صاحب السمو 

االت األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسعادة السيد وزير االتص
وتكنولوجيا المعلومات، محمد علي المناعي، على توجيهاتهما 

ديد من وأخيًرا، أود أيًضا أن أتقدم بالشكر للع. ودعمهما المستمرين
الخاص العاملة في الدولة التي الجهات الحكومية وكيانات القطاع

.ساهمت في إعداد هذا الكتالوج

ريم المنصوري

وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
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المقدمة

قطر وثقافتها

االقتصاد واألعمال

تحّول األمة الذكية

كتالوج االستثمار

المعلومات المصّورة لفرص االستثمار

١

٤

٦

٨

١٠

١٤

المحتويات



االصطناعيالذكاء 

الواقع المعزز والواقع االفتراضي

تحليالت البيانات الكبيرة 
  

)بلوك تشين(قواعد البيانات الموزعة 

الترحيل السحابي 

تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة 

األمن السيبراني 

تخطيط موارد المؤسسات

استخدام ودعم األجهزة والبرامج 

إنترنت األشياء 

استشارات تكنولوجيا المعلومات 

الروبوتات

تكامل النظام 

المعلومات المصّورة لفرص االستثمار
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كبيرة في اإلنجازاتصغيرة في الحجم، 
مسيرة التحول في دولة قطر 

تقليديًا، كان هذا البلد محوًرا لصيد. تقع دولة قطر في الخليج العربي، وهي واحدة من أغنى الدول المنتجة للطاقة في العالم
األسماك والآللئ على مدى العقود الخمسة الماضية، ولقد شهد هذا البلد تحوًل سريعًا، وهو يحتل اآلن المرتبة الثالثين في مؤشر

.األمم المتحدة للتنافس العالمي وأعلى دخل للفرد في العالم

دولة مختلفة، وهي واحدة من أكثر ٩٠مليون شخص من حوالي  ٢،٤تُرحب قطر بالتنوع، وعاصمتها الدوحة هي موطن لحوالي 
المدن التي يمكن الوصول إليها ومن أكثرها تنوعا في المنطقة، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، شهدت قطر طفرة

هائلة في التنمية، وبذلك رحبت بالعالم في قطر، كما تتيح الدوحة للزوار بمزيجها الفريد من التأثير الغربي والتراث العربي
.التقليدي، تجربة تاريخ ثقافي غني ال يمكن إال لعدد قليل من دول المنطقة تقديمه

تتمتع قطر بموقع مثالي، حيث أنها ال تبعد سوى سبع ساعات عن معظم العواصم األوروبية الرئيسية، وهي على
مقربة من بقية األسواق اآلسيوية واإلفريقية، مما يتيح للمستثمرين من جميع أنحاء العالم االستفادة من العديد من

.الفرص في هذه الدولة سريعة التقدم والمنطقة ككل
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استثمرت الحكومة الكثير في المبادرات التعليمية
.في العقود األخيرة
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الفترة الزمنية لالقتصاد واألعمالأسس متينة، وابتكارات جريئة 

٢٠٣٠رؤية الماضي الُمنجز والمستقبل الواعد 
تحت رعاية صاحب ٢٠٣٠، تم إطالق رؤية قطر الوطنية  ٢٠٠٨في العام 

تهدف الرؤية. السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

الوطنية إلى تحويل قطر إلى مجتمع متقدم قادرعلى تحقيق التنمية

المستدامة بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين

وترد أهدافها اإلنمائية في الركائز االستراتيجية األربعة. ٢٠٣٠بحلول عام 

:المترابطة للخطة

:التنمية البشرية. 1

.تنمية جميع سكان قطر لتمكينهم من الحفاظ على مجتمع مزدهر

تتطلع قطر إلى االستثمار في رأسمالها البشري، وتنمية قدرات

مواطنيها من أجل تطوير وتحسين قدرتهم على بناء مجتمع مزدهر

.والحفاظ عليه

:التنمية االجتماعية. 2

تطوير مجتمع عادل وذي اهتمام وفقاً للمعايير العالية، وقادر على لعب دور مهم في الشراكة العالمية

.من أجل التنمية

:التنمية االقتصادية. 3

تطوير اقتصاد تنافسي متنوع قادر على تلبية احتياجات جميع أفراد شعبه وتأمين مستوى معيشة مرتفع لهم

.في الوقت الحاضر وفي المستقبل

:التنمية البيئية. 4

في حين أن االدارة. إدارة البيئة بما يحقق االنسجام فيما بين النمو االقتصادي والتنمية االجتماعية وحماية البيئة

السليمة لموارد قطر من المواد الهيدروكربونية ستظل مصدًرا رئيسيًا لالقتصاد، إال أن قطر تسعى إلى تطوير

.مع تحرك االستثمار نحو اقتصاد قائم على المعرفة وتعاظم دور القطاع الخاص يتوائماقتصاد متنوع 

١٩٣٩

اكتشاف احتياطيات
النفط األولى

١٩٤٩

يرقطر تبدأ بتصد
النفط

١٩٧١

اقطر تحقق االستقالل الكامل عن بريطاني
وتكتشف أكبر حقل للغاز في العالم

١٩٧٣

تأسيس
جامعة قطر

١٩٩٦

تبر اإلعالمية و تع الجزيرةإطالق شبكة 
طأبرزىمنفذ إخباري في الشرق األوس

١٩٩٧

الصادرات األولى من الغاز الطبيعي
المسال من حقل الشمال

٢٠٠٣

رسميًا، وتضمالمدينة التعليمية افتتاح 
العديد من الجامعات الدولية باإلضافة إلى 

مؤسسات البحث والتطوير

٢٠٠٥

يفتتح منصةمركز قطر للمال 
لترويج قطر كوجهة تجارية جذابة

٢٠٠٧

قطر تُصبح واحدة من أكبر المساهمين
في بورصة لندن



٢٠٠٨

٢٠٣٠رؤية قطر الوطنية تم إطالق 
باعتبارها رؤية رئيسية وخارطة طريق لتحويل قطر إلى

مجتمع متقدم قادًرا على تحقيق التنمية المستدامة
بهدف توفير مستوى معيشة مرتفع لجميع المواطنين

٢٠٣٠بحلول عام 

٢٠٠٩

افتتاح
واحة قطر للعلوم

والتكنولوجيا

٢٠١٠

بوسط الدوحة مشيربتم إطالق مشروع 
لتطوير وإحياء الحي التجاري القديم في
الدوحة لتكون أول مدينة ذكية في قطر

٢٠١٠

قطر تفوز بمحاولة استضافة
بطولة كأس العالم لالتحاد العالمي لكرة

٢٠٢٢) فيفا(القدم 

١٤٢٠

حكومة قطر تُعلن عن خطة
٢٠٢٠الحكومة اإللكترونية 

حكومي

٢٠١٤

قطر تُصبح المزود العالمي الرائد
للغاز الطبيعي المسال، حيث تمثل
حوالي ثلث تجارة الغاز الطبيعي

المسال العالمية

٢٠١٧

،)تسمو(برنامج قطر الذكية إطالق 
والذي يركز على تسخير قوة التكنولوجيا
واالبتكار إلحداث ثورة رقمية في تقديم
الخدمات العامة عبر خمس قطاعات

ذات أولوية قصوى

٢٠١٨

هيئة المناطق الحرة في قطرتم إنشاء 
كهيئة مستقلة مكلفة باإلشراف على
طرتطوير منطقتين حرتين جديدتين في ق

.الصديقة لألعمال، فإن قطر تضع نفسها كوجهة لالبتكار والنمو الرقمي

التمكين الرقمي هو موضوع العديد من المشاريع الكبرى الجارية حاليًا

في قطر، والتي تشمل مدينة لوسيل، ومترو الدوحة، وميناء حمد إلى

جانب العديد من مشاريع البنية التحتية األخرى التي تدعم بطولة كأس

كما تستخدم هذه المشاريع أحدث. ٢٠٢٢) فيفا(العالم لكرة القدم 

الحلول الرقمية وتشكل مجتمعة تصريحاً قويًا حول نوايا قطر المتعلقة

.بالتكنولوجيا الرقمية

إن االستفادة من التقنيات الناشئة والرقمية لتمكين النهوض بالبالد

وقد تم إطالق العديد من المبادرات. هو موضوع أساسي للحكومة

الرئيسية مؤخًرا، مما خلق سوقًا أكثر أهمية للشركات الراغبة في

.االستثمار في قطر

احتضان االقتصاد الرقمي
باإلضافة إلى االستثمارات. يتقدم النظام البيئي الرقمي في قطر بسرعة

الحكومية المباشرة في هذا القطاع، يجني رواد األعمال والشركات الصغيرة

والمتوسطة الفوائد من مجموعة من برامج الحضانة والتسريع التي

كما أن هذه البرامج، التي يتم تقديمها من. أنشأتها المنظمات الحكومية

خالل مؤسسات مثل حاضنة االعمال االرقمية) (DICوواحة قطر للعلوم 

، تُقدم وجامعة قطرلألعمال، مركز قطرللتكنولوجيا المالية والتكنولوجيا وحاضنة قطر 

كار عروضاً متنوعة تدعم رواد األعمال الناشئين في البحث والتطوير، وتوليد األف

.والتخطيط لألعمال، والنماذج األولية والتصنيع، والتمويل و التسويق

 أول شركة في العالم تُطلق شبكة تجارية من الجيل أوريدو، كانت  ٢٠١٩في العام 

وبفضل التبني السريع للتقنيات الرقمية ووجود نقاط). 5G(الخامس 

القوة الرئيسية مثل البنية التحتية الممتازة واالقتصاد المستقر والبيئة
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في تموز منصة تسموتم إطالق 
 لدعم تسليم حاالت استخدام ٢٠٢١

قطاعات ذات أولوية 5تسمو عبر 

٢٠٢١



المدينة الذكيةتحول 

» تسمو « و » حكومي « 

الرقمية مبادرتان في صميمهما

٢٠٣٠لرؤية قطر الوطنية 

)حكومي( ٢٠٢٠استراتيجية الحكومة اإللكترونية 

مستمد من استراتيجيات التنمية الوطنية، » حكومي«وكون 

عبارة عن استراتيجية للحكومة االلكترونية أطلقتها»  حكومي«فإن 

حكومة قطر وتهدف إلى االستفادة من التكنولوجيا الجديدة لتوفير

:حياة أفضل لجميع المجتمعات في قطر

سيتمكن أفراد من عامة الناس من الوصول إلى خدمات. 1

الحكومة االلكترونية البسيطة واآلمنة والمتاحة في أي وقت وفي

.أي مكان

الشركات والمؤسسات الخاصة أن تسجيل الشركةستجد . 2

تعتمد. سهولة وبساطة، وأسرعوتشغيلها قد أصبح أكثر

استراتيجية قطر للتنويع االقتصادي على تهيئة البيئة المناسبة

لالستثمار والشركات، وإزالة أي حواجز تحول دون ممارسة األعمال،

.حتى يتمكن االقتصاد من االستمرار في النمو والتطور

ستكون الجهات الحكومية على ثقة من أنها تقدم خدمات. 3

أفضل لألشخاص والشركات، وأنها قد أصبحت أكثر كفاءة، وتحقق

والُمحصلة هي تحقيق وفورات في اإلدارة. نتائج عامة أفضل لألمة

العامة بسبب الحكومة االلكترونية، وتوفير الوقت للمواطنين

باإلضافة إلى توفير التكلفة والوقت، فإن. والمستخدمين اآلخرين

استراتيجية الحكومة االلكترونية تخلق شفافية أكبر ونتائج عالية

.الجودة للسكان القطريين عموًما
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مركًزا رائًدا لألعمال التجارية والمالية الرائدة في النمو المحلي والدولي، حيثمركز قطر للمال يعد 

.يُركز المركز على القطاعات الرقمية وغيرها من القطاعات الرئيسية

التي أنشأتها مؤسسة قطر مركًزا رئيسيًا في البحث والتطويرواحة قطر العلوم والتكنولوجيا تُعد 

.للشركات القائمة على التكنولوجيا

مكلفة بدعم التنوع االقتصادي لدولة قطر من خالل تطوير) شركة المناطق االقتصادية( مناطقتُعد 

.مناطق خاصة، ومجمعات صناعية لألعمال التجارية الدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة

تطوير النظام البيئي الرقمي
من أجل إعداد البالد لجني فوائد البرامج االستثمارية من القطاع العام ، باإلضافة إلى العديد من

مبادرات القطاعين العام والخاص، تركز وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات  الى حٍد كبير على

.تطوير النظام البيئي الرقمي الذي سيدعم هذا التحول ويستفيد منه في نهاية المطاف                                              

يُعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة جزًءا رئيسيًا من كل اقتصاد، ويشكل الغالبية العظمى

هذا القطاع كسوقحددت  وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات. من العدد المطلق للشركات في أي دولة

واسع غير مستغل للتحول الرقمي، وقد شرعت في العديد من المبادرات والحوافز المستمرة

ستزداد احتياجات هذا القطاع حيثما. المصممة لدعم الشركات باحتياجاتها في مجال التحول والتدريب

.تصبح مجاالت التركيز لهذه التحوالت التكنولوجية أكثر تقدًما

إلى جانب تطوير القطاع الرقمي الحالي في قطر، تتطلع الحكومة إلى جذب استثمارات

أجنبية مباشرة من الشركات الرقمية، وهناك عدد من الحوافز حالياً وسيتوفر المزيد منها

.في المستقبل القريب

لإلشراف على العديد من المناطق الحرة ذات ٢٠١٨تم إنشاء هيئة المناطق الحرة في قطر في العام 

وتوفر هذه. المستوى العالمي في قطر وتنظيمها، واعتبار التكنولوجيا الناشئة قطاع تركيز حيوي

:الهيئة فرًصا ومزايا للشركات التي تسعى إلى توسيع االستثمار في هذه البالد الرقمية الناشئة مثل

.٪ من شركتكم وإمكانية إعادة رأس المال بالكامل ١٠٠ملكية أجنبية بنسبة > 

عاماً، وال توجد ضرائب على الدخل الفردي، وال تُفرض ٢٠إعفاءات من ضريبة الشركات لمدة > 

رسوم جمركية على الواردات

مليارات دوالر أمريكي مخصص على )٣(إمكانية الوصول إلى تمويل تدعمه الحكومة بقيمة ثالثة > 

وجه التحديد لتعزيز النمو

أحدث المرافق المكتبية، وخيارات األراضي المرنة الكبيرة، والوصول إلى أنظمة المواصالت> 

.العالمية

)تسمو(برنامج قطر الذكية 

واالستراتيجية الوطنية، أطلقت ٢٠٣٠تمشيا مع أهداف تطوير رؤية قطر الوطنية 

ويهدف هذا. )تسمو(برنامج قطر الذكية وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

نإلى تسخير قوة التقنيات الرقمية في تقديم النتائج للمواطنين والمقيميالبرنامج 

.والزوار في قطر، ووضع جدول أعمال اقتصادي مستدام

بتحويل قطر إلى دولة ذكية رائدة على )تسمو(يَِعد برنامج قطر الذكية 

ستتردد فوائد هذا البرنامج من خالل رفع مستوى. مستوى العالم

المعيشة، وزيادة قدرة قطر التنافسية دوليًا، من خالل إنشاء اقتصاد

 ُ ,منذ انطالق البرنامج. قائم على المعرفة وسكان مدركون تقنيا

مليارات لایر قطري على مدى )٦(تعتزم حكومة قطر استثمار ستة 

قطاعات ذات أولوية )٥(السنوات الخمس المقبلة عبر خمس 

ستوفر حاالت. حالة استخدام رقمية ١٠٧وذلك يتكون من 

االستخدام هذه أساًسا لالستثمار في ثورة قطر الرقمية عبر

.القطاعات الخمس التالية

قطاع الصحة

قطاع البيئة

قطاع المواصالت

قطاع الخدمات 
اللوجستية

٩ | فرص االستثمار الرقمي في قطر
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تلفمن أجل دعم تطوير النظام البيئي الرقمي لدولة قطر، ان برنامج وادي تسمو الرقمي هو بمثابة مجموعة ابتكار حيث تجتمع مخ

كاديمييناّنه منّصة تجمع بين رواد األعمال والشركات الناشئة والمستثمرين واأل. القطاعات للمساعدة في تحقيق رؤية قطر الذكية

.والباحثين والطالب والشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات بهدف مشترك هو ابتكار حلول رقمية جديدة

.مجاًل من مجاالت التكنولوجيا ذات األولوية للنمو المرتفع المتوقع في قطر) ١٥(حدد وادي تسمو الرقمي 

.٢٠٢٦مليون دوالر أمريكي بحلول العام  ٥،٧٠٢ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة السوقية لهذه التقنيات ذات األولوية 

حجم سوق فرص االستثمار
)مليون دوالر(ب

مليون دوالر ٧٠٢،٥

٦٢٠٢

وادي تسمو الرقمي

؛ تحليالت ديلويت بإستثناء حجم سوق بوابات الدفع والمحتوى الرقمي بسبب عدم توفر البياناتBuddeComm :المصدر): مليون دوالر(حجم السوق ب  ١٠ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

٢٠٢٢ الفرصة

٣١٪ ٨٢٣،١ ٦١٥ إنترنت األشياء

١٣٪ ٦٤٢،١ ٠١٧،١ األمن السيبراني 

٦٪ ٢٢١ ١٧٦ تكامل النظام 

٥٪ ٢٠٢ ١٦٤ استخدام ودعم األجهزة والبرامج

٢٦٪ ٣٠٣ ١١٩ الحوسبة السحابية

١٢٪ ٨٢٠ ٥٢٠ تحليالت البيانات الكبيرة

٧٪ ٧٨ ٥٩ موارد المؤسسات تخطيط

١٤٪ ٦٣ ٣٨ الواقع االفتراضي/الواقع المعزز

١٣٪ ١٥٢ ٩٤ طائرات بدون طيار

٧٪ ٧٠ ٥٤ استشارات تكنولوجيا المعلومات

٦٦٪ ٢٥٣ ٣٣ )بلوك تشين (قواعد البيانات الموّزعة 

٤٪ ١٦ ١٤ ةتصميم و تطوير التطبيقات المخصص

١٧٪ ٥٩ ٣١ الذكاء االصطناعي

٢٠٢٦
معدل لنمو السنوي 

المركب

مليون دوالر ٩٣٢،٢
٢٠٢٢



استشارات تكنولوجيا المعلومات

تشير الزيادة الثابتة في سوق استشارات تكنولوجيا المعلومات في قطر

إلى وجود نظرة إيجابية بشأن المستثمرين المهتمين بتقديم خدمات

ويعزى هذا النمو إلى نمو األعمال التجارية،. محلية في المستقبل

ومشاريع البنية التحتية الكبيرة، مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم

