
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
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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 
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(التقنيون والعمالء، وما إلى ذلك
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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
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.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 ٢٠٢٢خالل السنوات من ٪ ٤يبلغ سنوي مركب 
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