
  
  
  
  

 وصف البرنامج
 
 

 رأس المال البشري  لتطوير التقديمات المالية برنامج 
 

 الوافدين"  ءلخبراا افذة ن"
  

  



 لخبراء الوافدين ا نافذة 

الموظفين الدوليين من ذوي الخبرة التكنولوجية العليا أو الخبرة القيادية للعمل مع  رعركاخ خعدماخ تكنولوجيعا المعلومعاخ الفلسع ينية ستدعم هذه النافذة  

لخارجيعة الخبعراخ افي تغ يعة التكعاليا اإلفعافية لتوظيعا ادفعراد ذوي  التقديماخ الماليةستساعد ولبناء القدراخ التقنية واإلدارية للقوى العاملة لديها. 

اددوار القياديعة خعكل فتعرة  االوافدين امعتك  الخبعرة التكنولوجيعة أو أن يتولعو  سيتعين علىالتي ال يمكن العثور عليها في الففة الغربية وق اع غزة.  

نعدما  فعي مرعاري  العمعكء المعدرة سيتعين على الوافدين إمعا االوالتقنية العالية وبناء  واقم من النارئين. في  المعرفة  أكبر قدر ممكن من  نقل  لعقودهم  

ععم لتسسعين ادنظمعة والعمليعاخ اقدراخ المؤسسة )على سبيل المثعال   كمعدير تقنعي مؤقعخ أو دب  للنهوضللدخل أو المراركة في اددوار اإلستراتيجية  

ستتفمن عقعود الوافعدين مؤرعراخ ادداء وأقصى.  متناسبًا م  مهاراخ وخبراخ الفرد وساريا لمدة عامين كسد التقديماخ الماليةالداخلية(. سيكون سجم  

 الرئيسية والتقييم الدوري.  

المنسعة منهعا(   فعي سعين أن  ة المستفيدة تغ ية الراتب ادساسي والمكافآخ المستندة إلى ادداء )في سال اقترسخ الرركة المسليعة أيعاً ركسيُ لب من الر

معن  ةالممولعالتغ يعة  سعتكون قيمعة  التأمين الصسي   التعلعيم   بعدل المرعقة(. سكنالم)على سبيل المثال: تكاليا االنتقال   بدل   مزايا الوافدينستغ ي  

لوافعد. سعتستا  الرعركة إلعى تقعديم ترعخير للثغعراخ وخ عة عمعل ذاخ عليه فعي عقعد ا المتفقمن الراتب ادساسي سد أقصى  ك    ٪  80  تساويالمنسة  

خ عة العمعل الراتعب والمصعروفاخ ادخعرى  يجعب أن توفع الوافدين لتسسين قدراخ القوى العاملة لمعالجة هذه الثغراخ.  الخبراء  اقية الستخدام  مصد

 هذه إلثباخ القيمة مقابل المال.  رف  القدراخالتي ستستثمرها الرركة في عملية  

 تفاصيل البرنامج:

 المدة
بدًءا من الرب  ادول من عام  ("  TechStart وال المدة الترغيلية لمرروع "التكنولوجيا من أجل الرباب والوظائا )  باب تقديم ال لباخسيتم فت   

 .مستمر بركل    وسيتم تقييم ال لباخ  2022

 

 المجموعة  المستهدفة
م   يالت   ،شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات  من قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني    إرشادات إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية      تتوافق 

(ESMF  )ببرنامج الخار (TechStart  )  لضمان  انتشار وتأثير واسع  داخل بيئة ريادة األعمال المحلية .تشمل المجموعة المستهدفة شركات ناشئة

ً  وممّكنة ذات تكنولوجيا ناضجة ً  تعتبر الشركات شركات ناشئة ذات تكنولوجيا ناضجة .تكنولوجيا إذا كان بإمكانها إثبات الطلب في  وممكنة تكنولوجيا

 . إيراداتوتسقيق   السوق

 

  قيمة المنحة
كعل ل لبها خكل فترة عمر المرروع )اعتماًدا علعى الفعرر التجاريعة المتسصعلة لالتي يمكن لكل رركة التقدم  التقديماخ الماليةال يوجد سد أقصى لعدد 

 .  (رأس المال البشري لت ويرالمالية    التقديماخ برنامجرركة ونجاح تنفيذ الدعم السابق في إ ار  