، و أيضاً الدافع االخر وراء ذلك هو زيادة إنفاق الشركات ٢٠٢٢ )فيفا(

.المحلية على خدمات تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الناشئة

الواقع المعزز والواقع االفتراضي

٪ سنويًا ليصل ١٤من المتوقع أن ينمو السوق القطري بنسبة 

ويدفع هذا النمو. ٢٠٢٦مليون دوالر أمريكي في العام  ٦٣إلى 

.لرياضةجزئيًا النمو في القطاعات الرئيسية، مثل الترفيه وا

فرًصا كبيرة لهذه )فيفا(تقدم بطولة كأس العالم لكرة القدم 

يةالتكنولوجيا ومثلها في ذلك مثل عدد من المشاريع الهندس

ولوية الكبرى وقطاع الرعاية الصحية الذي يُعتبر قطاًعا ذا أ

.بالنسبة لدولة قطر

الحوسبة السحابية

.هناك طلب كبير على سوق خدمات الحوسبة السحابية في قطر

حالة استخدام محددة في برنامج قطر الذكية )١٠٧(ومن بين 

.حالة استخدام حلول حوسبة سحابية)٨١(، ستتطلب )تسمو(

عالوة على ذلك، فإن الوعي العالي وانخفاض معدل اعتماد

خدمات الحوسبة السحابية الحالية يعني أن الغالبية العظمى من

.الشركات القطرية تُمثل عمالء محتملين

بوابات الدفع

مترتبط بوابات الدفع ارتباطاً حتمياً بالتجارة االلكترونية، حيث تقو

الحكومة بإطالق عدد من المبادرات حول حماية المستهلك،

والتسويق واإلعالن المتقدمين، وثقة المستهلك، والبنية التحتية

الرقمية التي ستساعد على دفع النمو في سوق التجارة االلكترونية

.المحلية

المحتوى الرقمي

٪ ٩٥٪ والجوال بنسبة  ٩٣تشير معدالت انتشار اإلنترنت بنسبة 

في قطر إلى ارتفاع الطلب على المحتوى الرقمي، وخاصة فيما

.يتعلق بالمحتوى العربي حيث توجد فجوة في العرض حاليًا

إنترنت األشياء

بشكل عام، من المتوقع أن يشهد سوق إنترنت األشياء نمًوا

المقبلة، وأن تشهد قطر )٥(كبيًرا على مدار السنوات الخمس 

سيدفع برنامج قطر الذكية. نمًوا أعلى من متوسط اإلقليم

باإلضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية )تسمو(

.الكبيرة التي تخطط لدمج تقنيات إنترنت األشياء هذا النمو

١١ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



طائرات بدون طيار

من المتوقع أن تشهد الطائرات بدون طيار نمًوا كبيًرا في قطر على

٪ ١٣مدى السنوات الخمس المقبلة، بمعدل متوسط للنمو قدره 

، وبطولة كأس العالم لكرة القدم)تسمو(كما أن برنامج قطر الذكية 

، باإلضافة إلى قطاعات أخرى مثل الطاقة والموارد ٢٠٢٢في قطر 

والزراعة والبيئة والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية ستعزز الطلب

.على الطائرات بدون طيار في المستقبل في قطر

)بلوك تشين(قواعد البيانات الموّزعة 

من المتوقع أن ينمو سوق قواعد البيانات الموّزعة قطر نمًوا هائًال 

، ليصل حجم ٢٠٢٦٪ حتى العام  ٦٦بمعدل نمو سنوي مركب بنسة 

، سيكون ٢٠٢٦وبحلول العام . مليون دوالر أمريكي ٢٥٣السوق إلى 

القطاع العام، وقطاع الخدمات المالية، وقطاع الخدمات اللوجستيه

.أكثر ثالث قطاعات من حيث اإلنفاق مقارنة بالقطاعات األخرى

تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة

 ً لقد ثبت بأن تطوير التطبيقات المخصصة يُعد أمًرا مزعزعا

في مختلف الصناعات، حيث يتبنى العديد من القطاعات

كما أن. في قطر التطبيقات المخصصة لتحسين خدماتها

تواجد التطبيقات المخصصة محلياً محدود، مما يقدم ميزة

للمبادرين بشأنها من الشركات المحلية والشركات الدولية

.التي تفهم السياق المحلي من أجل االستثمار بالسوق

تحليالت البيانات الكبيرة

وبالمقابل، من المتوقع أن يحقق سوق البيانات الكبيرة

في قطر نمًوا أعلى من نمو أسواق منطقة الشرق األوسط

وشمال إفريقيا أو األسواق العالمية األخرى، يعززه بذلك

، الذي سيوفر عند اكتماله ثروة من)تسمو(برنامج قطر الذكية 

البيانات من أجهزة االستشعار واألنظمة المدمجة في البنية

.التحتية جديدة

تكامل النظام

من المتوقع أن يشهد سوق تكامل النظام في قطر نمًوا

قوياً على مدار نصف العقد المقبل، ويعود ذلك إلى زيادة

اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في جميع أنحاء

االقتصاد، وخاصة أنظمة المكاتب الخلفية، مما يُظهر بأن

٪ في المتوسط٦النمو العالمي في السوق هو بمعدل 

.٢٠٢٦إلى العام  ٢٠٢٢خالل الفترة من العام 

تخطيط موارد المؤسسات

تتزايد فرصة تخطيط موارد المؤسسات بإنتظام في قطر،

حيث ال تزال غالبية الشركات القطرية تعتمد أنظمة تخطيط

موارد المؤسسات، مما يدل على الطلب الكبير الواجب

.تلبيته في السنوات المقبلة
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السيبرانياألمن 

من المتوقع أن تشهد قطر أسرع نمو في اإلنفاق على األمن

، مما سيوفر ٢٠٢٢السيبراني في الشرق األوسط بحلول العام 

كما أن مشاريع الرقمنة الحكومية. أعلى عائد على االستثمار

، والنمو السريع)تسمو(الواسعة النطاق، وبرنامج قطر الذكية 

للتطبيقات المستندة إلى الحوسبة السحابية، وتزايد عدد

الهجمات السيبرانية رفيعة المستوى ستحفز النمو في سوق

.األمن السيبراني القطري على مدى السنوات الخمس المقبلة

الذكاء االصطناعي

من المتوقع أن يشهد سوق الذكاء االصطناعى في قطر نمواً 

ً  ١٧استثنائياً قدره  إن االعتماد الحالي المنخفض للذكاء. ٪ سنويا

االصطناعي إلى جانب زيادة الوعي يؤدي إلى زيادة الطلب،

وأهم ثالث قطاعات يتوقع أن تكون أكثر القطاعات تأثراً بالذكاء

.االصطناعي هي قطاع البناء وقطاع الطاقة والقطاع العام

إن إيجاد حلول للجراحة الروبوتية بمساعدة الذكاء االصطناعي

لتقليل التكلفة في الرعاية الصحية واالستفادة من الذكاء

االصطناعي لتقليل استهالك الطاقة هي بعض من الفرص

.التي تُحفز الطلب في المستقبل

استخدام ودعم األجهزة والبرامج

توفر المشاريع الوطنية الطموحة في قطر طلبًا غير مسبوق على

وبطولة)تسمو(خدمات االستخدام والدعم مع برنامج قطر الذكية 

، هما البرنامجان الرئيسيان ٢٠٢٦)فيفا (كأس العالم لكرة القدم

.اللذان سيحفزان الطلب على استخدام األجهزة والبرامج ودعمها

تحتوي الصفحات التالية على عدد من الفرص الرقمية

وبما أن السوق يتطور ويتسع بإستمرار،. المتاحة في قطر

فإننا نوصي بزيارة بوابة وادي تسمو الرقمي على الموقع

tdv.motc.gov.qaلمعرفة ما هي الفرص الحية 

.المتاحة ألعمالكم في قطر

١٣ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



الذكاء االصطناعي لمدقق االعراض في قطاع الرعاية الصحية
»وُصنع القرار، والترجمة من لغة إلى أخرىالكالم، نظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على «يُعرف الذكاء االصطناعي بأنه 

مدقق االعراض | الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
.تحديد حاجتهم للرعاية الطبية، وتوجيههم إلى موقع الرعاية المناسببوابة إلكترونية مدعومة بالذكاء االصطناعي تساعد األشخاص على فهم مشاكلهم الصحية،يتعلق المشروع بإنشاء 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

  ٣.٤ه زيارات المرافق التابعة لقطاع الرعاية الصحية، إذ بلغ إجمالي عدد 
موي حسب إحصاءات الخدمات الصحية لوزارة التخطيط التن(زيارة مليون 

).٢٠١٩لعام واإلحصاء 

المستخدم المستهدف  

ذو احتياجات  طويلة األمد ، أشخاص / المصابون باألمراض الُمزمنة 
خاصة

كبار السن
األهل والشباب ، المراهقون واألطفال ، النساء ، القوى العاملة

الفرص المجاورة

التشخيص بمساعدة الذكاء االصطناعي
 تشخيص السرطان في المنزل

أصحاب المصلحة

مؤسسة الرعاية الصحية األولية
 مؤسسة حمد الطبية
وزارة الصحة العامة
سدرة للطب
مقدمو خدمات التأمين

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

قد . ةغالبًا ما يكون المرضى غير متأكدين من الخطوة التالية، عندما يواجهون تحديات صحي

لرعاية يختارون زيارة غرفة الطوارئ ويحتاجون إلى التوجيه عدة مرات قبل اإلعتماد على مقدم ا

.هذه العملية مرهقة ومكلفة على الناس ونظام الرعاية الصحية. الطبية المناسب لحالتهم

المالك و القطاع
PHCC)(مؤسسة الرعاية الصحية األولية  المالك

الرعاية الصحية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

سنوات٣إلى ٢إجمالي الفترة هو 

.والمتابعة التشغيل ،اإلختبار،شاملة فترة التنفيذ

الميزانية عبر النظام البيئي للذكاء االصطناعي
 ٥٩من المتوقع أن ينمو سوق قطر للذكاء االصطناعي ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو سنوي مركب ٢٦٢٠في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٧يبلغ 

١٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



الذكاء االصطناعي لتطبيق المصاحب للفعالية في قطاع الرياضة

تطبيق المصاحب للفعالية| الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
.التذاكر ومشاركة الالعبين وتجربة االستاد، مع تقديم حل دفع موحد طوال الحدث دارتتعلق هذه الفرصة بالواجهة الرقمية الرئيسية الستعراض وتقديم األحداث وتجربة المشّجعين، بما في ذلك أدوات معلومات الحدث وأدوات إص

الفرص المجاورة
 الشاشة الثانية لألحداث الرياضية
 المنصة الذكية إلصدار التذاكر
برامج الدردشة اآللية للمشجعين

أصحاب المصلحة
 اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
هيئة السياحة القطرية
  وزارة الثقافة والرياضة
المتاحف القطرية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

رث اللجنة العليا للمشاريع واإل، إذ تتوقع ٢٠٢٢العالم لكرة القدم بطولة كأس 
.إلى قطر لحضور هذه البطولةمليون مشجع  ٢.٥ زيارة

المستخدم المستهدف 

 المالعب الرياضية
 السياح والزائرون
 خدمات المواصالت
 منظمو الحدث الرياضي

المالك و القطاع

اللجنة العليا للمشاريع واإلرث المالك  

الرياضة واللوجستيات القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

شاملة فترة التنفيذ واالختبار سنوات٤إلى٣إجمالي الفترة هو

.والتشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي للذكاء االصطناعي

مليون دوالر  ٥٩من المتوقع أن ينمو سوق قطر للذكاء االصطناعي ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ١٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ١٥

»غة إلى أخرىُصنع القرار، والترجمة من ل، ونظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على الكالم«يُعرف الذكاء االصطناعي بأنه 

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

تخدم على تطغى العمليات التقليدية وغير الفعالة الموضوعة للتحكم في رحلة المس

جعل عشاق الرياضة الذين يحضرون األحداث الكبرى، مما يهدر الكثير من وقتهم وي

سيط من المتوقع أن يعمل هذا الحل على تب. الوصول إلى المعلومات أمًرا غير مريح

.قة منظمةرحلة المشجع عبر نماذج تفاعل االستاد المختلفة، مع تقديم البيانات بطري



في قطاع الرعاية الصحيةالذكاء االصطناعي للمنصة الرقمية للياقة البدنية واألنظمة الغذائية
»ُصنع القرار، والترجمة من لغة إلى أخرى، ونظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على الكالم«يُعرف الذكاء االصطناعي بأنه 

المنصة الرقمية للياقة البدنية واألنظمة الغذائية| الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
ار التواصل مع مدّربين مرخصين ويقّدم هذا الحل مشورةً آنية ذات سياق محّدد، هدفها تعزيز نمط حياة أصح وتنطوي على خي. منصة رقمية توفّر برنامًجا خاًصا يُعنى بالنظام الغذائي والصحة العامة، يتم من خالله تحديد االستهالك الغذائي ومراقبة حركة المرضى

.  االحتياجات الخاصة ذويومتخصصين في مجاالت وحاالت معيّنة كالحوامل، واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، ومرضى السكري، باإلضافة إلى راشدين وأطفال من 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

رق تحتل قطر المرتبة الرابعة في معدالت اإلصابة بالسمنة في منطقة الش
٪ من عدد ٣٥.١عالميًا، إذ يُعاني  ١٥األوسط وشمال إفريقيا، بينما تحتل المرتبة 

حة العالمية وفقًا لما أشارت إليه تقارير منظمة الص. (البالغين من السمنةالسكان 
)٢٠٢٠ لعام

المستخدم المستهدف  

ةذو احتياجات خاص طويلة األمد ، أشخاص/ المصابون باألمراض الُمزمنة

األهل والشباب ، المراهقون واألطفال ، النساء ، القوى العاملةكبار السن

الفرص المجاورة

عنصر افتراضي مغيّر لنمط الحياة اليومي
المركز اإللكتروني الوطني للرياضة
،مدّرب أنشطة رقميةمجتمع األنشطة الرقمية
منصة خاصة باألنشطة المتعلقة بمكان العمل
لوحة متابعة خاصة بأداء الرياضيين

أصحاب المصلحة

إدارة الصحة العامة –وزارة الصحة العامة
مؤسسة حمد الطبية
 مؤسسة الرعاية الصحية األولية
سدرة للطب

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

 أسلوب اعاتب من يمنعهم وذلك والغذائية الصحية أهدافهم تحقيق في صعوبات من الناس معظم يعاني

 أو اهدافهم مع تتالءم ال قد التي العامة الغذائية لألنظمة يلجؤون ما وغالبا .أكثر صحي حياة

 الرئيسية اتالتحدي هذه الحل هذا يعالج .الشخصية حالتهمب خاصة تدريبات على الحصول يستصعبون

  .الحالية موأوضاعه أهدافهم مع يتالءم أفضل حياة أسلوب لتحقيق المالئمين المختصين مع ويتعاون

المالك و القطاع
وزارة الصحة العامة المالك  

الرعاية الصحية   القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

سنوات  ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو 

.والمتابعة التشغيل ،اإلختبار،شاملة فترة التنفيذ

الميزانية عبر النظام البيئي للذكاء االصطناعي
 ٥٩ من المتوقع أن ينمو سوق قطر للذكاء االصطناعي ليصبح بقيمة

، أي بمعدل نمو سنوي مركب ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٧يبلغ 

١٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



الذكاء االصطناعي في انتشار تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات 

تعزيز تقديم الخدمات من خالل تطبيق تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات| الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
.رعتها مما من شأنه أن يؤدي إلى تحسين اتفاقيات مستوى الخدمة وخفض تكاليف العملياتس تعد هذه المبادرة جزءاً من مساعي المؤسسة وتطلعاتها فيما يتعلق بتعزيز خدماتها المقدمة لعمالئها النهائيين وأتمتة العمليات لزيادة 

الفرص المجاورة
الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
تحليالت البيانات الكبيرة

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

“أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

إطار  الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل
المؤسسة

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ة في جميع يجب على المؤسسات االلتزام بتطوير وتبسيط أنشطتها وعملياتها التجاري

ماً قادرة وظائف سالسل األنشطة المضيفة للقيمة ذات الصلة بالمؤسسة حتى تظل دائ

.على المنافسة

لروبوتي يتعين عليها كذلك التحقق من إمكانية أتمته المهام من خالل تقنية التشغيل ا

داء المهام للعمليات لتقليل الوقت المستغرق الذي يقضيه الموظفون بدوام كامل في أ

لجوانب العادية، فضالً عن توفير الوقت للموارد البشرية حتى يمكنهم العمل على ا

.الرئيسية من أجل تحقيق منجزات قيمة

دورة المشتريات

اعتماد المشتريات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الميزانية عبر النظام البيئي للذكاء االصطناعي
مليون دوالر  ٥٩من المتوقع أن ينمو سوق قطر للذكاء االصطناعي ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ١٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

١٧ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

.شهر شاملة فترة التنفيذ واالختبار ١٢إجمالي الفترة 

»غة إلى أخرىُصنع القرار، والترجمة من ل، ونظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على الكالم«يُعرف الذكاء االصطناعي بأنه 



الذكاء االصطناعي مراقبة األمراض المزمنة في قطاع الرعاية الصحية
»ُصنع القرار، والترجمة من لغة إلى أخرى، ونظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على الكالم«عرف الذكاء االصطناعي بأنه عُ 

مراقبة األمراض المزمنة | الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
    .يسمح هذا الحل بمراقبة سكر الدم وضغط الدم والكولسترول وتْخِطيُط كهربائية القلب. يوفر هذا المشروع منصة رعاية رقمية متكاملة يستخدمها مقدمو الرعاية الصحية والمرضى للسماح بإدارة عدد من الحاالت المزمنة عن بعد 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

الف يتزايد انتشار األشخاص المصابون بأمراض مزمنة ُمتعددة على اخت
لتحسين نسبة تمكين  ٢٠٢٠أنواعها، ولذلك فإن قطر تُخطط بحلول عام 

من إجمالي عدد ٪ ٢٠المرضى من المشاركة في عالجهم حتى تصل إلى 
وفقًا لما أشارت إليه تقارير وزارة الصحة . (أصحاب األمراض المزمنة

)٢٠١٨العامة لعام 

المستخدم المستهدف 

 طويلة األمد/ أصحاب أمراض مزمنة

الفرص المجاورة
الرعاية بعد العملية عن بُعد
إدارة أمراض الجهاز التنفسي المزمنة
عنصر افتراضي مغيّر لنمط الحياة اليومي 
ئيةالمنصة الرقمية للياقة البدنية واألنظمة الغذا

أصحاب المصلحة
وزارة الصحة العامة
 مؤسسة حمد الطبية
مؤسسة الرعاية الصحية األولية
سدرة للطب
شركات التأمين

