
التحول الرقمي في دولة قطر
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ن الخدمات الرقم• .يةتطوير الخدمات االكثر أهمية و تحسي 

ام بالمعايث  والسياسات• ن
.التأكد من االلث 

ونية• ن الجهات وبناء معاملة الكث  .متكاملةتعزيز التكامل بي 

.وأماناستمرارية الخدمة وبكفاءةضمان •

.اليات ضمان الجودة والمتابعةوضع •

كة• .تعزيز استخدام الخدمات الحكومية المشث 

تعزيززززززز االسززززززتعانة باالن مززززززة المتعدمزززززززة و ززززززدم اال تمززززززاد  زززززززى•
.االوراق

ي اتخاذ ال•
ن
.عراراتتعزيز االستفادة من البيانات الحكومية ف

ام بالمعاييث  والمواصفات ود م بنية تحتية• ن
.فعالة وامنةااللث 

.البيانات المفتوحة•

ونية و االستبيانات واستطال ات ال• .رأيالمشاركة االلكث 

.وجود مركز اتصال  ى مدى السا ة•

.حث الجهات  ى التواصل مع الجمهور•

ونية للجمهور• .تسويق الخدمات اإللكث 

اتيجية مسارات متابعة تنفيذ االستر

اتي جيةمشاري    ع دعم تنفيذ االستر
ية تشغيل مشاري    ع البنية التحت

الحكومية 
مشاري    ع التطبيقات الحكومية  

كة المشتر
ونيةمشاري    ع الخدمات الحيوية مشاري    ع الخدمات اإللكتر

12345

مة الرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية املقدا
(خدمات بال مراجعين)لألفراد والشركات

رفع كفاءة العمليات اإلدارية الحكومية

(بالورقوزارات )
وانفتاح الحكومة على زيادة مستوى الشفافية

الجمهور 

استفادة جميع األفراد ومؤسسات األ مال من التواصل رقمًيا مع الجهات الحكومية "
ي تسىع دائًما لتعديم خدمات أكثر شفافية وفا لية

"الت 
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ونية تم إطالقها +1000 خدمة الكتر

42+
ي لديها تطب

يق عدد الجهات التر
عىل الموبايل

ه+10 اسياسات وإطارات عمل تم نشر

4400+
ي برنامج تدريب ح

 
كومة متدرب شارك ف
2020-2016قطر الرقمية من 

كة+10 خدمة حكومية مشتر

85%
ا جيمن مشاري    ع االتصاالت وتكنولو 

المعلومات تم اعتمادها
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اتيجية حكومة قطر الرقمية الجديدة  QDG 2026))التوجهات الرئيسية إلستر

ي نقل البنية التحتية اىل الحوسبة السحابية المح
 
لية ف

سبيل حكومة متناغمة تركز عىل دعم اإلبداع 

ي التكنولوجيات الحديثة والمبتكرة
تبت 

ذكاء حكومة تعتمد عىل البيانات الضخمة والتحليالت و 
األعمال

ية تحويل تجربة المستخدمي   من خدمات رقمية إىل ذك
أكتر استباقية لتحقيق متطلبات الجمهور

ي الخدمات الرقمية الحكومية واستفاد
ة رفع مستويات تبت 

كة الجهات الحكومية من الخدمات المشتر
ي بيئة الحكومة الرقمية إىل أ 

 
كتر تحويل إطار الحوكمة ف

مرونة وقابلية لدعم اإلبداع

 TASMU“تسمو"برنامج قطر الذكية 

ي 
ن
اتيجية حكومة قطر الرقمية الحالية، فعد بدأنا ف ي بناء  ى قرب إنتهاء إسث 

اتيجية حكومة قطر الرقمية الجديدة والتر : تركز عىل النقا  التاىلي تطوير استر

ي من شأنها رفع مستوى الم
، تتمتع بأحدث الحلول الذكية الت  ن العدرة عيشة وتحيهدف برنامج تسمو إىل تحويل دولة قطر إىل دولة ذكية ذات مستوى  المي سي 

. التنافسية لدولة قطر دولًيا

ن نو ية الحياة جهوده لتسخث  تعنية الطاقة واالبتكار لتعزيز التنوع االقتصادي المستدام و " تسمو"يركز برنامج قطر الذكية  تحسي 
ي مختلف العطا ات ذات األولوية العصوى وهي 

ن
ي قطر ف

ن
:وتعزيز تعديم الخدمات العامة ف

البيئة

العتماد تقنيات اإلدارة 

المستدامة للموارد وضمان

.األمن الغذائي والمائي

الرياضة

لتحقيق وجهة ذات مستوى عالمي 

ين لمحبي الرياضة وتدريب الرياضي

.ورةوتوفير المعدات الرياضية المتط

الرعاية الصحية

اية العمل على زيادة حصول السكان على الرع

حد الصحية عالية الجودة وبأسعار معقولة وال

.من مخاطر األمراض المزمنة

الخدمات اللوجستية

لتنمية شبكة تنافسية للخدمات

تجارة اللوجستية تعمل على تعزيز ال

الدولية وتنمية

قطاع النقل

بر لتسهيل تنقل السكان ع

شبكة مواصالت آمنة 

.وغير ضارة بالبيئة