 
  تركيبة المنحة  - الدعم المالي

(. الوافعدين) ادفعراد  والتي تُدف  مباررة إلى السساب المصرفي للموظفين التقديم المالي للوافدينسيكون الدعم المالي عبارة عن منسة عينية تغ ي مبلغ  

ال لعب وبمجعرد تسديعد ادنرع ة سيخف  الدعم المالي للررو  وادسكام المنصور عليها في اتفاقية المنسة. عند اختيار الررو  العامة للمنسعة لمقعدم 

لمتوقععة  وكعذل  المؤهلة واختيارها   سيتم توقي  اتفاقية المنسة م  الرركة المستفيدة التي تسدد   من بين أمور أخرى   مبالغ المنسة وتواريخ الصرا ا

لة التعي تبعدأ معن وترعمل رعهر توقيع  اتفاقيعة المنسعة المواد / المستنداخ الم لوبة كدليل على مدفوعاخ التمويل المرتر . ستغ ي المنسة النفقاخ المؤه

 ة قبل ذل .)بغض النظر عن تاريخ توقي  االتفاقية خكل ذل  الرهر( ما لم يرد خكا ذل  في االتفاقية. وم  ذل    لن تغ ي المنسة النفقاخ المتكبد

 
 المصاريف المؤهلة  - استخدام األموال

رأس المعال البرعري" علعى ت عوير مهعاراخ القعوى العاملعة الفلسع ينية فعي مجعال خعدماخ    عويرالتقعديماخ الماليعة لتسيقتصر استخدام تمويعل منسعة " 
سترعاريين  تكنولوجيا المعلوماخ ولن يتم استخدامه لسداد أي قروض أو تقديم أي أرباح أو مدفوعاخ مكافعآخ للمعوظفين أو اإلدارة أو المسعاهمين أو اال

 غير مؤهلة.    المؤجلة(أي المدفوعاخ  )أو توظيا أو أتعاب أو مكافآخ للمسترارين الخارجيين. المدفوعاخ بأثر رجعي أو لدف  أي استراراخ  

المؤهلة    يتضمن الملحق 1 قائمة بالمهارات  /التكنولوجيات .. تغطي هذه النافذة فقط وظائف تكنولوجيا المعلومات ذات المستوى  المتوسط والمتقدم

 المستبعدة من البرنامج. المهاراخ / التكنولوجياخ إلى أنواع   باإلفافة HCIS لكستفادة من منسة البرنامج

 
 
 
 



 المصاريف غير المؤهلة  - استخدام األموال
 :تعتبر جميع ما يلي بمثابة نفقات غير مؤهلة في هذا البرنامج

 (المؤجلةالمدفوعاخ بأثر رجعي )أي المدفوعاخ   •

 أي توزي  درباح أو مدفوعاخ مكافآخ للموظفين أو اإلدارة أو المساهمين أو االستراريين أو اتفاقياخ مراركة اإليراداخ •

أو المؤسسعاخ الماليعة سداد ادموال التي تم إقرافها للرركة من قبل أ راا ذاخ صلة  بمعا فعي ذلع  المؤسعس / رواد ادعمعال أو ادفعراد  •

 ادخرى

 مدفوعاخ تغ ية الرسوم التي يفرفها المستثمرون أو دف  أي رسوم استرارية أو رسوم توظيا أو مكافآخ لمسترارين خارجيين •

و استخدام ادموال لكنخرا  فعي أنرع ة تتععارض مع  إررعاداخ إ عار اإلدارة البيئيعة واالجتماعيعة. وادنرع ة داخعل المسميعاخ ال بيعيعة أ •

 المنا ق المخصصة لها

 رراء ادرافي أو السل  أو العقود اآلجلة أو ادسهم أو ادوراق المالية أو غيرها من اددواخ المالية •

 فريبة الدخل التي يجب أن يغ يها صاسب العمل وأي فرائب أخرى مستسقة الدف  من قبل الرركة أو ادفراد •

 ين لدى مقدم ال لبرواتب االستراريين وأي رخر آخر من غير الموظف •

 الوافدين الذين سيسصلون على مزايا الوافدين المسددة(الخبراء  مزايا الموظفين  المكافآخ  النفقاخ العامة )باستثناء المستفيدين من نافذة   •