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

نتظام إلى تؤدي زيارة المستشفى با. يحتاج مرضى األمراض المزمنة إلى رعاية ومراقبة طبية مستمرة

دة من من خالل االستفا. إنهاك واستنزاف المرضى وتستهلك حصة كبيرة من موارد الرعاية الطبية

قل تكلفة الساعات واألجهزة الذكية يمكن تحسين نتائج المرضى وتقليل التباين وجعلها متطورة بأ

  .ممكنة

المالك و القطاع

.ُمتعددة االستراتيجية الوطنية لصحة ُمحسنة للمصابين بأمراض ُمزمنة -وزارة الصحة العامة المالك  

الرعاية الصحية القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الميزانية عبر النظام البيئي للذكاء االصطناعي
 ٥٩من المتوقع أن ينمو سوق قطر للذكاء االصطناعي ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو سنوي مركب ٢٠٢٦في عام  مليون دوالر أمريكي

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٧يبلغ 

١٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

سنوات  ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل



الذكاء االصطناعي في انتشار تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات

عمليات التحول الرقمي المعززة من خالل تطبيق تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات | الذكاء االصطناعي | تعريف الفرصة 
وتستهدف المؤسسة اعتماد تلك . اتآليات الدمج المحتملة لتقنيات األتمتة الذكية مثل تقنية التشغيل الروبوتي للعمليها تعد المبادرة جزءاً ال يتجزأ من المطامح والتطلعات التي تسعى إليها المؤسسة بهدف مواصلة عمليات التحول الرقمي وذلك من خالل اكتشاف

. التقنيات وتعزيز قدراتها حتى يتسنى لها تقديم أفضل خدمة ممكنة لعمالئها إلى جانب تحقيقها منافع تجارية بتكاليف منخفضة

الفرص المجاورة
  قنية االستفادة من الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي في ت

لتصنيف ا: على سبيل المثال(التشغيل الروبوتي للعمليات 
)اآللي للمستندات

  تحليالت البيانات الكبيرة

أصحاب المصلحة
هيئة تنظيم مركز قطر للمال

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ادة والتي تقوم عالوحدات الوظيفية داخل هيئة تنظيم مركز قطر للمال  
.بأنشطة متكررة وغير أساسية على نحو متواتر

المستخدم المستهدف 

 موظفو هيئة تنظيم مركز قطر للمال

المالك و القطاع

مركز قطر للمال  تنظيمهيئة المالك  

الخدمات المالية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ة في جميع يجب على المؤسسات االلتزام بتطوير وتبسيط أنشطتها وعملياتها التجاري

ماً قادرة وظائف سالسل األنشطة المضيفة للقيمة ذات الصلة بالمؤسسة حتى تظل دائ

.على المنافسة

الروبوتي  يتعين عليها كذلك التحقق من إمكانية أتمته المهام من خالل تقنية التشغيل

داء المهام للعمليات لتقليل الوقت المستغرق الذي يقضيه الموظفون بدوام كامل في أ

لجوانب العادية، فضالً عن توفير الوقت للموارد البشرية حتى يمكنهم العمل على ا

.الرئيسية من أجل تحقيق منجزات قيمة

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
و  ٢٠٢٢ستكون الفرصة متاحة في مرحلة طلب تقديم العروض في الفترة ما بين 

٢٠٢٣.

الميزانية
دوالر  ٠٠٠،١٦٢و أمريكي دوالر  ٠٠٠،١٠٨ تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين

.أمريكي

١٩ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

»غة إلى أخرىُصنع القرار، والترجمة من ل، ونظرية تطوير أنظمة الحاسب اآللي التي يمكنها أداء المهام التي تتطلب عادةً الذكاء البشري، مثل اإلدراك البصري، والتعرف على الكالم«يُعرف الذكاء االصطناعي بأنه 

الفترة الزمنية

 شهر شاملة الفترة التمهيدية الستخدام١٢إلى  ٦إجمالي الفترة من 

مة إلثبات تقنية التشغيل الروبوتي للعمليات وفترة االختبار الالز

صحة الفكرة باإلضافة إلى تطوير المبادرة والخطة لوضعهم 

.موضع التنفيذ



ع الرياضةالواقع المعزز والواقع االفتراضي لتحسين تجربة المشجعين من خالل تكنولوجيا الواقع المعزز في قطا
ة في  بيئة بعيدة عن الواقع الفعليائييُحسن الواقع المعزز رؤية المستخدم الحالية للواقع من خالل المعلومات الرقمية، يسمح الواقع االفتراضي للمستخدم من عيش تجربة استثن

تجربة الواقع المعزز للمشجعين| الواقع المعزز والواقع االفتراضي | تعريف الفرصة 
احترافية، داخل وخارج االستاد اضةيهدف هذا المشروع إلى استخدام الواقع المعزز والواقع االفتراضي و الواقع المختلط لتزويد المشجعين بفرصة لتجربة اإلثارة لحدث أو ري

السوق المستهدف

السوق المستهدف

رث ، إذ تتوقع اللجنة العليا للمشاريع واإل٢٠٢٢بطولة كأس العالم لكرة القدم 
.إلى قطر لحضور هذه البطولةمليون مشجع  ٢.٥ زيارة

المستخدم المستهدف  

السياح والزوار
المشجعون بالمنازل
منظمو الحدث الرياضي
شركات اإلعالم

الفرص المجاورة
الشاشة الثانية للحدث الرياضي

أصحاب المصلحة
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
 اللجنة األولمبية القطرية
 وزارة الثقافة والرياضة
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
شركات البث واإلعالم

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

إلنشاء إرث لقطاع الرياضة  ، MRهناك حاجة إلى تقنيات مثل الواقع المعزز والواقع االفتراضي و ال

هذا يعني وجود و. في قطر، التي تحاكي العالم الحقيقي لتمكين األحداث الرياضية التفاعلية والمشاركة

ث الرياضية فرصة لسد الفجوة بين إنترنت األشياء واألجهزة الذكية، مع إدارة توقعات المعجبين لألحدا

.الكبرى

المالك و القطاع
اللجنة العليا للمشاريع واإلرث المالك  

الرياضة  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

سنوات  ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي للواقع المعزز والواقع 
االفتراضي

من المتوقع أن ينمو سوق قطر للواقع المعزز والواقع االفتراضي 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٦٣ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٤نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٢٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



تحليل البيانات الكبيرة الخاصة بالبوابة اإللكترونية لمركز الرياضي اإللكتروني الوطني

مركز الرياضي اإللكتروني الوطني| تحليالت البيانات الكبيرة | تعريف الفرصة 
.بلةحداث و المرافق المتاحة، حجز المرافق، شراء البضائع الرياضيّة، و تتبع التزاماتهم المقاأليهدف هذا المشروع إلى إطالق منصة رياضية متكاملة هادفة إلى ربط األفراد بالبيئة الرياضية المحلية، مّما يمكنهم من التحقق من جميع 

الفرص المجاورة
مجتمع الرياضة الرقمي
منصة إدارة المرافق عالية األداء
لوحة متابعة نمط الحياة النشط
مدرب اللياقة الرقمي

أصحاب المصلحة
وزارة الثقافة والرياضة
اللجنة األولمبية القطرية
االتحاد القطري للرياضة للجميع
متاحف قطر، مؤسسة أسباير زون
منظمو األحداث المحلية، مشغلو المرافق

السوق المستهدف

السوق المستهدف

حسب . (مرفق رياضي٢٩١المرافق الرياضية، إذ يوجد في قطر 
)٢٠٢٠\٢٠١٩قطاع الرياضة  -إحصاءات جهاز التخطيط واإلحصاء

المستخدم المستهدف 

المواطنون
المسنون
السكان
الزوار

المالك و القطاع

وزارة الثقافة والرياضة المالك  

الرياضة والرعاية الصحية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ر من ال يقوم المواطنون، والمقيمون، والسيّاح، والزّوار بممارسة الرياضة في كثي

ويعود ذلك أساًسا إلى . األحيان على الرغم  من ازدهار قطاع الرياضة في قطر

رياضية غير الفعالة التي تم وضعها للوصول إلى كافة المرافق ال/العمليات المعقّدة

ب واألحداث والمالبس التي يبحث عنها المستخدمون في أي وقت، مما يوضح أسبا

.انخفاض معدالت ممارسة الرياضة في مختلف األنظمة المذكورة

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

سنوات  ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الكبيرة
مليون  ٨٢٠من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات ١٢، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢من 

٢١ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزز النمو االقتصادي



تحليالت البيانات الكبيرة لمؤشر الحياة النشطة في قطاع الرياضة  
توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزز النمو االقتصادي

مؤشر الحياة النشطة|تحليالت البيانات الكبيرة |تعريف الفرصة 
ً . ويساعد مؤشر الحياة النشطة األفراد على فهم إمكاناتهم ويقدم توصيات وفقاً لذلك. يساعد استخدام درجات لوغاريتمية على تحديد مستويات النشاط اإلجمالية في درجة واحدة يمكن أن يستفيد منها مختلف أصحاب الشأن أن يمتد المؤشر لخدمة النظام  ويمكن أيضا

.البيئي التكافلي كمقدمي الرعاية الصحية وشركات التأمين

السوق المستهدف

السوق المستهدف

وشمال  تحتل قطر المرتبة الرابعة في مجال السمنة في منطقة لشرق األوسط
على نسبة  إفريقيا والمرتبة الخامسة عشر على مستوى العالم، إذ تؤثر السمنة

.)٢٠٢٠منظمة الصحة العالمية، (٪ من السكان البالغين ٣٥.١تبلغ حوالي 

المستخدم المستهدف  

السكان
المواطنون
الرياضيون
شركات التأمين مزودو الرعاية الصحية

الفرص المجاورة
اللوحة االجتماعية لنمط الحياة النشط
الحلول الرقمية لحيوية الكبار

أصحاب المصلحة
وزارة الثقافة والرياضة
مؤسسة أسباير زون
القطاع الخاص

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

دني بين على الرغم من الجهود التي تبذلها قطر لتعزيز فوائد نمط الحياة النشطة، إال أن النشاط الب

 ً وصيات حول يسمح مؤشر الحياة النشطة لألفراد بالحصول على ت. السكان منخفض انخفاضاً ملحوظا

ة السكان من وذلك إلى جانب معانا. النشاط البدني واالحتفاظ بالسجالت لألغراض الطبية المستقبلية

شاركة في ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض المزمنة، ويرجع ذلك بشكل جزئي إلى انخفاض نسبة الم

.الرياضات الترفيهية واالحترافية

المالك و القطاع
وزارة الثقافة والرياضة المالك  

الرياضي  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

سنوات  ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل 

بيرةالميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الك
بقيمة  من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح

، أي بمعدل نمو سنوي ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٨٢٠

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٢مركب يبلغ 

٢٢ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



تحليالت البيانات الكبيرة لتحليل ومراقبة الثروة الحيوانية في قطاع الزراعة

تحليل ومراقبة الثروة الحيوانية| تحليالت البيانات الكبيرة | تعريف الفرصة 
حول أوضاع الثروة الحيوانيةعلى  يتم تغذية البيانات في منصة مركزية إليضاح المعلومات. ضمن لوحة بيانات وتحكمات تمكين هذه الفرصة المزارعين من القيام بالمتابعة الصحية وإدارة تغذية المواشي بواسطة أجهزة اإلستشعار وتقنيات روبوتية توفر البيان

.الصعيد الوطني 

الفرص المجاورة
تحليالت األمن الغذائي على المستوى 

الوطني
مكافحة اآلفات على المستوى الوطني
مراقبة المخزون السمكي

أصحاب المصلحة
المزارعون
 إدارة الثروة الحيوانية –وزارة البلدية والبيئة
 بلدنا"مزرعة"
 ودام الغذائية"شركة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

١،٦٠٠،٠٠٠يبلغ إجمالي عدد المواشي في قطر حوالي 

)٢٠١٩وزارة البلدية والبيئة، ( .رأس من األغنام والماعز واألبقار واإلبل

المستخدم المستهدف 

المزارعين

المالك و القطاع

المزارعون المالك  

البيئة القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

وروا يحق القول إن بعض منتجي مشتقات الحليب ومربي المواشي في قطر قد ط

عين ما تحليل مشتقات الحليب والمواشي وإدارتها، غير أن الكثير من صغار المزار

إدارة غير  زالوا يعتمدون على السبل اليدوية التقليدية إلدارة منتجاتهم مما يؤدي إلى

.فعالة للمواشي

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

سنوات  ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.شاملة التنفيذ، اإلختبار، التشغيل والمتابعة 

الميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الكبيرة

مليون  ٨٢٠من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات ١٢، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢من 

٢٣ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزز النمو االقتصادي



تحليالت البيانات الكبيرة في مجال البنية التحتية للبيانات 
توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزز النمو االقتصادي

تعزيز البنية التحتية للبيانات| تحليالت البيانات الكبيرة | تعريف الفرصة 
.من إدارة متطلبات بياناتها الضخمة، وذلك نظراً للخصائص التي تنفرد بها وحجم البيانات التي تجهزها وتمتلكها" أشغال"تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها إلقامة بنية تحتية للبيانات تمكن هيئة األشغال العامة 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

طار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إ
المؤسسة

الفرص المجاورة
زيادة تحليالت البيانات الكبيرة المتعلقة ب

الكفاءة التشغيلية
التحول السحابي

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة“

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

شتمل على اإلمكانات تتطلب إجراءات تحليل البيانات الكبيرة بنية تحتية للبيانات يمكن الوصول إليها وت

واألفكار  والقدرات وقوة المعالجة الكافية التي تمكنها من إجراء تحليالت البيانات واستنباط الرؤى

.المناسبة

يمكن من  إطار عمل إلقامة البنية التحتية للبيانات" أشغال"يلزم ان يتوفر لدى هيئة األشغال العامة 

.خالله تسهيل تلبية متطلبات المؤسسة المرتبطة بتحليالت البيانات الكبيرة

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

دورة المشتريات

جمع المعلومات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

بيرةالميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الك
بقيمة  من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح

، أي بمعدل نمو سنوي ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٨٢٠

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٢مركب يبلغ 

٢٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

ر أشهر شاملة فترة تصميم وتطوي ٤إجمالي الفترة 

البنية التحتية



تحليالت البيانات الكبيرة لحلول تحسين الكفاءة التشغيلية

الوقت الفعلي والتحليالت التوقعية| تحليالت البيانات الكبيرة | تعريف الفرصة 
عية بهدف توجيه عمليات صنع القرار إمكانية االستفادة من الرؤى واألفكار الواقعية والتحليالت التوق" هيئة األشغال العامة"  تعد هذه المبادرة جزءاً ال يتجزأ من مساعي المؤسسة وتطلعاتها المتعلقة بتطبيق وتنفيذ إمكانات تحليالت البيانات الضخمة مما يتيح لـ 

.على نحو أفضل مما من شأنه تمكين المؤسسات من تحقيق العديد من الفوائد فيما يتعلق بالتكلفة والوقت والجودة

الفرص المجاورة
استراتيجية التحول الرقمي

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

ية موظفو هيئة األشغال العامة المنوط بهم صنع القرارات التشغيل
اليومية

بها صنع  الجهات المعنية التنفيذية التابعة لهيئة األشغال العامة المنوط
القرارات االستراتيجية

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ارات هناك احتياجات  مستمرة لتحسين وتبسيط إجراءات العمل وعمليات صنع القر

.لتقليل التكاليف ووقت التسويق وضمان جودة المنتجات والخدمات

ت تطوير رؤى وأفكار آنية مدعومة بتحليال" أشغال"تتطلب هيئة األشغال العامة 

كفاءة مشاريع  البيانات الكبيرة والتحليالت التوقعية بغية تحقيق تلك المزايا وتعزيز

.الخدمة العامة واسعة النطاق

دورة المشتريات

جمع المعلومات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الفترة الزمنية

.شهر شاملة فترة التنفيذ واالختبار ١٢إجمالي الفترة 

٢٥ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزز النمو االقتصادي

الميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الكبيرة

مليون  ٨٢٠من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات ١٢، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام  دوالر أمريكي

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢من 



تحليالت البيانات الكبيرة في مجال عمليات األصول الذكية 
توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزيز النمو االقتصادي

عمليات األصول الذكية| تحليالت البيانات الكبيرة | تعريف الفرصة 
.  لتشغيل والصيانةتصميمات األصول المحسنة وأعمال التشييد وا: العناصر األساسية للعمليات، مثل ليةتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها للتحول إلى مؤسسة تستند إلى الرؤى مستفيدة من تحليالت البيانات الكبيرة وتعزيز فاع

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

 الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات

والشبكات داخل إطار المؤسسة

الفرص المجاورة
مختبر االبتكار لدى هيئة األشغال العامة
زيادة تحليالت البيانات الكبيرة المتعلقة ب

الكفاءة التشغيلية

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

لتالي، يزداد سعى وبا. تتطلع المؤسسات إلى التخفيض الدائم لتكاليف العديد من العمليات التي تنفذها

لتكاليف المستقبلية المؤسسات الكبيرة إلى إجراء تحليالت للبيانات لتعزيز قدراتها وإمكاناتها وتخفيض ا

. المتكبدة على نحو فعال

لى الرؤى ويمكنها تدعم استراتيجية تحليالت البيانات الكبيرة المحددة الدافع نحو وجود مؤسسة تستند إ

يز االستفادة من األصول الموجودة وإعداد البيانات الالزمة لتحديد الرؤى واألفكار الهادفة وتعز

.قدرتها على صنع القرارات

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة:   القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

شاملة فترات التعريف٢إجمالي الفترة 

.واالختبار والتنفيذ 

يرةالميزانية عبر النظام البيئي لتحليالت البيانات الكب
قيمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح ب

، أي بمعدل نمو سنوي ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٨٢٠

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٢مركب يبلغ 

٢٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



تحليالت البيانات الكبيرة للوحة تتبع مؤشرات األداء الرئيسية

تصميم لوحة معلومات مؤشرات األداء الرئيسية باستخدام باور بي آي| تحليالت البيانات الكبيرة |تعريف الفرصة 
من الوصول إلى فكرة ) لالري(وبذلك، ستتمكن شركة سكك الحديد القطرية . باور بي آي من شركة مايكروسوفت ام تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المبذولة لتصميم لوحة معلومات تعمل على تتبع مؤشرات األداء الرئيسية من مختلف األنظمة باستخد

.ودقيقة قيةعامة من منظور شامل بشأن العمليات التشغيلية واألداء، بيانات إلى جانب السماح لها باتخاذ قرارات مدروسة تستند فيها إلى بيانات حقي