 
  المشاريع غير المؤهلة  - استخدام األموال

 :لن يدعم البرنامج المستفيدين / المشاريع فيما يتعلق بأي من المشاريع أو األنشطة التالية
o   إنتا  التبغ ومعالجته وتخزينه 
o   الكسول والنبيذ والمرروباخ الروسية 
o   المراري  التي تن وي على تعديل في ادنهار أو غيرها من البيئاخ ال بيعية 
o   مراري  التعدين 
o مراري  ق   ادخراب 
o   مراري  ترفيهية للكبار 
o  مراري  القمار 
o التنمية العقارية 

 

 عملية االختيار
 

 الوافدين  لخبراء ا نافذة  لمعايير األهلية 
 :قبول ال لب ودخوله مرسلة التقييميجب أن تتمت  كل رركة تتقدم إلى هذه النافذة بكل معايير ادهلية التالية من أجل  

أن تكون رركة مسجلة بركل قانوني وتعمل في الففة الغربية وق اع غزة  أو في  ور التسجيل القانوني  أو ملتزمعة بالتسعجيل فعي وزارة  .1

 االقتصاد الو ني.  

وجيعا خدماخ ادعمال التجاريعة العذين يعملعون فعي مجعال التكنول ومقدموالرركاخ المؤهلة للتقدم هي رركاخ خدماخ تكنولوجيا المعلوماخ   .2

في ت وير البرمجياخ  وبرمجة الكمبيوتر واالستراراخ  ومعالجة البيانعاخ  واالستفعافة أو ادنرع ة ذاخ الصعلة  أو رعركاخ التكنولوجيعا 

 النارئة النافجة / الممّكنة تكنولوجياً والتي تتمت  ببعض الزخم في السوق وتدر إيراداخ في الوقخ السالي.  

أرهر على ادقل قبل التقدم للبرنامج. تعتبر الرركة عاملة إذا كانخ تمارس أنر ة برعكل يعومي   6رياً لمدة  يجب أن تكون الرركة عاملة تجا .3

 لزيادة قيمة المؤسسة  أو لديها عمكء ساليين  أو لديها عقود عمل وتدف  رواتب موظفيها

 قليلة أو غير موجودة. البيئية    المراري   تأثيراخ .4
  

  قبل  منرركاخ لمعايير ادهلية ادولية  سيتم إجراء التقييم ل لباتها بناًء على معايير االختيار لتسديد ما إذا كان قد تم قبولها أو رففها  بعد اجتياز ال 

 البرنامج. 

 لخبراء الوافدينا نافذة  لختيار  اال معايير

إمكاناخ   .1 لديها  أن  دليًك على  الرركاخ  تقدم  أن  تجاريًا يجب  القوى  للنمو وخ ة عمل سليمة  لتوسي   لتوسي  ادعمال وخ ة  لديها خ ً ا  وأن    

 في أنر ة ت وير أعمالها. التقديماخ المالية استخدام  توفي  العاملة ويمكنها  

   .تمتل  الرركة قيادة من ذوي الخبرة وفريق إداري يتمت  بالمهاراخ المناسبة ونقا  القوة الرخصية .2

كاخ تقديم ترخير موجز للفجواخ التكنولوجية السالية وخ ة موثوقة الستخدام الموظفين الوافدين لمعالجة هذه الفجواخ لمساعدة  يجب على الرر .3

 قدراخ القوى العاملة والعملياخ وت وير المنتجاخ والمساهمة في إمكاناخ نمو الرركة.  ت ويرالرركة على 



الوافدين بوفوح  بما في ذل  مؤرراخ ادداء الرئيسية الوافسة أثناء العقد  والمدة المقترسة للعقد  يجب على الرركاخ تسديد دور ون اق عمل   .4

 م  الوافدين  وتسديد الخبرة التكنولوجية و / أو المهاراخ القيادية التي يمتلكها الوافد من أجل أداء هذا الدور المسدد. 