الفرص المجاورة
 لوحة المعلومات
التدريب الُمعزز بالتكنولوجيا

أصحاب المصلحة
 شركة سكك الحديد القطرية

 الجهات الخارجية  المختصة بعملية الدمج
)الشركاء التقنيون والعمالء، وما إلى ذلك(

السوق المستهدف

السوق المستهدف

غيل هي المسؤولة عن إدارة وتش) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
 ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ السكك الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١مليون راكب في ديسمبر 

المستخدم المستهدف 

الريل(قطرية الفريق المعني بالعمليات التشغيلية لشركة سكك الحديد ال(

المالك و القطاع

شركة سكك الحديد القطرية المالك  

النقل القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

.أشهر شاملة فترة التنفيذ واالختبار ٥إجمالي الفترة هو 

الميزانية عبر النظام البيئي لتحليل البيانات الكبيرة

مليون  ٨٢٠من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتحليالت البيانات الكبيرة ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات ١٢، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢من 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٢٧

توفر تحليالت البيانات الكبيرة رؤى تساعد الحكومات والشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وصنع القرار وتعزيز النمو االقتصادي

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

مي حاليًا تساعد أدوات تحليل البيانات الضخمة وذكاء األعمال المستخدمة في العالم الرق

.ي السوقالمؤسسات على اتخاذ قرارات فعالة تعتمد على البيانات للنمو بشكل هائل ف

ي تتبع وعليه، تحتاج شركة سكك الحديد القطرية إلى تصميم لوحة معلومات تفيد ف

تخدمة مؤشرات األداء الرئيسية  باستخدام باور بي آي من أجل رصد أداء المعايير المس

لى تحديد لتقييم أداء األعمال وتحديد فرص النمو واتخاذ القرارات المدروسة، باإلضافة إ

.المشكالت الهامة في مرحلة مبكرة



لتعزيز الشفافية واألمان" بلوك تشين"قواعد البيانات المتسلسلة 
ية،  ن الحاجة إلى وجود هيئة مركزدو سجل الحسابات الموزع المفتوح الذي يمكنه تسجيل المعامالت بين طرفين والتحقق منها على الفور من خالل شبكة موزعة من أجهزة الكمبيوتر) بلوك تشين(يُقصد بقواعد البيانات المتسلسلة 

ثم تُضاف المعامالت المعتمدة إلى قاعدة البيانات المتسلسلة الحالية بصورة دائمة يصعب تغييرها

تطبيق تقنية البلوك تشين| " بلوك تشين"قواعد البيانات المتسلسلة | تعريف الفرصة 
.  انفي عملياتها وأعمالها التجارية، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية واألم) بلوك تشين(ة سلتأتي  هذه المبادرة  في إطار مساعي المؤسسة وتطلعاتها لدراسة حاالت االستخدام المحتملة العتماد تطبيق تقنية قواعد البيانات المتسل 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

“أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

ار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إط
المؤسسة

الفرص المجاورة
استراتيجية األمن السيبراني
التحول الرقمي

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

لتجارية، وذلك تحسين اإلجراءات والعمليات ا) بلوك تشين(تتمكن تقنية قواعد البيانات المتسلسلة 

.أينما ُوجدت حالة استخدام مناسبة وفرصة تجارية محددة

تالي اعتماد ثمة حاجة إلى تقييم العمليات التجارية الحالية لتحديد حاالت االستخدام المحتملة، وبال

يق إلثبات صحة تطبيق تقنية البلوك تشين وتحديد الحد األدنى من المنتجات الصالحة القابلة للتطب

.فكرة التقنية

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك

اإلدارة العامة  القطاع

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
الل عام ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خ

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية
شهر شاملة فترات التعريف  ١٢إجمالي الفترة 

امج وتنفيذ البرن) إثبات صحة الفكرة(واالختبار 

.التجريبي

ينالميزانية عبر النظام البيئي لتقنية البلوك تش
 ٢٥٣ من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة

، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٦٦

٢٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



الترحيل السحابي لتطبيقات األعمال 

الترحيل السحابي لتطبيقات األعمال| الترحيل السحابي | تعريف الفرصة 
شهًرا، وذلك لضمان تحقيق المنفعة المنشودة طوال فترة  18 - 14ومن الُمقرر أن يُنفذ هذا المشروع على مراحل مختلفة خالل . مديرتبط هذا المشروع بترحيل أنظمة تطبيقات األعمال إلى السحابة وفقًا الستراتيجية السحابة الُمتبعة لدى المؤسسة ودليل الموقع الُمعت

.الترحيل

الفرص المجاورة
  تحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات

ونظام إدارة عالقات العمالء

أصحاب المصلحة
المؤسسات المالية

المؤسسات الحكومية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

من  لزيادة طلب كلفي توسع مستمر  ، والذي هوالترحيل السحابيسوق 
.القطاع العام والقطاع الخاص على الحلول السحابية

المستخدم المستهدف   

األعمال القائمة بين الشركات
األعمال القائمة بين الشركة والمستهلك
األعمال القائمة بين الشركة والموظف

المالك و القطاع

هيئة تنظيم مركز قطر للمال المالك  

الخدمات المالية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
و  ٢٠٢٢و  ٢٠٢١ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

٢٠٢٣.

الفترة الزمنية

.شاملة فترة التنفيذ واالختبارشهر ١٨إلى  ١٤إجمالي الفترة هو 

الميزانية
.أمريكيدوالر  ٠٠٠،٠٥٤إلى  ٠٠٠،٢٧٠تتراوح ميزانية المشروع ما بين 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٢٩ 

دامستخيقصد به تقديم خدمات الحوسبة عند الطلب، مثل الخوادم، وتخزين قواعد البيانات، والبرامج عبر اإلنترنت مع اعتماد نظام الدفع حسب اال

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

حويل يعد ترحيل البيانات إلى بيئة السحابة، أو االستعانة بأي وسيلة أخرى لت

.  تكنولوجيا المعلومات على نطاق واسع  إجراء بالغ التعقيد

شغيلي يؤدي تنفيذ حلول الترحيل السحابي في المؤسسات إلى تحسين أداءها الت

في  -تفيدوالتجاري، وكذلك يؤدي إلى رفع مستواها في المرونة واالبتكار ويجعلها تس

.من أحدث الخدمات السحابية -نفس الوقت



تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة لطلبات الخدمات الذاتية
هةيشير تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة إلى إعداد تصاميم برمجيات األجهزة المحمولة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العمل الخاصة بالج

تطوير نظام الخدمات اإللكترونية للموظفين| تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة | تعريف الفرصة 
بة الخدمة الذاتية للموظفين من شأنه أن ومن ثم، فإن تصميم بوا. انات القابلة للبحث عمالً على تقديم مجموعة متكاملة من المميزاتلبيتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المبذولة إلنشاء بوابة الخدمة الذاتية للموظفين بغية دمج تطبيقات الويب التفاعلية مع قواعد ا

.يةيتيح لموظفي شركة سكك الحديد القطرية رفع طلبات الخدمة الذاتية، مما ينعكس بدوره على تحسين التواصل والكفاءة في قسم الموارد البشر

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ل السكك هي المسؤولة عن إدارة وتشغي) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
مليون راكب  ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١في ديسمبر 

المستخدم المستهدف  

موظفو شركة سكك الحديد القطرية

الفرص المجاورة
 نظام تخطيط موارد المؤسساتتحديث
نقل وتخزين البيانات سحابيًا
 باستخدام الجوالتخطيط موارد المؤسسات

أصحاب المصلحة

 شركة سكك الحديد القطرية

  اء الشرك(الجهات الخارجية المختصة بعملية الدمج

)التقنيون والعمالء، وما إلى ذلك

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

دة سهلة ويؤدي جمع المعلومات في بوابة واح. توفر بوابات الخدمة الذاتية للموظفين مزايا عديدة

مؤسسة في االستخدام إلى تحقيق الكفاءة، كما يساعد بدوره على التزام الموظفين بتحقيق أهداف ال

.وقت قصير

ة إمكانية تعزيز ومن ثم، فإن إنشاء بوابة الخدمة الذاتية للموظفين سيتيح لشركة سكك الحديد القطري

للتعليمات،  الشفافية لدى الموظفين وزيادة كفاءتهم ورصد أدائهم وتحسين التواصل معهم واالمتثال

.هذا إلى جانب تقليص التكاليف

المالك و القطاع
شركة سكك الحديد القطرية المالك

النقل  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

شهًرا  ١٢إجمالي الفترة  هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار

الميزانية عبر النظام البيئي لتصميم وتطويرالتطبيقات 
المخصصة

ة من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتصميم و تطوير التطبيقات المخصص

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ١٦ليصبح بقيمة 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٤سنوي مركب يبلغ 

٣٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة في  شبكة اإلمداد

تطبيق مجتمع شبكة اإلمداد| تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة | تعريف الفرصة 
ن للشحنات، باإلضافة إلى مات سلسلة اإلمداد التشغيلية؛ مثل معلومات عن الوصول وموعد المغادرة والوضع الراهعلوتتطلب هذه الفرصة تطوير تطبيق للهاتف المحمول لدعم موقع يمكن الولوج إليه حاليا، إذ يهدف ذلك إلى السماح للمستخدمين بالوصول إلى م

.معلومات محّدثة عن المعالجة والمدفوعات

الفرص المجاورة
منصة قدرة الشحن
رؤية اللوجستية العالمية

أصحاب المصلحة

الهيئة العامة للجمارك
شركات سالسل اإلمداد
المصارف
شركات تشغيل الميناء

السوق المستهدف

السوق المستهدف

خطوط الشحن
وكالء الشحن
وكالء التخليص

المستخدم المستهدف 

أصحاب األعمال
الخدمات اللوجستية
وظائف األعمال

المالك و القطاع

إدارة تكنولوجيا المعلومات المالك  

اللوجستيات القطاع

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

شهر ١٢إلى  ٦إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار

التطبيقات المخصصةالميزانية عبر النظام البيئي لتصميم وتطوير
بح بقيمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتصميم و تطوير التطبيقات المخصصة ليص

٪ خالل ٤، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ١٦

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

هةيشير تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة إلى إعداد تصاميم برمجيات األجهزة المحمولة بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات العمل الخاصة بالج

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

تصال ترغب الشركة تعزيز قنواتها الرقمية والمتنقلة،  وذلك من أجل توفير طرق ا

:  مستخدميها وذلك لكي يُمكن توفير/ أفضل بين الشركة وعمالئها 

معلومات جديده أوًال بأول

وقت الوصول والمغادرة

معالجة الوثائق والطلبات

ميزات الدفع والتخليص األمني

iOSيُتاح تنزيل التطبيق على كٍل من نظامي التشغيل أندرويد و 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٣١ 



تصميم و تطوير التطبيقات المخصصة في قطاع الخدمات اللوجستية
يعمل تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة على تصميم برنامج أو برمجيات الكمبيوتر المحمول لتناسب احتياجات العمل الخاصة بالجهة

سوق المزاد الرقمي| تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة | تعريف الفرصة 
.والمعثور عليهابضائع المفقودة ويساعد سوق المزاد الرقمي على تبسيط عملية المزاد عن طريق خفض التكاليف التشغيلية للتخزين وإمكانيات الهدر المحتمل لل. يسهل شراء البضائع التي لم يطالب بها أحد من الميناء من خالل منصة مزاد علني على اإلنترنت 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

بلغ إجمالي عدد البضائع التي تم تداولها

.مليون طن ١.٤، ٢٠١٨في ميناء قطرعام 

المستخدم المستهدف 

المسؤولون الحكوميون
أصحاب األعمال
 األفراد

الفرص المجاورة
  تقييم متبصر للخدمات الجمركية

أصحاب المصلحة

الهيئة العامة للجمارك
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ميناء حمد

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

. المعالجة والتخزينالبضائع التي لم يطالب بها أحد في الموانئ تتسبب في تكاليف إضافية تتعلق ب

ع أيضا، إجراءات المزايدة الحالية لها أهداف محدودة حيث أنها تغطي تكلفة مدة تخزين البضائ

لسلطة  ويتم التخلص من هذه البضائع في نهاية المطاف بفائدة محدودة. الموجودة في عهدة الميناء

.الميناء أو المطار

المالك و القطاع

الهيئة العامة للجمارك المالك

الخدمات اللوجستية  القطاع

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

طبيقات الميزانية عبر النظام البيئي لتصميم وتطويرالت
المخصصة

مخصصة من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتصميم و تطوير التطبيقات ال

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ١٦ليصبح بقيمة 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٤سنوي مركب يبلغ 

٣٢ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

 سنوات شاملة فترة ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو   

.والمتابعة التشغيل ،اإلختبار،التنفيذ



تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة لتطبيق الشحن الذكي للسيارات الكهربائية

تطبيق الشحن الذكي للسيارات الكهربائية| تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة | تعريف الفرصة 
 ي الترويج لقيادة السيارات الكهربائيةالتطبيق متصل بالشبكة الحالية لمراكز شحن السيارات الكهربائية في قطر ويوفر واجهة مفيدة تساعد ف. تطبيق لسائقي السيارات الكهربائية يمكنهم من البحث عن مراكز الشحن واستخدامها باإلضافة إلى الدفع مقابل الخدمة

.محليًا

الفرص المجاورة
مرئيات عدادات الكهرباء الذكية
منصة المدينة المستدامة
  مؤشر الجهوزية لالستدامة
تعميم الدرجات الكهربائية
تعميم السيارات الكهربائية

أصحاب المصلحة

 كهرماء(المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء(
مالك البنايات
السكان

السوق المستهدف

السوق المستهدف

حوالي ٢٠١٩عام القيمة السوقية العالمية  للحافالت الكهربائية بلغت 

٨٠٢.٨١ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى مليار دوالر،  ١٦٢.٣٤

.٢٠٢٧بحلول عام  أمريكيمليار دوالر  

المستخدم المستهدف 

مالك الحافالت الكهربائية

المالك و القطاع

)كهرماء(المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  المالك  

المواصالت القطاع

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

، سنوات شاملة فترة التنفيذ، اإلختبار ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو 

.التشغيل والمتابعة

المخصصة الميزانية عبر النظام البيئي لتصميم وتطويرالتطبيقات
صبح بقيمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتصميم و تطوير التطبيقات المخصصة لي

٪ ٤، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ١٦

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢خالل السنوات من 

٣٣ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

يعمل تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة على تصميم برنامج أو برمجيات الكمبيوتر المحمول لتناسب احتياجات العمل الخاصة بالجهة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

م أي في قطر، تعمل محطات شحن السيارات الكهربائية على أساس فردي وال تقد

ي التأثير بدون هذا التطبيق للمساعدة ف. فوائد إلدارة التحميل والتحسين في كهرماء

دام شحن على شحن أصحاب السيارات الكهربائية، ستكون هناك فرصة فائتة الستخ

.السيارة الكهربائية كوسيلة لتحسين الحمل على شبكة الكهرباء



تصميم و تطوير التطبيقات المخصصة لتخطيط الميزانية
يعمل تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة على تصميم برنامج أو برمجيات الكمبيوتر المحمول لتناسب احتياجات العمل الخاصة بالجهة

أداة تخطيط الميزانية والتنبؤ بها| تصميم وتطوير التطبيقات المخصصة|تعريف الفرصة 
 مع تفاصيل الميزانية من كافةيشمل نطاق العمل إنشاء أداة مخصصة إلعداد الميزانية لقسم الشؤون المالية حتى يتسنى ج. هامتتتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المبذولة بغية تبسيط العمليات اإلدارية المتعلقة بإعداد الميزانية وتخطيطها والتنبؤ بها و أت

. نحو مناسبلى ، إلى جانب تحديد اإلجراءات التي بموجبها تصدر االعتمادات ذات الصلة بمخططات سير العمل وإعداد التقارير باستخدام لوحة المعلومات ع)الريل( أقسام شركة سكك الحديد القطرية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ل السكك هي المسؤولة عن إدارة وتشغي) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
مليون راكب  ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١في ديسمبر 

المستخدم المستهدف  

قسم الشؤون المالية لشركة سكك الحديد القطرية.

الفرص المجاورة

نظام اإلدارة المالية

أصحاب المصلحة

 شركة سكك الحديد القطرية

 نيون الشركاء التق(الجهات الخارجية المختصة بعملية الدمج

)والعمالء، وما إلى ذلك

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

تيجة التوسع أصبحت شركة سكك الحديد القطرية الشركة الرائدة في صناعة النقل بالسكك الحديدية ن

الميزانية  السريع في العمليات التي نفذتها مما تطلب الحاجة إلى تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بإعداد

تحقيق  وتخطيطها والتنبؤ بها وذلك من أجل إعداد تقارير مالية وتحليالت أكثر دقة مما قد يؤدي إلى

.المزيد من الدقة في التنبؤ  ونمو اإليرادات في نهاية األمر

المالك و القطاع
شركة سكك الحديد القطرية المالك

النقل  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

أشهر  ١٠إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار

 الميزانية عبر النظام البيئي لتصميم وتطويرالتطبيقات
المخصصة

من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتصميم و تطوير التطبيقات المخصصة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ١٦ليصبح بقيمة 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٤سنوي مركب يبلغ 

٣٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



األمن السيبراني إلدارة الوصول

إدارة الوصول المميز | األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
مميزة ومراقبتها ، من أجل تعزيز القدرة على التعرف على جميع عمليات الوصول ال)الريل(لحديد القطرية ك اتندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى تنفيذ حلول إدارة الوصول المميز عبر أصول تكنولوجيا المعلومات لشركة سك

). الريل(ومراجعتها وتسجيلها عبر شركة سكك الحديد القطرية 

الفرص المجاورة
 خدمات االنتقال للبيئة السحابية

أصحاب المصلحة
 الريل(شركة سكك الحديد القطرية  (

السوق المستهدف

السوق المستهدف

غيل هي المسؤولة عن إدارة وتش) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
 ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ السكك الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١مليون راكب في ديسمبر 

المستخدم المستهدف 

 الريل(موظفو شركة سكك الحديد القطرية  (

المالك و القطاع

شركة سكك الحديد القطرية المالك  

النقل القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

.شاملة فترة التنفيذ واالختبارأشهر ٦إجمالي الفترة هو 

الميزانية عبر النظام البيئي لألمن السيبراني

مليون دوالر  ٦٤٢،١من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ١٣، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٣٥

لوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتالفهاف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

اتها وتشغيل أعمالها يتيح الوصول المميز للمؤسسات القيام بتأمين بنيتها التحتية وتطبيق

لبنية التحتية التجارية على نحو يتسم بالكفاءة والحفاظ على سرية البيانات الحساسة وا

.بالغة االهمية

رية ولذلك، فإن تنفيذ حلول إدارة الوصول المميز سيمكن شركة سكك الحديد القط

تثال من تأمين كلمات المرور المميزة وااللتزام بإجراء عمليات التدقيق واالم) الريل(

لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات واكتشاف الوصول المتعدد والحد من الهجمات 

.اإللكترونية



األمن السيبراني في نطاق تصنيف البيانات
تالفهالوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

تصنيف البيانات |األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
.  م اإليكولوجية بالمؤسسةمن البيانات األساسية المهيكلة وغير المهيكلة الموجودة  ضمن بيانات ومعلومات النظ كل تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لتحسين أوضاعها األمنية، وذلك بتضمين أدوات تصنيف البيانات ألغراض التحكم بأمان في

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

طار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إ
المؤسسة

الفرص المجاورة
 ابتكار الرؤى  –تحليالت البيانات

واألفكار المدعومة بمجموعات البيانات 
األساسية المهيكلة

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

فس وقت تعمل المؤسسات  بصورة دائمة على تجهيز البيانات والمعلومات أو الحصول عليها  في ن

.تنفيذ عملياتها وتقديم خدمات ذات قيمة للعمالء

يانات ثمة حاجة إلى بحث أدوات تصنيف البيانات وتحليلها بهدف تدعيم جميع المعلومات والب

لمؤسسة التعريفية وتصنيفها ألغراض إدارة القيمة وإدارة المخاطر ذات الصلة باألصول الرقمية ل

 ً .بشكل أكثر أمانا

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

دورة المشتريات

جمع المعلومات

ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الفترة الزمنية

أشهر شاملة فترات التعريف  ٦إجمالي الفترة 

.واالختبار والتنفيذ

الميزانية عبر النظام البيئي لألمن السيبراني
من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٦٤٢،١

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٣سنوي مركب يبلغ 

٣٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



)I&AM(األمن السيبراني إلدارة الهوية وإمكانية الوصول 

حلول إدارة الهوية وإمكانية الوصول| األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
.ياعلى مستوى المؤسسة، وذلك بغرض إعداد وتطوير إطار من السياسات التي تضمن للمستخدمين إمكانية الوصول إلى موارد المعلومات والتكنولوج)  ( I&AMتعد هذه المبادرة جزًءا من طموح المؤسسة لتطبيق حلول إدارة الهوية وإمكانية الوصول

الفرص المجاورة
الترحيالت السحابية

أصحاب المصلحة
تنظيم مركز قطر للمالهيئة

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ة التحكم متطلبات ألتمت لديها التي المنظمات -هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
.على مستوى المؤسسةفي الهوية وإدارة إمكانية الوصول 

المستخدم المستهدف 

 مركز قطر للمال وفرق تقنية المعلومات تنظيمشبكة هيئة
 مركز قطر للمال تنظيمموظفي هيئة

المالك و القطاع

مركز قطر للمال  تنظيمهيئة المالك  

الخدمات المالية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

يانات ارتفعت أهمية إدارة الهوية وإمكانية الوصول نتيجة لمتطلبات خصوصية الب

د لها أكثر والتحديات والتهديدات األمنية السيبرانية، فضالً عن المنظمات التي يوج

).شبكات بال حدود(من مقر 

ما من توفير المزيد من األمان إلنشاء حزمة أقوى من تطبيقات لألمن السيبراني م

بته على شأنه أن يضمن إمكانية التحكم في الوصول بشكل تفاعلي وصيانته ومراق

وية مستوى المؤسسة وذلك كله بغرض تنفيذ حلول األمن السيبراني إلدارة اله

.وإمكانية الوصول

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٣ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام

الميزانية
دوالر  ٢١٦ ،٠٠٠ دوالر أمريكي و ١٣٥ ،٠٠٠تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.أمريكي

٣٧ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

لوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتالفهاف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

الفترة الزمنية

.غيلشاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشاشهر ٩إجمالي الفترة هو 



األمن السيبراني في مجال حلول إدارة الهوية والوصول
لوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتالفهاف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

الهوية الرقمية |األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
.زمةللوائح وإنفاذها لضمان وصول المستخدمين المناسبين إلى موارد المعلومات والتكنولوجيا الالن اتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لتطبيق حلول إدارة الهوية والوصول على مستوى المؤسسة، وذلك بهدف إعداد إطار شامل م

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

 الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات

والشبكات داخل إطار المؤسسة

الفرص المجاورة
عمليات الترحيل السحابية

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

وصية تزداد أهمية الحلول التقنية إلدارة الهوية والوصول، وذلك نظراً للزيادة في متطلبات خص

تصر البيانات وتحديات األمن السيبراني المختلفة ووجود المنظمات متعددة الوجهات التي ال يق

).شبكات بال حدود(وجودها على موقع واحد 

حفظة ثمة حاجة إلى تطبيق حلول إدارة الهوية والوصول لتعزيز األمان اإللكتروني وتدعيم وجود م

ذ أعمال الصيانة أقوى لألمن السيبراني تضمن التحكم الديناميكي في الوصول، فضالً عن ضمان تنفي

.والرقابة على مستوى المؤسسة

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلو –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف

عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل
٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

شهر شاملة فترات التعريف  ١٢إجمالي الفترة 

.واالختبار والتنفيذ

.

الميزانية عبر النظام البيئي لألمن السيبراني
من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٦٤٢،١

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٣سنوي مركب يبلغ 

٣٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



األمن السيبراني لمركز عمليات األمن المعلوماتي

األمن السيبراني وإمكانات الرقابة| األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
ة التشغيلية الخاصة بها على حد والتقني) الريل(اصر البينة التحتية لتكنولوجيا المعلومات بشركة سكك الحديد القطرية عنتندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى تنفيذ مركز عمليات األمن المعلوماتي من أجل تعزيز اإلمكانات الرقابية ل 

.سواء

الفرص المجاورة
استراتيجية األمن السيبراني

أصحاب المصلحة
شركة سكك الحديد القطرية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

غيل هي المسؤولة عن إدارة وتش) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
 ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ السكك الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١مليون راكب في ديسمبر 

المستخدم المستهدف 

 ريلال(قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة سكك الحديد القطرية.(

المالك و القطاع

شركة سكك الحديد القطرية المالك  

النقل القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة ما بعد تقديم العروض
.تم ترسية المشروع بالفعل وهو اآلن قيد التنفيذ

الفترة الزمنية

.اقبةسنوات شاملة فترة التنفيذ واالختبار والمر ٣.٥إجمالي الفترة هو 

الميزانية عبر النظام البيئي لألمن السيبراني

مليون دوالر  ٦٤٢،١من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ١٣، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٣٩

لوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتالفهاف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

قبة يتيح مركز عمليات األمن المعلوماتي لشركة سكك الحديد القطرية إمكانية مرا

مستمر وتسجيل الحوادث األمنية في نطاق تكنولوجيا المعلومات من خالل التحليل ال

.ومراقبة نشاط البيانات

.ع واإلرثكما يساعد في تحقيق االمتثال للمتطلبات الخاصة باللجنة العليا للمشاري



األمن السيبراني للتحكم في الوصول إلى الشبكة
لوصول إلى المعلومات الحساسة أو تغييرها أو إتالفهاف ايشير مصطلح األمن السيبراني إلى ممارسة حماية األنظمة والشبكات والبيانات واألجهزة والبرامج من الهجمات الرقمية الضارة التي تستهد

التحكم في الوصول إلى شبكة تكنولوجيا المعلومات| األمن السيبراني | تعريف الفرصة 
عرف على المستخدمين وعلى ، وذلك من خالل توفير اإلمكانات الالزمة للفريق المعني بتكنولوجيا المعلومات للت)الريل(تندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى تطبيق نظام التحكم في الوصول إلى الشبكة في شركة سكك الحديد القطرية  

.  سيسهم ذلك في الحد من تهديدات األمن السيبراني ألنظمة الشركة وتحسين أداء الشبكة. األجهزة التي تحاول االتصال بالشبكة المحلية للشركة، وكذلك تلك التي تمكنهم من السماح باالتصال أو رفضه

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ل السكك هي المسؤولة عن إدارة وتشغي) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
مليون راكب  ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١في ديسمبر 

المستخدم المستهدف  

موظفو شركة سكك الحديد القطرية.

الفرص المجاورة

التحويل الرقمي
استراتيجية األمن السيبراني
نقل البيانات وتخزينها سحابيًا

أصحاب المصلحة

شركة سكك الحديد القطرية

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

، ١٩-د ازداد حجم التهديدات السيبرانية ضد شركات المواصالت، وال سيما منذ بداية جائحة كوفي

تخدام ويعود السبب في حدوث أغلبها إلى التهديدات المستمرة المتقدمة باإلضافة إلى زيادة اس

.األجهزة المحمولة

أدائها، وكذلك لذا، فإن تنفيذ حلول التحكم في الوصول إلى الشبكة من شأنه تحسين رؤية الشبكة و

.الحد من التهديدات السيبرانية

المالك و القطاع
شركة سكك الحديد القطرية المالك

النقل  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التحديد
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

أشهر شاملة  ٦إجمالي الفترة هو 

.فترة التنفيذ واالختبار

الميزانية عبر النظام البيئي لألمن السيبراني
من المتوقع أن ينمو سوق قطر لألمن السيبراني ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٦٤٢،١

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ١٣سنوي مركب يبلغ 

٤٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



ترقية نظم تخطيط موارد المؤسسات

ترقية نظم تخطيط موارد المؤسسات | تخطيط موارد المؤسسات| تعريف الفرصة 
لمؤسسة المزيد من التقنيات تضمن هذه المبادرة تحديث  نظم تخطيط موارد المؤسسات المطبق حالياً بهدف  توفير اذ تتعد هذه المبادرة جزء من هدف المنظمة في تطوير وظيفة تكنولوجيا المعلومات وتطبيق الحلول السحابية وترحيل أنظمة تطبيقات األعمال، إ

.المتطورة

الفرص المجاورة
نظم اإلدارة المالية

أصحاب المصلحة
الهيئات المالية
الهيئات الحكومية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

حيث  (ERP)من المتوقع أن ينمو حجم سوق تخطيط موارد المؤسسات
الطلب  واألداء التشغيلي، وكذلك زيادةتهدف المنظمة إلى تحسين المساءلة 

.حابةعلى اتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، وزيادة االعتماد على الس

المستخدم المستهدف 

 المعامالت بين الشركات )B2B(
 المعامالت المباشرة بين الشركات والمستهلك)B2C(
 المعامالت بين الشركات وللموظفين)B2E(

المالك و القطاع

هيئة تنظيم مركز قطر للمال  المالك  

الخدمات المالية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

الدعم الالزم  (ERP)سيوفر تحديث التطبيق األساسي لنظم تخطيط موارد المؤسسات

يتها بشكل يساعده على إنجاز األعمال وتنم" مايكروسوفت دايناميكس"لـ برنامج 

.وتوسيعها وتطويرها، إذ سيعمل التحديث على زيادة النطاق والشمولية

آفاقًا جديدة للشركات فيما يتعلق  (ERP)يفتح برنامج تخطيط موارد المؤسسات

تجارية لتحسين بعملياتها المالية والتشغيلية اليومية، باإلضافة إلى توحيده العمليات ال

.تركيز الموارد بشكل أفضل والحصول على أعمال جديدة ومطورة

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
و  ٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عامي 

٢٠٢٣.

الميزانية
دوالر  ٦٧٥ ،٠٠٠وأمريكي دوالر  ٠٠٠،٤٠٥تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.أمريكي

٤١ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

ويحقق في نهاية األمر  د مما من شأنه أن يربط عمليات التشغيل بالعمليات الماليةواحيشير نظام  تخطيط موارد المؤسسات إلى نظام من شأنه استخدام قاعدة بيانات مركزية لدمج بيانات األعمال والعمليات بشكل أفضل في نظام 
نتائج إيجابية للعمالء من خالل مساهمته في  تسريع عمليه تقديم الخدمات

الفترة الزمنية

شهر ١٢إلى  ٦إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ، االختبار والتشغيل



تخطيط موارد المؤسسات لتحليل الربحية ودفتر أستاذ المواد الخام
د مما من شأنه أن يربط عمليات التشغيل بالعمليات المالية ويحقق في نهاية األمر واحيشير نظام  تخطيط موارد المؤسسات إلى نظام من شأنه استخدام قاعدة بيانات مركزية لدمج بيانات األعمال والعمليات بشكل أفضل في نظام 

نتائج إيجابية للعمالء من خالل مساهمته في  تسريع عمليه تقديم الخدمات

تحليل الربحية باستخدام نظام ساب و دفتر أستاذ المواد الخام | تخطيط موارد المؤسسات |تعريف الفرصة 
سسات من أجل توفير تشمل هذه المبادرة ترقية نظام تخطيط موارد المؤ. إلى جانب تحسين تكاليف التشغيلت، تندرج هذه المبادرة ضمن أهداف المؤسسة المتوخاة لتعزيز نظام تخطيط موارد المؤسسات وذلك من أجل الحصول على تحليل ربحي مفصل للمنتجا

.إمكانيات تقنية إضافية مثل تحليل ربحية المؤسسة

السوق المستهدف

السوق المستهدف

  .شركات التصنيع وإنتاج األلبان والتخزين والخدمات اللوجستية

المستخدم المستهدف  

وظائف األعمال

الفرص المجاورة

نظام اإلدارة المالية

تحديث نظام تخطيط موارد المؤسسات

أصحاب المصلحة

شركة بلدنا

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

نطاق أعمالها  تحتاج شركة بلدنا إلى تحليل الربحية للمنتجات والقطاعات المتعددة وذلك مع توسيع

ها توقع فمن خالل تطبيق ذلك، سيكون بمقدور. في مختلف قطاعات صناعة األغذية والمشروبات

سبيل مواصلة  الربحية وتحسينها مما سيؤدي إلى زيادة الفرص التي يمكن أن تستفيد منها بلدنا في

.النمو في سوق ديناميكي وتنافسي وحيوي للغاية

المالك و القطاع
شركة بلدنا المالك

البيئة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

أشهر ٦إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي لتخطيط موارد المؤسسات 
من المتوقع أن ينمو سوق قطر لتخطيط موارد المؤسسة ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو سنوي مركب ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٧٨

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٧يبلغ 

٤٢ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استخدام ودعم األجهزة والبرامج في الخدمات المدارة للتطبيقات

الخدمات المدارة للتطبيقات| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
.لبرمجيات الوسيطةموارد المؤسسات وأنظمة اإلصدارات القديمة للتطبيقات والبوابات، باإلضافة إلى ايط يهدف هذا المشروع إلى توفير الخدمات المدارة للتطبيقات وذلك للحفاظ على البنية التحتية لتطبيقات مؤسسة قطر ، بما في ذلك برامج تخط

الفرص المجاورة
مقدم الخدمة الُمدارة
تكنولوجيا المعلوماتاالستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات
االستعانة بمصادر خارجية في الشبكات والبنية التحتية

أصحاب المصلحة
مؤسسة قطر والشركات التابعة لها

السوق المستهدف

السوق المستهدف

.مؤسسة قطر والشركات التابعة لها

المستخدم المستهدف 

 إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة قطر

المالك و القطاع

إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة قطر  المالك  

قطاع التعليم والعلوم وتنمية المجتمع القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

.لشاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيأشهر ٦إجمالي الفترة هو 

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

 ٢٠٢من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج ليصبح بقيمة 

٪ خالل ٥، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٤٣

يات التنفيذ واإلصالح ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عملخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال
والصيانة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

عمال التجارية تُعد إدارة التطبيقات وصيانتها بوجه اإلجمال مكلفة داخليًا، كما تقلل األ

.من أنشطتها األساسية ومتطلبات العمل ذات الصلة

وفير إن وجود بائع موحد إلدارة جميع التطبيقات وتطويرها داخليًا سيؤدي إلى ت

ي تنفيذ الموارد القيمة والتي يمكن االستفادة منها بصدد هذه التطبيقات وللمساعدة ف

.العمليات المتعلقة باألعمال التجارية األخرى



استخدام ودعم األجهزة والبرامج في إدارة المعارف 
 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال

والصيانة

حلول إدارة المعارف | استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
ئة األشغال العامة في ، مما يمكن الموظفين من االرتقاء بمهاراتهم وقدراتهم وتطويرها، مستفيدين من أصول المعارف  المتوفرة  لدى هي)نظام إدارة التعلم(تأتي  هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لتطبيق الحلول التقنية ذات الصلة بإدارة المعارف 

.مستودع بيانات واحد آمن

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

الفرق المعنية بشؤون المشروعات وشؤون قطاع األصول والمكتب 
الفني لدى هيئة األشغال العامة 

الفرص المجاورة
التحول الرقمي

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ون تطبيق حلول مركزية إلدارة المعارف تهدف إلى تحسين عملية تدفق المعلومات وزيادة التعا

توى الوظيفي بين وحدات األعمال إلى جانب تسهيل تبادل المعلومات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مس

.األداء وسهولة تحديد الفرص الجديدة

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
روض ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم الع

.٢٠٢٢خالل عام 

الفترة الزمنية

أشهر شاملة فترات التعريف  ٦إجمالي الفترة 

.واالختبار والتنفيذ

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة 
والبرامج

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٢٠٢ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٥نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٤٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استخدام ودعم األجهزة والبرامج وتقديم الدعم لتخطيط المبيعات والعمليات 

)موارد المؤسسات النظام المتكامل لتخطيط(تخطيط المبيعات والعمليات باستخدام نظام ساب | استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
يعات والعمليات من أجل تمكين لتخطيط المب) النظام المتكامل لتخطيط موارد المؤسسات(ويشمل ذلك دمج برامج وتطبيقات نظام ساب . تندرج هذه المبادرة ضمن الجهود التي تبذلها المؤسسة لتبسيط عمليات اإلدارة المتعلقة بتخطيط المبيعات و العمليات وأتمتها

وتقديم الدعم، ائي والتشغيل المباشر يشتمل ذلك أيًضا على جمع كافة المتطلبات وأعمال التصميم والبناء وإجراء االختبارات وتنسيق اختبار المستخدم النه. القطرية من إدارة عملية تخطيط العرض والطلب مع دمج ذلك في التخطيط المالي والتشغيلي" بلدنا "شركة 

.باإلضافة إلى التوثيق

الفرص المجاورة
 خدمات االنتقال للبيئة السحابية

مجتمع المزارعين الرقمي

أصحاب المصلحة
شركة بلدنا

السوق المستهدف

السوق المستهدف

التمويل شركات التصنيع وإنتاج األلبان والتخزين والخدمات اللوجستية و
.والتشغيل

المستخدم المستهدف 

شركة بلدنا

المالك و القطاع

شركة بلدنا المالك  

البيئة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

.لشاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيأشهر ٦إجمالي الفترة هو 

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

 ٢٠٢من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج ليصبح بقيمة 

٪ خالل ٥، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال
والصيانة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ة التوسع أصبحت شركة  بلدنا الشركة الرائدة في صناعة األلبان والمشروبات نتيج