 . من الوافد إلى مورد مسلي سيسل مسل الوافد بمجرد انتهاء فترة مهمتهيجب على الرركة تقديم خ ة تسليم / نقل معرفة وافسة  .5

 

رركة  الن أفراًدا مباررين من أفراد العائلة للمال  / المدير أو أسد أفراد ادسرة المباررين لزو  / مال  / مدير والوافد الخبراء يجب أال يكون    ملسوظة:

 : الزو   ال فل  ابنة ادخخ / ابن ادخ  ادخ  السفيد وادصهار . يرمل أفراد ادسرة المباررين -المتقدمة بال لب 

 

 محتوى الطلب
 إكمال ال لب عبر اإلنترنخ وتقديم جمي  المواد التالية:  لوافدينا  لنافذة الخبراء  تتقدم ب لبيجب على الرركاخ التي  

 .معبئة باللغة اإلنجليزية  ال لباستمارة   •

 .باستمارة ال لب  للتسجيل لدى وزارة االقتصاد الو ني   مرفق رهادة تسجيل ادعمال التجارية   أو نموذ  التزام موقّ  •

السجكخ المالية / المساسبية للسنتين المافيتين للرركاخ التي يزيد عمرها ععن ععامين ب بالنسعبة للرعركاخ النارعئة أو الرعركاخ الصعغيرة  •

ارة   أرعهر علعى ادقعل( )بيانعاخ العرب  / الخسع 3والمتوس ة التي تقل أعمارهم عن عامين   يجب تقديم سجكخ لفتراخ الترغيل السعابقة )

 .وليس الميزانية العمومية(

 .قائمة المساهمين / المك  وصور عن هوياتهم •

   .السير الذاتية اإلدارية بما في ذل  الرئيس التنفيذي / كبار المديرين •

 خ ة العمل بما في ذل  الميزانية والتوس  والتسويق والمبيعاخ وما إلى ذل . •

 قائمة العمكء الساليين / الزبائن •

 .نيالوافدترخير موجز للفجوة التكنولوجية يظهر الساجة إلى موارد الوافدين وكيفية سد الفجواخ المسددة ودعم توس  الرركة عن  ريق   •

 .السيرة الذاتية للوافدين تظهر الخبرة التكنولوجية أو القيادية العليا المتعلقة بالدور المقترح •

 نسخة من جواز السفر والهوية للوافد •

 .ل المقترح للوافدين بما في ذل  مؤرراخ ادداء الرئيسية القابلة للقياسالعم  وصا •

 .مبالغ الرواتب المفصلة المقترسة ومدة الراتب التي يجب أن تتمارى م  الخبرة ودور الوافد •

 / ة  المسلي ة/   الموظاخ ة التسليم / نقل المعرفة من الوافد إلى  •

 .من مقدم ال لب كما تراه فروريًا أثناء تقييم ال لب  قد ت لب وكالة تنفيذ المرروع وثائق إفافية
 

 تعبئة الطلبإرشادات 
 :يلي ما مراعاة المتقدمين على   يجباإلنترنخ عبر ال لب تعبئة عند

مختلفعة عنعد  ماليعة تقعديماخ  ويمكن للرركاخ تفمين ال لباخ والمستنداخ المسعددة الم لوبعة لنوافعذ يمكن تقديم  لب واسد فق  لكل رركة •

 التقديم.

 يجب أن تكون جمي  المعلوماخ الواردة في ال لب صسيسة ودقيقة. •

 يجب تقديم جمي  ال لباخ بما في ذل  المعلوماخ والوثائق باللغة اإلنجليزية.   •

 سيتم النظر فق  في ال لباخ المقدمة عبر البوابة اإللكترونية للبرنامج. •

 اإللكتروني )لن يتم قبول نسخ ورقية(.  ال لبيجب تسميل جمي  المواد الداعمة لل لب إلى القسم ذي الصلة في  •

 ل لباخ الكاملة فق  للتقييم.سيتم النظر في ا •

 تسميل المستنداخ: •

o   مراجعة أو تقعديم معلومعاخ إفعافية معن قبعل رعركة   بال لباخقد يُ لب من الرركاخ المتقدمةDAI  فعي غفعون جعدول زمنعي

 معين.

o لكتروني.اإل  ال لبال لباخ هم المسؤولون الوسيدون عن تسميل جمي  المستنداخ ذاخ الصلة في ادقسام المناسبة من  مقدمو 

   .ال لب رفض إلى أعكه المذكورة المت لباخ من أي استيفاء عدم يؤدي قد

 

 

 



  مراجعة الطلب وعملية االختيار
  ن عاق البرنعامج ومععايير ادهليعة برعكل أففعل رعرح( التي تعم إنرعاؤها لFAQsوثيقة ادسئلة الرائعة )لراب     على  االلكترونينموذ  ال لب    يستوي

 باإلفافة إلى إرراداخ سول كيفية إكمال ال لب وإرساله.  

أوالً.  لبعه  درسيعُ  أوالً بال لعب يتقعدم  وال مدة المرروع  والتي سيتم خكلها مراجعة ال لباخ على أساس من   توفراً ماالكتروني     لب  نموذ سيكون  

 :يُع ي الرسم البياني التالي مخ ً ا زمنيًا إرراديًا لمعالجة ال لب

 

 
 الصرف

 صعرا يعتم. مستفيدةالاستياجاخ ادفراد قرار اللجنة وتتوافق م  للتقديماخ المالية آلية صرا سيتم ت وير الموافقة عليها  على نوع المنسة التي يتم   بناء

 تسويعل تمسعي ل.ادمعوا صرا قبل عليها والموافقة تقديمها عليه يجب التي الم لوبة بالمستنداخ مستفيد كل إبكغم وسيت ارهريً ة المالي تقديماخلل األموال

 .  ادفراد  للمستفيدين  المصرفية  السساباخ  إلى  مباررة  ادموال  هذه

 ت لب في أي وقت أن ة لمستفيداللرركاخ  المدفوعة نيابة عنهم لموظفيهم هي استحقاق للموظف وال يجوز التقديماخ المالية بأن تقر الرركاخ المستفيدة

إلى اإلنهاء الفوري للودعم واالسوترداد الفووري لجميوع األمووال الرر  سيؤدي  عدم االلتزام بهذا.  إليها إرجاع أي جزء من هذه المدفوعات ر  تتر أو

  .المقدمة للمستفيدين

 

  إنهاء اتفاقيات المنح والتمويل
 :المنسة من المستفيد يكون سيث التالية الظروا ظل في بالكامل المنسة سداد المنسة من المستفيد من المنسة  وي لب إنهاء يجوز

a) .يستخدم أموال المنسة بما يتعارض م  ادغراض المنصور عليها في الت بيق 

b) يستخدم أموال المنسة لدف  النفقاخ المدرجة في النفقاخ غير المؤهلة كما هو موف  أعكه. 

c) يستخدم أموال المنسة لتمويل المراري  غير المؤهلة كما هو مذكور أعكه. 

d) ير كاملة للسصول على المنسة في أي وقخ خكل عمر المنسة.تعمد تقديم معلوماخ خا ئة أو غ 

e) ( لم يتعاون في تقديم المعلوماخ الم لوبة للمراقبة والتقييم الكزمة سسب ما يت لبه مرروعTechStart). 

f) ( لم يتعاون م  مدققي مرروع التكنولوجيا من أجل الرباب والوظائاTechStart  أو البن  الدولي  )WB. 

g) ن الفماناخ البيئية واالجتماعية المنصور عليها في اتفاقية المنسة.ينته  أيًا م 

 



 تضارب المصالح
سويططلب مون أي موظوف مون  . سيتم تنفيذ جميع إجراءات الموافقة على تمويل المن  بأقصى درجات الحرص واإلعالن عن أي تضارب فوي المصوال 

 أو مون أي عضوو فوي لجنوة االختيوار مشوار  فوي اإلجوراءات الموذكورة أعواله اإلعوالن عون أي عالقوة شخصوية أو  TechStart / DAI مووظفي

 . أو مصلحة في أي من المؤسسات أو مع أي من األفراد المتقدمين للمنحة،  و  /أو الكشف عن تل  المصال  التي لديهم فيها حصة معينة مؤسساتية  

 إبعكغ  باإلضافة إلوى ذلو ،  يجوب علوى المتقودمين اتخواذ جميوع االحتياطوات الالزموة لتجنوب تضوارب المصوال  أو موا قود يوؤدي اليهوا ويجوب علويهم

TechStart / DAI  دون تأخير بأي موقف يشكل أو يحتمل أن يؤدي إلى أي تعارض من هذا القبيل . 