بيعات السريع في عملياتها التشغيلية، األمر الذي تطلب أتمتة نظام تخطيط الم

في  والعمليات إلدارة التوقعات المرحلية بخصوص العرض والطلب والتغييرات

المدى  المنتجات والمحافظ التجارية، إلى جانب الخطط االستراتيجية والمالية على

.  المتوسط إلى المدى الطويل

الطلب وذلك يقدم نظام تخطيط المبيعات والعمليات الدعم الالزم لتحسين دقة التنبؤ ب

.من خالل تحديد أهداف جرد دقيقة واالستغالل األمثل لإلمكانيات المتاحة

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٤٥



استخدام ودعم األجهزة والبرامج في تقنيات نمذجة معلومات البناء 
 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال

والصيانة

تطبيق تقنية نمذجة معلومات البناء |استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
مالء، مما يمكنها من تقديم وتعزيز إمكانات  الهيئة لخدمة الع" أشغال"صول المادية وإدارتها  بهيئة األشغال العامة لأل تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لتطبيق تقنيات نمذجة معلومات البناء، وذلك بهدف تحسين تصميم عمليات التمثيل الرقمي

.الخدمات بشكل أكثر كفاءة وفعالية، فضالً عن تحقيق وفورات في التكاليف والوقت وزيادة الربحية واإلنتاجية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

 الفرق المعنية بشؤون المشروعات وشؤون قطاع األصول وإدارة
الخدمات الهندسية والمكتب الفني لدى هيئة األشغال العامة 

الفرص المجاورة
التحول الرقمي للعمليات

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ب هناك الكثير من المشروعات المعقدة التي تمتد لتشمل العديد من القطاعات والمناطق وأصحا

يرة في المصلحة المعنيين، ويالحظ أن عدد هذه المشروعات يرتفع باستمرار، مما يشكل صعوبة كب

.روعإدارتها وصعوبة كذلك في االستفادة من الرؤى واألفكار المشتركة طيلة الدورة الكاملة للمش

وقة، السيما يمكن أن يساهم تطبيق استراتيجية نمذجة معلومات البناء في تدعيم اتخاذ القرارات الموث

جزة عبر فيما يتعلق بالمشروعات المستقبلية، وذلك من خالل االستفادة من الدروس والنتائج المن

.مجموعة من المشروعات المنفذة

لمشروعات  يمكن أن يساهم كذلك تطبيق استراتيجية نمذجة معلومات البناء في تسهيل عمليات إدارة ا

.وصيانتها على المدى الطويل

المالك و القطاع
إدارة الخدمات الهندسية –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

دورة المشتريات

جمع المعلومات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الفترة الزمنية

شهر شاملة فترات إعداد  ١٥إجمالي الفترة 

وتطوير استراتيجية نمذجة معلومات البناء 

.واالختبار والتنفيذ والتدريب

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة 
والبرامج

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٠٢٢ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٥نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٤٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استخدام األجهزة والبرمجيات واالستعانة بها في دعم أدوات المشاركة مع الموظفين

المشاركة  الشاملة في مكان العمل| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
لكفاءة واإلنتاجية في مكان وتعمل أدوات التعاون على تحسين ا. لة وإطالق ومتابعة الطلبات وتتبع األنشطة واألفكارسهوتعد هذه المبادرة جزء من طموح المنظمة لتعزيز منصات المشاركة في مكان العمل مما يسمح للفرق الداخلية بمشاركة المعلومات والملفات ب

.العمل وكذلك تعزيز الثقافة التعاونية والشاملة

الفرص المجاورة
الترحيالت السحابية
تحديثات نظام تخطيط موارد المؤسسة

أصحاب المصلحة
تنظيم مركز قطر للمال هيئة

السوق المستهدف

السوق المستهدف

لة الوحدات الوظيفية التي لديها قوة عام -تنظيم  مركز قطر للمال هيئة
.مختلطة من العاملين عن بعد والعاملين من داخل المكتب

المستخدم المستهدف 

 مركز قطر للمالتنظيم هيئة موظفي

المالك و القطاع

مركز قطر للمال تنظيم هيئة  المالك  

الخدمات المالية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

يتعين على المنظمات زيادة معدالت السرعة في العمل وكذلك إظهار المزيد من 

التعاون والمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة داخل المنظمة إما بشكل  مادي أو 

.افتراضي

ذ تدعم هذه توفير أدوات المشاركة  لتسهيل التفاعل  بين الموظفين في مكان العمل، إ

تي تدعم األدوات األنظمة األساسية القائمة على السحابة وكذلك مجموعات التطبيقات ال

.متطلبات عقد المؤتمرات عبر الفيديو أو حلقات النقاش أو غيرها

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٣ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام

الميزانية
دوالر  ٢١٦ ،٠٠٠ دوالر أمريكي و ١٦٢ ،٠٠٠تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.أمريكي

٤٧ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال
والصيانة

الفترة الزمنية

شاملة فترة التنفيذ واالختبار شهر ٦إلى  ٤إجمالي الفترة هو 

.والتشغيل



)  (LOW CODE استخدام األجهزة والبرمجيات ودعمها ألغراض تطوير الحد األدنى من البرمجة
 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال

والصيانة

الحد األدنى من البرمجيات| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
بالقدرة على توفير Low Code)(هل، إذ  تتميز المنصات المطورة  من خالل استخدام الحد األدنى من البرمجة و ستعد هذه المبادرة جزًءا من طموح المؤسسة لتمكين فرق العمل الداخلية لتطوير وتفعيل التطبيقات المخصصة ألعمال مركز قطر للمال على نح

.الدعم الالزم  لفرق هيئة مركز قطر للمال الداخلية للتعزيز من قدرة  التطبيقات الحالية  بهدف تلبية االحتياجات الخاصة حال ظهورها

السوق المستهدف

السوق المستهدف

بات التي لديها متطلالوحدات الوظيفية داخل هيئة تنظيم مركز قطر للمال 
.إلنشاء تطبيقات إضافية بسرعة وسهولة لدعم تسليم قيمة األعمال

المستخدم المستهدف  

تنظيم مركز قطر للمال وفرق تقنية المعلوماتشبكة هيئة.
اختيار موظفي مركز قطر للمال.

الفرص المجاورة
الترحيالت السحابية

أصحاب المصلحة
مركز قطر للمال تنظيمهيئة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

 traditional programmingيتطلب عادة تطوير التطبيقات من خالل البرمجة التقليدية  

عم مجموعات مهارات عالية التطور وكذلك تقارب بين هذه المهارات إلصدار تطبيقات عملية لد

قات طويلة باإلضافة إلى ذلك، فإن عملية تطوير البرنامج تستغرق أو. العمليات الخاصة باألعمال

).الوقت والمواد(وتتطلب موارد كبيرة 

لتحتية المتوافقة مع البنية ا(تساهم المنصات المطورة من خالل استخدام  الحد األدنى من البرمجة 

يذها وضبطها حسب على تبسيط المهام المتعلق بإنشاء التطبيقات وتنف) الحالية لتكنولوجيا المعلومات

ة ما هو مطلوب، إذ تمكن تلك المنصات معظم المستخدمين من إنشاء تطبيقات عملية بسرع

.وسهولة

المالك و القطاع
مركز قطر للمال تنظيم هيئة  المالك  

الخدمات المالية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
ل عام ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض  خال

٢٠٢٣.

الميزانية
دوالر أمريكي  ٠٠٠،١٦٢تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.أمريكيدوالر   ٠٠٠،٢٧٠ و

٤٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

شهر ٦إلى  ٤إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ، االختبار والتشغيل



استخدام األجهزة والبرمجيات واالستعانة بها في دعم وسائل مشاركة العمالء

منصة التعاون مع العمالء| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
.اصل ثنائي االتجاه بين عمالء مركز قطر للمال وعمالئهملتوتعد هذه المبادرة جزًءا من طموح المؤسسة لتعزيز تجربة عمالئها من خالل تفعيل منصة عبر اإلنترنت من شأنها تمكين وتسهيل المشاركة وا

الفرص المجاورة
الترحيالت السحابية

أصحاب المصلحة
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
 عمالء هيئة تنظيم مركز قطر للمال

السوق المستهدف

السوق المستهدف

.المنظمات التي تتطلب بيئة رقمية لتسهيل تفاعالت العمالء

المستخدم المستهدف 

مركز قطر للمال تنظيمهيئة أصحاب المصلحة وعمالء

المالك و القطاع

مركز قطر للمال تنظيم هيئة  المالك  

الخدمات المالية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

 ارتفعت الطلبات على أدوات ومنصات المشاركة الرقمية لتسهيل االجتماعات

.االفتراضية وورش العمل وعالقات العمالء بين المنظمات وعمالئها

مؤسسات توفير المنصات التفاعلية للتعاون مع العمالء سهلة االستخدام للسماح لل

افة بالتفاعل مع عمالئها بشكل أكثر فعالية ومشاركة األفكار والمعرفة واستض

.األحداث عبر اإلنترنت وعرض المنتجات والخدمات

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
و  ٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عامي 

٢٠٢٣.

الميزانية
  ٤٠٥ ،٠٠٠و بين دوالر أمريكي  ٠٠٠،٢٧٠تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.دوالر أمريكي

٤٩ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالح خدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال
والصيانة

الفترة الزمنية

شاملة فترة التنفيذ واالختبار شهر ١٢إلى  ٦إجمالي الفترة هو 

.والتشغيل



استخدام ودعم األجهزة والبرامج لقطاع النقل والمواصالت
 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال

والصيانة

أنظمة إدارة المرافق اإللكترونية| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
مال المدنية والمعمارية وقائية الدورية للخدمات الميكانيكية والكهربائية و أعمال الصرف وكذلك اإلصالحات الخاصة باألعال تندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة المبذولة ألتمتة اإلجراءات المتعلقة بإدارة المرافق وأعمال الصيانة والتي تشمل أعمال الصيانة

.والميكانيكية والكهربائية وأعمال الصرف، وأخيًرا خدمات الصيانة الوقائية المخططة للكافتيريا والمنشآت الداخلية وما إلى ذلك

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ل السكك هي المسؤولة عن إدارة وتشغي) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
مليون راكب  ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١في ديسمبر 

المستخدم المستهدف  

موظفو شركة سكك الحديد القطرية.

الفرص المجاورة

التحول الرقمي للعمليات

أصحاب المصلحة

 شركة سكك الحديد القطرية

 عمالء، الشركاء التقنيون وال(للجهات الخارجية المختصة بعملية الدمج

)وما إلى ذلك

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

كفاءة في تواجه عملية إدارة المرافق العديد من التحديات، مثل احتواء األضرار والخسائر وتحقيق ال

حديًا كبيًرا هذا فضالً عن أنه قد يمثل ت. إصالح المعدات وتنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات الدورية

.لشركة تدير شبكة سكك حديدية في الدولة

تبع العمليات وبالتالي، تتيح برامج إدارة المرافق اإللكترونية لشركة سكك الحديد القطرية إمكانية ت

ة وإطالة التجارية اليومية وإدارتها واإلبالغ عنها مما يؤدي بدوره أيًضا إلى تعزيز إجراءات السالم

.العمر االفتراضي لألصول، إلى جانب توفير التكاليف

المالك و القطاع
شركة سكك الحديد القطرية المالك

النقل  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

أشهر  ٨إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة 
والبرامج

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٢٠٢ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٥نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٥٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استخدام ودعم األجهزة والبرامج للتوقيع الرقمي

)DOCUSIGN(أتمتة الوثائق بالتوقيع اإللكتروني | استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
توفير الوقت والدمج السلس  والمراسالت والعقود من جانب األطراف الداخلية والخارجية على حد سواء، مما سيساعد على ائقتندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى التركيز على تنفيذ وتطوير أتمتة عملية التوقيع الرقمي لجميع أنواع الوث

.بالفعل) الريل(للتطبيق الذي تستخدمه شركة سكك الحديد القطرية 

الفرص المجاورة
 التوقيع الرقمي

أصحاب المصلحة
 الريل(شركة سكك الحديد القطرية  (

 ء وما إلى الشركاء التقنيون والعمال(الكيانات التابعة للجهات الخارجية
.)ذلك

السوق المستهدف

السوق المستهدف

غيل هي المسؤولة عن إدارة وتش) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
 ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ السكك الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١مليون راكب في ديسمبر 

المستخدم المستهدف 

 الريل(موظفو شركة سكك الحديد القطرية  (

المالك و القطاع

شركة سكك الحديد القطرية المالك  

النقل القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

.سيتم تحديدها خالل مرحلة التسويق

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة والبرامج

 ٢٠٢من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج ليصبح بقيمة 

٪ خالل ٥، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٥١

يات التنفيذ واإلصالح ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عملخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال
والصيانة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ربة أفضل تعمل المؤسسات في الوقت الحالي بوتيرة سريعة وتحتاج إلى تقديم تج

نجاز لعمالئها، حيث  إنه من شأن الطرق التقليدية للتوقيع عرقلة الشركات عن إ

.عملياتها التشغيلية وخلق نقاط ضعف

ع الرقمي التي إلى تطبيق آلية التوقي) الريل(لذلك، تحتاج شركة سكك الحديد القطرية 

وإمكانية  توفر العديد من المزايا، ومنها تحقيق المزيد من األمان واالحتفاظ بالوثائق

.  الوصول إليها على المدى الطويل والتحقق المستقل وتوفير الورق



استخدام ودعم األجهزة والبرامج لروبوتات المحادثة
 ات المشاركة في ضمان االستخدام الفعال لألعمال من خالل عمليات التنفيذ واإلصالحخدمال يقتصر استخدام ودعم األجهزة والبرامج على تعميم استخدام الحلول التكنولوجية لألجهزة والبرامج فحسب، بل يمتد ليشمل مجموعة من ال

والصيانة

دعم روبوتات المحادثة لخدمات الشركات باستخدام نظام واتسون من شركة أي بي أم| استخدام ودعم األجهزة والبرامج | تعريف الفرصة 
تعزيز من عملية الرد على بشرية من خالل تطبيق نظام واتسون من شركة أي بي أم حيث يُعد روبوت المحادثة حالً هاًما للال تندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى تنفيذ روبوت محادثة آلي للمهام المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والموارد

.األسئلة األكثر شيوًعا، مما يؤدي إلى زيادة رضا الموظفين وتقليل الوقت المستغرق في تأدية المهام السهلة

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ل السكك هي المسؤولة عن إدارة وتشغي) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
مليون راكب  ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١في ديسمبر 

المستخدم المستهدف  

 الريل(موظفو شركة سكك الحديد القطرية  (

الفرص المجاورة

المساعدون االفتراضيون

أصحاب المصلحة

 الريل(شركة سكك الحديد القطرية  (

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

لدعم تعمل المؤسسات على استخدام روبوتات المحادثة القائمة على الذكاء االصطناعي لتقديم ا

اعالت مع للعمالء والتي يمكنها االستفادة من معالجة وفهم اللغة البشرية والتعلم اآللي لدعم التف

.العمالء

ولوجيا لذلك، سيساعد تنفيذ آلية روبوتات المحادثة قسم الموارد البشرية ومكتب مساعدة تكن

 ٢٤رفي زيادة اإلنتاجية وإتاحة الخدمة على مدا) الريل(المعلومات بشركة سكك الحديد القطرية 

.ساعة ً طوال أيام األسبوع  وخفض التكلفة وأتمتة المعامالت وتخطيط المهام

المالك و القطاع
شركة سكك الحديد القطرية المالك

النقل  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

.سيتم تحديدها خالل مرحلة التسويق

الميزانية عبر النظام البيئي الستخدام ودعم األجهزة 
والبرامج

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستخدام ودعم األجهزة والبرامج 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٢٠٢ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٥نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٥٢ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



عدادات المياه والكهرباء الذكيةإنترنت األشياء مرئيات

مرئيات عدادات المياه والكهرباء الذكية| إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
المياه والكهرباء على الصعيد الوطني ودعم خطط اإلمداد والسياسات دمات المتاحة للمستهلكين وجمع بيانات إستهالكالخيهدف هذا المشروع إلى استخدام حل تحليلي رقمي لتمكين العدادات الذكية من تحديد األسعار المناسبة وتسهيل الفوترة والمتابعة وتحسين 

.العامة

الفرص المجاورة
 شبكة المياه المستدامة
 تحديات استهالك المياه والكهرباء
مؤشر الجهوزية لالستدامة
 منظومة منزلية مستدامة

أصحاب المصلحة
 كهرماء«المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء«
الجهات الحكومية
أصحاب العقارات
السكان

السوق المستهدف

السوق المستهدف

قطاع بلغ نصيب الفرد من استهالك الكهرباء لكبار المشتركين في ال
٢٠١٧في عام نشاط / كيلوواط في الساعة لكل صناعة٤،٦٥٨الصناعي

)»كهرماء«حسب إحصاءات المؤسسة العامة للكهرباء والماء (

المستخدم المستهدف 

المسؤولون الحكوميون
 أصحاب األعمال

المالك و القطاع

»كهرماء«المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء  المالك  

البيئة القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ص في ظل غياب التحليالت الالزمة لدعم العدادات الذكية في قطر، تتأثر خصائ

.  اهإستهالك المياه والطاقة والقدرة على رصدهم من قبل العمالء ومزودي الطاقة والمي

ر المناسب والتدابير فضالً عن ذلك، يؤثر غياب التحليالت الذكية سلباً على فعالية التسعي

.  الرقمية األخرى الرامية إلى خفض اإلستهالك

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

سنوات شاملة فترة التنفيذ واالختبار  ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.والتشغيل

٥٣ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
مليون دوالر  ٨٢٣،١من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ٣١، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢



إنترنت األشياء للوحة قياس أداء الرياضيين المحترفين في قطاع الرياضية
لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما

لوحة قياس أداء الرياضيين المحترفين| إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
.يبيل التدريب وبيانات الحمل التدروتخطر الرياضيين، والمدربين، والطاقم الطبي، والمديرين وأولياء األمور باإلصابات المحتملة بناًء على حم. يهدف هذا المشروع إلى نشر لوحة القياس التي تتعقب، وتراقب وتحلل بيانات أداء الرياضيين من جميع الفئات العمرية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

ألف  ٢٠المسجلين في االتحادات الرياضية عدد الرياضيين الذكور يبلغ 
حسب إحصاءات وزارة . (العبة ٢٠٠٠عدد اإلناث ، بينما يبلغ العب

)٢٠١٦التخطيط التنموي واإلحصاء لعام 

المستخدم المستهدف  

الرياضيون

المنظمات الرياضية
المدربون
مقدمو خدمات الرعاية الصحية

الفرص المجاورة
التدريب المعزز بالتكنولوجيا
مدرب الذكاء االصطناعي المعزز لألداء
مؤشر الحياة النشطة
الدليل الرقمي لالستشارات الصحية وجودة الحياة

أصحاب المصلحة
اللجنة األولمبية القطرية
وزارة الثقافة والرياضة، األندية الرياضية
مؤسسة أسباير زون
مستشفى سبيتار
االتحادات الوطنية

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

عدم وجود أداة  يفشل غالبية المدربين الرياضيين في إدراك اإلمكانات الكاملة لرياضيينهم بسبب

البيانات  يستخدم هذا الحل تقنيات متقدمة مثل استخراج. تصور تعرض تهديدات األداء واإلصابة

حسين الحمل لتزويد المدربين بأنماط أداء توضح استجابة الرياضي لتدريبات محددة وتساعد في ت

.التدريبي

المالك و القطاع
اللجنة األولمبية القطرية المالك  

الرياضة والرعاية الصحية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٨٢٣،١

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٣١سنوي مركب يبلغ 

٥٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

سنوات ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل



إنترنت األشياء من أجل اإلقالع عن التدخين في قطاع الرعاية الصحية

اإلقالع عن التدخين|إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
ي، ومحتوى تعليمي هادف تمارين متعددة، باإلضافة إلى تدريبات خاصة، ومجموعات دعم من داخل المجتمع المحل/ ويوفر هذا التطبيق أدوات. يهدف هذا المشروع إلى استخدام حلول عالجية رقمية وحلول إلكترونية تساعد المدخنين على اإلقالع كليًا عن التدخين

.  ونموذًجا خاًصا للمراهقين واألطفال

الفرص المجاورة
ق الوصفات الطبية اإللكترونية للقل

واالكتئاب
منصة التعليم الطبي
االلتزام بالدواء
التأمل عبر اإلنترنت

أصحاب المصلحة

مؤسسة حمد الطبية
وزارة الصحة العامة
 مؤسسة الرعاية الصحية األولية
سدرة للطب

السوق المستهدف

السوق المستهدف

  .زيارة ٣٦٠٠أكثر من عيادات اإلقالع عن التدخين، إذ بلغ عدد الزيارات 
)٢٠١٨حسب إحصاءات عام (

المستخدم المستهدف 

ذو احتياجات  طويلة األمد ، أشخاص / المصابون باألمراض الُمزمنة 
خاصة

كبار السن

األهل والشباب ، المراهقون واألطفال ، النساء

 القوى العاملة

المالك و القطاع

مركز مكافحة التدخين -مؤسسة حمد الطبية المالك  

الرعاية الصحية القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

لى الدعم غالبًا ما يعاني المدمنون على التدخين إليجاد األدوات الصحيحة والحصول ع

.  االجتماعي، لمساندتهم في رحلتهم الرامية إلى اإلقالع عن التدخين

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

،التنفيذشاملة فترة سنوات ٣إلى  ٢هو إجمالي التنفيذ الفترة 

.والمتابعة التشغيل ،اإلختبار

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
مليون دوالر  ٨٢٣،١ من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة

٪ خالل السنوات من ٣١، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

٥٥ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما



إنترنت األشياء لمجتمع الرقمي الرياضي في قطاع الرياضة 
لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما

مجتمع الرقمي الرياضي| إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
.يةمجتمع رقمي لألفراد النشطين لزيادة مستوى لياقتهم البدنية واالستفادة من زيادة الحافز والشمولية ضمن مجتمع الرياضة واللياقة البدن

السوق المستهدف

السوق المستهدف

بينما بلغ مليون < ١٫٨الذكور الناشطين اقتصاديًا ، بلغ عدد ٢٠١٩في عام 
  .اقتصادياً في قطرألف أنثى ناشطة  ٢٨٤عدد الناشطات حوالي 

المستخدم المستهدف  

المواطنين
كبار السن
السكان
األصدقاء والعائالت
ذوو االحتياجات الخاصة

الفرص المجاورة
مدرب اللياقة الرقمية
لوحة الحياة النشطة

أصحاب المصلحة
وزارة الثقافة والرياضة
اللجنة األولمبية القطرية
االتحاد القطري للرياضة للجميع
مزودو التكنولوجيا الرياضية
مشغلي المرافق
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ويرجع . طةيفتقر األشخاص داخل قطر الستخدام القنوات الرقمية بكفاءة لممارسة الرياضة واألنش

غير  ذلك أساًسا إلى ضعف استهداف المستخدم من منصات النشاط الرقمي الحالية، والعمليات

صعيد الوطني الفعالة القائمة لتخصيص التمارين والتدريبات، وغياب منصة مجتمعية رقمية على ال

.لتعزيز اللياقة

المالك و القطاع
وزارة الثقافة والرياضة المالك  

الرياضة والرعاية الصحية   القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الفترة الزمنية

سنوات ٤إلى  ٣إجمالي الفترة هو 

.  شاملة التنفيذ واالختبار والتشغيل 

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء 
من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة 

، أي بمعدل نمو ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٨٢٣،١

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٣١سنوي مركب يبلغ 

٥٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



إنترنت األشياء كوسيلة لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة في المنازل الذكية

المنازل الذكية لدعم ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن | إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
خدمة بغية تحسين جودة الحياة ر السن، وذلك من خالل إدخال تقنيات المنازل الذكية ألتمتة العديد من األجهزة المنزلية المستكباتعد هذه المبادرة جزءاً من مساعي المؤسسة وتطلعاتها فيما يتعلق بتحسين حياة األفراد الذين يعانون من اإلعاقة أو العجز بما في ذلك 

.اليومية وتسهيلها على هؤالء األفراد وتطوير سبل  العيش المستقل

الفرص المجاورة
  تطوير المحتوى والمعلومات الرقمية

لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن

أصحاب المصلحة
 مدى"مركز“
دور الرعاية
مؤسسة حمد الطبية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

من ذوي اإلعاقات شخصاً  ١٦،٧٤٥حوالي  ٢٠١٩قطر في عام  سجلت
.في مراكز ذوي االحتياجات الخاصة

المستخدم المستهدف 

ة األشخاص الذين يعانون من قصور وظيفي واألشخاص ذوي اإلعاق
).من جميع الفئات العمرية واألجناس(وكبار السن 

المالك و القطاع

"مدى"مركز  المالك  

المواطنون األذكياء/ المدن الذكية / الرعاية الصحية  القطاع  
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ام ، يجب التأكد من أن التقنيات المستخدمة في تحسين جودة الحياة آمنة لالستخد

.ومصممة لتلبية احتياجات أولئك الذين يحتاجون الدعم والمساعدة

ل الذكي يستهدف إنترنت األشياء المستخدم في المنازل الذكية تحديد متطلبات المنز

بار وتصميم الحلول التكنولوجية الالزمة لدعم متطلبات األفراد من ذوي اإلعاقة أو ك

.السن ، وتمكين وصولهم إلى الخدمات وتحسين جودة الحياة المنزلية

دورة المشتريات

جمع المعلومات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
مليون دوالر  ٨٢٣،١ من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة

٪ خالل السنوات من ٣١، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

٥٧ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما

الفترة الزمنية

شهر شاملة مرحلة تحديد حالة االستخدام وفترة  ١٢إجمالي الفترة 

.تصميم وتطوير الحلول التكنولوجية واالختبار



إنترنت األشياء في مجال األجهزة التكنولوجية القابلة لالرتداء لقياس مؤشرات ومعدالت اللياقة البدنية
لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما

حلول تتبع مؤشرات ومعدالت اللياقة البدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن |إنترنت األشياء  |تعريف الفرصة 
االحتياطات والتدابير لقياس معدل أنشطتهم البدنية ومراقبتها دون الحاجة إلى زيارة مراكز إعادة التأهيل وااللتزام بهم يرتبط هذا المشروع بتطوير حلول لقياس مؤشرات اللياقة البدنية لألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بهدف مساعدتهم وتقديم الدعم الالزم ل

).١٩-كوفيد (الالزمة للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

لدى مراكز إعادة التأهيل من األفراد المسجلين  ١٦،٤٧٤هناك ما يقرب من 
.المختلفة الذين يمكنهم االستفادة من هذا الحل التكنولوجي

المستخدم المستهدف  

األشخاص ذوي اإلعاقة
كبار السن

الفرص المجاورة
اللوحات الرقمية

أصحاب المصلحة
"مدى"
المستشفيات والعيادات
مراكز إعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة
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اإلعاقة وكبار  يمثل متابعة معدالت اللياقة البدنية ومراقبتها بانتظام تحديًا كبيراً لألشخاص ذوي

االحترازية  وقد أدت تداعيات اتباع التدابير. السن بسبب صعوبة زيارتهم مرافق الرعاية الصحية

إلى وجود حاجة ملحة ) ١٩-كوفيد(والتباعد االجتماعي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد 

، إذ يضمن البتكار حلول تقنية جديدة تسمح بمتابعة ورصد األهداف والغايات ذات الصلة عن بُعد

كبار السن، تطبيق مثل هذه الحلول التكنولوجية إمكانية توفير حياة أفضل لألشخاص ذوي اإلعاقة و

.فضالً عن استيعاب أحدث التقنيات التكنولوجية في مجاالت المعلومات واالتصاالت

المالك و القطاع
"مدى" المالك  

الرعاية الصحية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة طلب تقديم العروض
.ستكون الفرصة متاحة في مرحلة طلب تقديم العروض

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
 ٨٢٣،١ من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة

، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٣١

٥٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

سنوات شاملة  ٢إلى  ١إجمالي الفترة  سنة هو 

.فترة التنفيذ واالختبار



إنترنت األشياء لمنصة الحمل والعناية بالطفل في قطاع الرعاية الصحية

الحمل والعناية بالطفل| إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
.  المراحل البارزة وذلك من خالل محتوى شخصي، ونصائح، وإشعارات، وأدوات، وقوائم مرجعية، وتتبع رة،تتعلق هذه الفرصة بمنصة خاصة بالصحة الرقمية تتيح للمرأة تتبع حالتها خالل فترة الحمل، منذ لحظته األولى وحتى مرحلة الطفولة المبك

الفرص المجاورة
غير متوفر

أصحاب المصلحة

نساء أصحاء من أجل حمل صحي"قائد أولوية  –وزارة الصحة العامة"
مؤسسة الرعاية الصحية األولية
سدرة للطب
 مؤسسة حمد الطبية
مقدمو خدمات التأمين

السوق المستهدف

السوق المستهدف

  .٢٠٢٠عام مولود لكل امرأة  ١.٨وصل معدل الخصوبة في قطر إلى 
)٢٠٢٠حسب إحصاءات البنك الدولي لعام (

المستخدم المستهدف 

النساء

المالك و القطاع

ل االستراتيجية الوطنية لنساء أصحاء من أجل حم -وزارة الصحة العامة المالك  
صحي

سدرة للطب الشريك

الرعاية الصحية القطاع  
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ةً بالنسبة قد يشّكل الحمل، على الرغم من الحماسة المقترنة به، فترة مخيفة، خاص  

تي عليها فمن السهل أن ترتبك الحامل باألشياء ال. إلى النساء الحوامل للمرة األولى

.  لوالدةتعلّمها ومواكبة طرق رعايتها لنفسها ولطفلها سواًء أثناء الحمل أو بعد ا

ح ويقّدم هذا الحل الدعم إلى األّمهات، حيث يزّودهن بمعلومات جديدة، ونصائ

كما ويقّدم  .صحية ويجعل رحلتهن أقل توتًرا في فترتْي ما قبل الوالدة وما بعدها

يتيح إرشادات تعليمية، وسلسلة من أجهزة التعقب واألدوات والقوائم المرجعية، و

.التواصل مع مجتمع أمهات وخبراء

دورة المشتريات

مرحلة تقييم المناقصة
.٢٠٢١تم طرح الفرصة في عام 

الفترة الزمنية

 ،اإلختبار،التنفيذشاملة فترة سنوات ٣إلى  ٢إجمالي الفترة هو 

.والمتابعة التشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
مليون دوالر  ٨٢٣،١ من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة

٪ خالل السنوات من ٣١، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

٥٩ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

لنايُعرف إنترنت األشياء بأنه نظام من األجهزة المتصلة التي تتفاهم وتتفاعل مع بعضها البعض ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعما



إنترنت األشياء في األعمال العامة للتشييد والتشغيل والصيانة
يشير مصطلح  إنترنت األشياء إلى نظام أجهزة متصلة تتصل وتتفاعل مع بعضها ومع شبكات أخرى لتحسين أسلوب حياتنا وأعمالنا

تطوير استراتيجية إنترنت األشياء |إنترنت األشياء | تعريف الفرصة 
جي والشبكات واعتبارات وتتطلب االستراتيجية دراسة حاالت االستخدام المحتملة ومتطلبات التكامل التكنولو. العملاف تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لدراسة استراتيجية إنترنت األشياء وتطويرها بالكامل، والتي يمكن من خاللها دعم أهد

.اءاألمان، باإلضافة إلى متطلبات الشراء واالختبار وتنفيذ الحلول التكنولوجية بناًء على توافق اآلراء بين أصحاب المصلحة وعمليات الشر

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

طار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إ
المؤسسة

وظائف التشغيل والصيانة

تنفيذ المشروعات

الفرص المجاورة
 مهام عمليات التحويل الرقمي والتميز

)مركز االبتكار(التجاري 

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"
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ادت درجة تمثل تطبيقات إنترنت األشياء تحدياً كبيراً، إذ أنه كلما زاد نطاق هذه التطبيقات ز 

.تعقيدها، والسيما عند مشاركة العديد من مصنعي المعدات األصليين المعنيين

ع في تنفيذها ثمة حاجة إلى ابتكار استراتيجية محكمة لتطبيقات إنترنت األشياء، وذلك قبل الشرو

ات عبر جميع على مستوى واسع النطاق، وذلك بهدف تقليص المخاطر المتعلقة بتنفيذ هذه التطبيق

تقليل تكاليف لنضرب مثاالً توحيد أنظمة األجهزة ل. جوانب سلسلة مكونات القيمة في إنترنت األشياء

.التوريد والصيانة

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

دورة المشتريات

جمع المعلومات
ً : ستكون الفرصة متاحة .سيتم تحديد الوقت الحقا

الفترة الزمنية

شهرا شاملة فترة تطوير  ١٨إجمالي الفترة 

إثبات صحة مفهوم (االستراتيجية واختبارها 

اب وتوافق اآلراء فيما بين أصح) االستراتيجية

.المصلحة

الميزانية عبر النظام البيئي إلنترنت األشياء
 ٨٢٣،١ من المتوقع أن ينمو سوق قطر إلنترنت األشياء ليصبح بقيمة

، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٣١

٦٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استشارات تكنولوجيا المعلومات في مجال إدارة البيانات الرئيسية 

إدارة البيانات الرئيسية| استشارات تكنولوجيا المعلومات | تعريف الفرصة
.حاب المصلحة إلى هذه البياناترتها وتنظيمها، مما يوفر للمؤسسة مصدراً موحداً للبيانات الموثوقة ويسهل وصول أصإداتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لدمج منهجية إدارة البيانات الرئيسية، وذلك لتحديد البيانات الحيوية وتيسير عملية 

الفرص المجاورة
استراتيجية األمن السيبراني

التحول الرقمي

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

إطار  الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل
المؤسسة

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة  القطاع

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

.يذأشهر شاملة فترات التعريف واالختبار والتنف ٨ إجمالي الفترة

لوماتالميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا المع
 ٧٠قيمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات ليصبح ب

٪ خالل ٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

٦١ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

ة ومساعدتهم في طرح حلول فة، ومواءمة تلك االستراتيجيات مع العمليات التجاريختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم
تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية الجديدة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ل عليها  تعمل المؤسسات  بصورة دائمة على تجهيز البيانات والمعلومات أو الحصو 

.في نفس وقت تنفيذ عملياتها وتقديم خدمات ذات قيمة للعمالء

ة ثمة حاجة إلى إعداد منهجية إلدارة البيانات، وذلك حتى يتسنى دعم عملية إدار

اتية البيانات وصيانتها وحوكمتها، مما يمكن المستخدم من الوصول إلى الخدمة الذ

.واألمان وإجراء تحليالت البيانات والرؤى باإلضافة إلى تحسين  مستوى الكفاءة



استشارات تكنولوجيا المعلومات لرقمنة خدمات هيئة األشغال العامة
ة ومساعدتهم في طرح حلول فة ومواءمة تلك االستراتيجيات مع العمليات التجاريختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم

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

السوق المستهدف

"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
االستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بإدارة الشبكات 

والبنية التحتية
متةالتحليالت المتعلقة بالبيانات الكبيرة وعمليات األت

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ئة األشغال نظراً ألن االبتكار واإلبداع ال ينتهيان وأن فرص االبتكار داخل مؤسسة كبيرة مثل هي

جودها العامة مستمرة دائماً، فإنه يمكن للمؤسسات المختلفة أن تصارع من أجل المحافظة على و

.  بشكل دائم دون وجود دعم مخصص لالبتكار واإلبداع

ثل إضافة إلى ذلك، فإن عملية التحول الرقمي تفتح الباب أمام االنتفاع من مميزات عديدة م

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

ة بمصادر الداخلي يدعم تطوير المبادرات المتعلقة بإعادة تصميم النماذج التشغيلية واالستعان

األتمتة  خارجية فيما يتعلق بإدارة أصول الشبكة وتكنولوجيا المعلومات من خالل اعتماد عمليات

.وعمليات الترحيل السحابية

المالك و القطاع
إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا 
المعلومات

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٧٠ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٧نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٦٢  | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

سنوات شاملة فترة إعداد  ٢إجمالي الفترة 

.االستراتيجية وتنفيذها



استشارات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

االستعانة بمصادر خارجية لتطبيقات تكنولوجيا المعلومات| استشارات تكنولوجيا المعلومات | تعريف الفرصة 
ت األنظمة القديمة وإدارة التطبيقات تطوير التطبيقات الجديدة وتطوير البرامج المخصصة في الخارج وصيانة تطبيقال تعد هذه المبادرة جزءاً من متطلبات المناقصة الخاصة بالمؤسسة والمتعلقة باالستعانة بمصادر خارجية لخدمات التطبيقات التكنولوجية مث 

. المجمعة

الفرص المجاورة
استراتيجية التحول الرقمي
عمليات الترحيل السحابية
لق االستعانة بمصادر خارجية فيما يتع

بإدارة الشبكات والبنية التحتية

أصحاب المصلحة

 أشغال"هيئة األشغال العامة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

“أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف  

إطار  الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل
المؤسسة

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الفترة الزمنية

سنوات شاملة فترات التعريف وإعداد وتطوير  ٥إجمالي الفترة 

.الخطة وعمليات الشراء والتنفيذ

لوماتالميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا المع
 ٧٠ قيمةمن المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات ليصبح ب

٪ خالل ٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٦٣ 

ع عملياتهم التجارية ومساعدتهم في المختلفة، ومواءمة تلك االستراتيجيات التكنولوجية م جيةتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء وتمكنهم من تقييم االستراتيجيات التكنولو
طرح حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية الجديدة 

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ا مكلفة نسبياً غالباً ما تكون المسائل المتعلقة بإدارة التطبيقات وصيانتها داخليً 

إن باإلضافة إلى ذلك، ف. وتقلل من أنشطة األعمال األساسية ومتطلبات العمل

ايدالمشكالت المتعلقة بصيانة األنظمة القديمة تصبح صعبة بشكل متز

ويالحظ أن هناك حاجة ملحة لالستفادة من آلية االستعانة بمصادر خارجية 

وجيهها نحو للتطبيقات التكنولوجية لتحرير الموارد القيمة الالزمة التي يمكن ت

استخراج القيمة من هذه التطبيقات وأداء العمليات التجارية األخرى 



كنولوجيا المعلومات استشارات تكنولوجيا المعلومات فيما يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لعمليات البنية التحتية لت
ع عملياتهم التجارية ومساعدتهم في المختلفة، ومواءمة تلك االستراتيجيات التكنولوجية م جيةتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء وتمكنهم من تقييم االستراتيجيات التكنولو

طرح حلول تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية الجديدة 

االستعانة بمصادر خارجية لعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات| استشارات تكنولوجيا المعلومات | تعريف الفرصة 
ارة العمليات في مقر هيئة األشغال ات الخاصة بالمؤسسة  عن طريق االستعانة بمقدم خدمات تابع لجهة خارجية، على أن تتم إدومتعد هذه المبادرة جزًءا من مساعي المؤسسة وتطلعاتها فيما يتعلق باالستعانة بمصادر خارجية لعمليات البنية التحتية لتكنولوجيا المعل 

.ات الموجودة بالمؤسسةفي عمليات تحول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وتمكين فرق تكنولوجيا المعلوم" أشغال"ويالحظ أن التعليمات واإلرشادات موجهه لمقدم الخدمات التابع للجهة الخارجية بهدف دعم . العامة وليس في المراكز المخصصة عن بُعد

السوق المستهدف

السوق المستهدف

“أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

طار الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات والشبكات داخل إ
المؤسسة

الفرص المجاورة
استراتيجية التحول الرقمي
عمليات الترحيل السحابية
إدارة االستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق ب

الشبكات والبنية التحتية

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

 ً وتقلل من أنشطة  غالباً ما تكون المسائل المتعلقة بإدارة التطبيقات وصيانتها داخليًا مكلفة نسبيا

ألنظمة باإلضافة إلى ذلك، فإن المشكالت المتعلقة بصيانة ا. األعمال األساسية ومتطلبات العمل

.القديمة تصبح صعبة بشكل متزايد

تية وجود مقدم خدمات يتولى عمليات تحول البنية التح" أشغال"وتتطلب هيئة األشغال العامة 

ل من خال" أشغال"لتكنولوجيا المعلومات لدعم أهداف العمل، وأن يكون كذلك قادراً على تمكين 

.آليات التنفيذ المختلفة وعمليات إدارة التغييرات

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات -هيئة األشغال العامة   المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
 ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض

.٢٠٢٢خالل عام 

جيا الميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولو
المعلومات

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٧٠ ليصبح بقيمة

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٧نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٦٤ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

 إجمالي فترة عقد االستعانة بمصادر

.سنوات٥خارجية 



"ديف اوبس"استشارات تكنولوجيا المعلومات في نظام 

"ديف اوبس"إطار تطبيق نظام | استشارات تكنولوجيا المعلومات  |تعريف الفرصة 
ات أو الخدمات، بدءاً من الفكرة لة عن العمليات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من سرعة توصيل المنتجسؤوتأتي هذه المبادرة ضمن مساعي المؤسسة وتطلعاتها لزيادة التفاعل بين الفرق المعنية بتكنولوجيا المعلومات وتطوير الشبكات والفرق الم

.المالحظاتذه األولية مروراً بإصدار المنتج أو الخدمة ووصوالً إلى مالحظات العمالء وتعليقاتهم، وبالتالي تنفيذ التحسينات الالزمة القائمة على ه

الفرص المجاورة
التحول الرقمي

أصحاب المصلحة
 أشغال"هيئة األشغال العامة"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

"أشغال"هيئة األشغال العامة 

المستخدم المستهدف 

الوظائف الرقمية ووظائف تكنولوجيا المعلومات

 والشبكات داخل إطار المؤسسة

المالك و القطاع

إدارة نظم المعلومات –هيئة األشغال العامة  المالك  

اإلدارة العامة القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ير والفرق يؤدي عدم وجود آلية لالتصال والتنسيق بين الفرق المعنية بأعمال التطو

رار المسؤولة عن العمليات إلى تأخر دورات تطوير األنظمة وإصدار المنتجات وتك

.اتاألعمال الجوهرية، مما يعوق االستفادة من مالحظات العمالء المقدمة أثناء العملي

نظام ثمة حاجة إلى تحقيق التكامل بين الممارسات والمبادئ واألطر التصميمية ل

بمخرجات  ، وذلك لتعزيز إمكانات المؤسسة لتقديم التطبيقات والخدمات"ديف اوبس"

.عالية الجودة وضمن  إطار زمني أقصر

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

وماتالميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا المعل
 ٧٠يمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات ليصبح بق

٪ خالل ٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

حلول تكنولوجيا المعلومات  فة ومواء متها مع العمليات التجارية ومساعدتهم في طرحختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم
والحلول الرقمية الجديدة

الفترة الزمنية

.يذشهر شاملة فترات التعريف واالختبار والتنف ١٢إجمالي الفترة 

٦٥ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر



استشارات تكنولوجيا المعلومات للخدمات المدارة
مات فة ومواء متها مع العمليات التجارية ومساعدتهم في طرح حلول تكنولوجيا المعلوختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم

والحلول الرقمية الجديدة

الخدمات المدارة | استشارات تكنولوجيا المعلومات | تعريف الفرصة 
مل ومركز عمليات ا المعلومات وعمليات الشبكة والخدمات ذات الصلة مثل مكتب الخدمة والخدمات المتعلقة بمكان العوجييهدف هذا المشروع إلى إعداد مقدم الخدمة المدارة بحيث يساعد إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة قطر على تنظيم وإدارة خدمات تكنول

. سنوات 5قد ومدته العالشبكة والمنصات والبنية التحتية وخدمات الشبكة والتحكم في الخدمة واألصول، إلى جانب إدارة التهيئة لمؤسسة قطر وذلك على مدى فترة 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

.مؤسسة قطر والشركات التابعة لها

المستخدم المستهدف  

 إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة قطر

الفرص المجاورة

خدمات التطبيقات الُمدارة

أصحاب المصلحة

مؤسسة قطر والشركات التابعة لها

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

مان تحقيق يتعين على المؤسسات بصورة مستمرة تحسين عملياتها التجارية غير األساسية لض

ؤسسات إلى وعلى هذا النحو، تسعى الم. العناية الواجبة والتركيز على أنشطتها التجارية األساسية

لح مقدمي االستعانة بمصادر خارجية فيما يتعلق بالعديد من العناصر الخاصة بأنظمة الدعم لصا

.الخدمات التابعين للغير

لى يسهل مقدم الخدمة المدارة من إجراء العمليات ويحسن من توافر النظام، وفي المقابل يعمل ع

.تحسين الموارد للمؤسسة

المالك و القطاع
إدارة تكنولوجيا المعلومات في مؤسسة قطر  المالك

قطاع التعليم والعلوم وتنمية المجتمع  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٣.

الفترة الزمنية

سنوات ٥إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ واالختبار والتشغيل

الميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا 
المعلومات

من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات 

، أي بمعدل ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي  ٧٠ليصبح بقيمة 

وحتى  ٢٠٢٢٪ خالل السنوات من ٧نمو سنوي مركب يبلغ 

٢٠٢٦.

٦٦ | فرص االستثمار الرقمي في قطر



استشارات تكنولوجيا المعلومات لسياسات ضمان أمن المعلومات

اإلجراءات والسياسات المتعلقة بالخدمات االستشارية| استشارات تكنولوجيا المعلومات | تعريف الفرصة 
.من وزارة الداخلية القطرية  ادرتندرج هذه المبادرة ضمن الخطة الطموحة للمؤسسة الرامية إلى تطبيق اإلجراءات المتعلقة بسياسات تأمين معلومات، وذلك وفق التكليف الص

الفرص المجاورة
 مقدمو الخدمة حسب الطلب

أصحاب المصلحة
 الريل(شركة سكك الحديد القطرية(
علومات الجهة المعنية بتنفيذ سياسات تأمين الم

الوطنية
 وزارة الداخلية

السوق المستهدف

السوق المستهدف

غيل هي المسؤولة عن إدارة وتش) الريل(تُعد شركة سكك الحديد القطرية 
 ٢.٥تخطى استخدام مترو الدوحة حاجز الـ السكك الحديدية في قطر؛ إذ 

.٢٠٢١مليون راكب في ديسمبر 

المستخدم المستهدف 

 ريلال(قسم تكنولوجيا المعلومات في شركة سكك الحديد القطرية.(

المالك و القطاع

شركة سكك الحديد القطرية المالك  

النقل القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.لم يتم تحديد هذه الفرصة بعد

الفترة الزمنية

.أشهرشاملة فترة التنفيذ واالختبار ٦إجمالي الفترة هو 

وماتالميزانية عبر النظام البيئي الستشارات تكنولوجيا المعل

 ٧٠يمة من المتوقع أن ينمو سوق قطر الستشارات تكنولوجيا المعلومات ليصبح بق

٪ خالل ٧، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦في عام مليون دوالر أمريكي 

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢السنوات من 

|  فرص االستثمار الرقمي في قطر ٦٧

ة ومساعدتهم في طرح حلول فة، ومواءمة تلك االستراتيجيات مع العمليات التجاريختلتتألف استشارات تكنولوجيا المعلومات من مجموعة من الخدمات االستشارية التي تساعد العمالء على تقييم االستراتيجيات التكنولوجية الم
تكنولوجيا المعلومات والحلول الرقمية الجديدة

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

استخدام تسلط سياسات تأمين المعلومات الضوء على تقييم وإدارة المخاطر المتعلقة ب

.ومعالجة وتخزين ونقل المعلومات المستخدمة واألنظمة والعمليات المطبقة

نات من حماية بيا) الريل(لذلك، فإن تنفيذها سيمكن شركة سكك الحديد القطرية 

.مستخدميها والحفاظ على سريتها وصحتها



الروبوتات كتكنولوجيا مساعدة في تحميل وتفريغ الحاويات المؤتمتة بقطاع الخدمات اللوجستية
يشتمل فرع متعدد التخصصات الهندسية والعلمية على الهندسة الميكانيكية والهندسة اإللكترونية وهندسة المعلومات وعلوم الحاسوب وغيرها 

حلول تحميل وتفريغ الحاويات المؤتمتة| الروبوتات  |تعريف الفرصة 
.مة وتسهيل حركة البضائع اليهدف هذا المشروع إلى تطبيق حلول تحميل وتفريغ الحاويات المؤتمتة أو شبه المؤتمتة من المقطورات بهدف تعزيز كفاءة العمل وتحسين الس 

السوق المستهدف

السوق المستهدف

من ألف متر مربع  ٨٣٠ما يقرب من " شركة الخليج للمخازن" تشغل
.المخازن ومراكز التوزيع

المستخدم المستهدف 

مشغلي المخازن

الفرص المجاورة
المخزن المتصل
أنظمة االنتقاء اآللي

أصحاب المصلحة
"شركة الخليج للمخازن"

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

تفريغ تعد اإلصابات الشخصية والحوادث من أهم المسائل المتعلقة بالسالمة أثناء عمليات تحميل و

.البضائع والمنتجات

لرئيسية تعد العقبات واسعة النطاق الناشئة عن االعتماد الكامل على العمالة البشرية أحد المشكالت ا

ن شأنه ويالحظ أن االنتقال من االعتماد على العمالة البشرية إلى االعتماد على أنظمة االنتقاء اآللي م

ول مناولة أن يزود اإلنتاج، ويمكن تعزيز وتدعيم آلية االنتقاء اليدوي باستمرار من خالل تطبيق حل

.السلع إلى األشخاص مما يترتب عليه تقليل الكثير من الوقت والتكاليف

المالك و القطاع

"شركة الخليج للمخازن" المالك  

الخدمات اللوجستية القطاع

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الميزانية عبر النظام البيئي للروبوتات
من المتوقع أن ينمو سوق الروبوتات في منطقة الشرق األوسط 

بحلول عام مليون دوالر أمريكي  ٣٥٠وأفريقيا ليصبح بقيمة 

٪ خالل السنوات من ١١، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ ٢٠٢٦

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢

٦٨ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

شهر شاملة فترة  ١٢إلى  ٤إجمالي الفترة من 

.التنفيذ واالختبار



الروبوتات كتكنولوجيا مساعدة ألنظمة االنتقاء اآللي في قطاع الخدمات اللوجستية

أنظمة االنتقاء اآللي| الروبوتات | تعريف الفرصة 
ين األنظمة التكنولوجية يُراعي هذا الحل التكنولوجي كذلك تحقيق التكامل ب. األخطاء أو الحاجة إلى إعادة األعمال من يهدف المشروع إلى تطوير حلول االنتقاء اآللي بهدف تعزيز عمليات التخزين عن طريق تقليل العمالة البشرية وزيادة كفاءة األعمال والحد

.األخرى المستخدمة في مرافق التخزين

الفرص المجاورة
المخزن المتصل
مركز التحكم في سلسلة التوريد

أصحاب المصلحة
"شركة الخليج للمخازن"

السوق المستهدف

السوق المستهدف

من  ألف متر مربع ٨٣٠ما يقرب من " شركة الخليج للمخازن" تشغل
.المخازن ومراكز التوزيع

المستخدم المستهدف  

مشغلي المخازن

المالك و القطاع

"شركة الخليج للمخازن" المالك  

الخدمات اللوجستية  القطاع  

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

ناعية زاد اعتماد المخازن على  تقنية األتمتة بسبب زيادة المعرفة في قطاعات الص

منفق ورغبتها في زيادة كفاءة عمل المخازن والمستودعات وتقليل قيمة رأس المال ال

.على العمالة

لى ع(توفر أنظمة االنتقاء اآللي العديد من الميزات لمديري المخازن والمستودعات 

ضل شكل خفض التكاليف المنفقة على العمالة أو الطاقة واالستفادة بأف: سبيل المثال

).  ممكن من المساحة والحد من تلف المنتجات

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
.٢٠٢٢ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل عام 

الميزانية عبر النظام البيئي للروبوتات
قيمة من المتوقع أن ينمو سوق الروبوتات في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا ليصبح ب

يبلغ ، أي بمعدل نمو سنوي مركب ٢٠٢٦بحلول عام مليون دوالر أمريكي  ٣٥٠

.٢٠٢٦وحتى  ٢٠٢٢خالل السنوات من ٪ ١١

 ٦٩ |  فرص االستثمار الرقمي في قطر

يشتمل فرع متعدد التخصصات الهندسية والعلمية على الهندسة الميكانيكية والهندسة اإللكترونية وهندسة المعلومات وعلوم الحاسوب وغيرها

الفترة الزمنية

.شهر شاملة فترة التنفيذ واالختبار ١٢إلى  ٤إجمالي الفترة من 



التفاعلية   شمولية النظام ليواكب مجموعة أدوات إدارة واجهة التطبيقات البرمجية
 مة مختلفة آلالت وأجهزة كمبيوتر وقوائم الجرد وما إلى ذلك، وتضم المكونات االفتراضيةأنظيقصد بشمولية النظام عملية دمج جميع المكونات المادية واالفتراضية لنظام الكيان وذلك للعمل كنظام واحد، إذ  تضم المكونات المادية 

البيانات المخزنة في البرامج والتطبيقات الخاصة بقواعد البيانات

مجموعة إدارة واجهة برمجة التطبيقات التفاعلية| تكامل النظام | تعريف الفرصة 
واالستفادة من مجموعة أدوات اإلدارة الالزمة  للبدء في تفعيل المنصة بهدف رقمنة  ،)iPaaS(تعمل باعتبارها خدمة ل  تعد هذه المبادرة جزًءا من طموح المؤسسة لتحويل المتطلبات الالزمة لتلبية احتياجاتها الداخلية والخارجية من خالل تفعيل منصة شاملة

.الممارسات الدولية فضل، والبدء في تحويل أدوات الدمج الحالية إلى مجموعة أدوات إدارة واجهة التطبيقات البرمجية الجديدة، واالستفادة من أحدث المعايير وأ)طبقة المشاركة( األدوات الوسيطة لتحسين التفاعل

السوق المستهدف

السوق المستهدف

هيئة تنظيم مركز قطر للمال

المستخدم المستهدف  

قطر للمال الشبكة الداخلية لتكنولوجيا المعلومات فيه هيئة تنظيم مركز
العالقات الخارجية لهيئة تنظيم مركز قطر للمال مع الغير

الفرص المجاورة
الترحيالت السحابية
 تحديثات نظم إدارة عالقات العمالء

وتخطيط موارد المؤسسة

أصحاب المصلحة
 مركز قطر للمالتنظيم هيئة
 شريك تقني ، عمالء ،وما إلى ذلك(كيانات التكامل من الغير(.

الحاجة   | بيان المشكلة الرئيسية 

والجهات  تشير شمولية الحلول البرمجية والتطبيقات المختلفة داخل شبكة المؤسسات والكيانات

.الخارجية إلى قدرتهم على الوصول إلى البيانات والمعلومات ومشاركتها

ة اإلجمالية توفير مجموعة أدوات إدارة واجهة التطبيقات البرمجية لزيادة سرعة األعمال وتقليل التكلف

.وتمكين المؤسسة من التوسع

المالك و القطاع
هيئة تنظيم مركز قطر للمال المالك  

الخدمات المالية  القطاع  

دورة المشتريات

مرحلة التعريف
عام  ستكون الفرصة ُمتاحة في مرحلة طلب تقديم العروض خالل

٢٠٢٢.

الميزانية
دوالر أمريكي  ٠٠٠،٠٥٤تقدر ميزانية المشروع في حدود ما بين 

.دوالر أمريكي ٠٠٠،٠٤٥و

٧٠ | فرص االستثمار الرقمي في قطر

الفترة الزمنية

شهر ١٤إلى   ١٢إجمالي الفترة هو 

.شاملة فترة التنفيذ، االختبار والتشغيل





.للمزيد من المعلومات حول فرص االستثمار الرقمي في قطر

  tdvinfo@motc.gov.qaباالتصال  برجى
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