يكون هنا  تضارب في المصال  عندما تكون الممارسة الحيادية والموضوعية في مهام أي متقدم للحصول على منحة أو عضو في لجنة اختيوار المون  

والمرتبطة بتنفيذ هذا المشروع معرضة للخطر ألن مقدم الطلوب الموذكور أو عضوو اللجنوة أو الموظوف فوي وضوع   TechStart / DAI أو موظفي

 .  يمكنه من جني منافع شخصية من اإلجراءات أو القرارات المتخذة بصفته الرسمية بسبب العالقات الشخصية أو المهنية

 

 االحتيال والفساد
من المستفيدين االلتزام بأعلى المعايير األخالقية،  ولن يتم التسام  مع الممارسات التالية على النحوو المحودد مون قبول البنو  الودولي   DAI سوف تطلب

 :وستؤدي إلى إنهاء اتفاقية المنحة

"ممارسة الفساد": عرض أي ريء ذا قيمة  أو تقديمه  أو تلقيعه  أو  لبعه  سعواء بصعورة مبارعرة أو غيعر مبارعرة  للتعأثير بصعورة غيعر   •

 مناسبة على إجراءاخ  را آخر.

تفعليل أسعد  "ممارسة الخداع": أي فعل أو إغفال  بما في ذل  االدعاء الكاذب بسيث يؤدي عن قصد أو عن إهمال إلعى تفعليل أو مساولعة  •

 اد راا للسصول على منفعة مالية أو غيرها  أو لتجنب التزام ما.

"ممارساخ التوا ؤ" هي ترتيب بين  رفين أو أكثر مصمم لتسقيق غرض غير الئق  بما في ذل  التعأثير برعكل غيعر الئعق علعى تصعرفاخ  •

  را آخر.

ر أو اإلفعرار  برعكل مبارعر أو غيعر مبارعر  بادرعخار أو ممتلكعاتهم "الممارساخ القسرية" هي اإلعاقعة أو اإليعذاء أو التهديعد باإلفعرا •

 . للتأثير على مراركتهم في عملية الرراء  أو التأثير في تنفيذ العقد

 "الممارساخ التعويقية": •

o ة تسقيعق البنع  تعمد إتكا أو تزوير أو تغيير أو إخفاء اددلة المادية للتسقيق أو اإلدالء ببياناخ كاذبعة للمسققعين معن أجعل عرقلع

الدولي في مزاعم الفساد أو االستيال أو اإلكراه أو التوا ؤب أو تهديد أو مفايقة أو تخويا أي  را لمنعه معن الكرعا ععن معا 

 يعرفه بادمور ذاخ الصلة بالتسقيق أو من متابعة التسقيق  أو  

o الدولي.  ادفعال التي تهدا إلى إعاقة ممارسة سقوق التفتيش والتدقيق الخاصة بالبن   

 

 
 الرقابة و التقارير

 

 الرقابة 

والهدف من ذل  هو تقييم تأثير الدعم على الشركات من حيو  مؤشورات  .المنتظمة المراقبة من المنتظر أن يمتثل جميع المستفيدين من البرنامج لعمليات

األداء الرئيسية للبرنامج والوقوف على التغذية الراجعة ورضا الشركات واألفراد المدعومين،  وتسهيل التعوديالت فوي الوقوت المناسوب ألنشوطة التنفيوذ 

 .  حسب الحاجة

 .  وبتعزيز المراقبة المباشرة والمساعدة الفنية للمستفيدين   TechStart باإلضافة إلى ذل ،  يمكن إجراء زيارات ميدانية للسماح لمشروع

 إعداد التقارير 

 . ستكون التقارير دورية بناء   على  شروط  االتفاقية وستركز على معلومات المستفيد األساسية  المطلوبة لتتبع إنفاق  أموال المن 

في السنة ومن خالل تقرير االختتام الذي سيتم استكماله من قبول الحاصول علوى   مرتينالذي يدار  السنوي نصاالمس   خكل من ستكون تقارير الشركات

المنحة في ختام المنحة .سيططلب من المتدربين األفراد المدعومين من البرنامج تقديم اسوتبيان ختوامي فوي نهايوة دعمهوم لالطوالع علوى رضواهم وردود 

فعلهم وحالة توظيفهم .سيتم اجراء استبيانات المتابعة مع المتدربين الذين انتهت عقودهم فوي الشوركة المسوتفيدة خوالل 3-6 أشوهر بعود انتهواء عقوودهم 

 .  للتحقق من التوظيف

 



 ملحق  1

 TechStart HCIS أنواع خدماخ تكنولوجيا المعلوماخ/ التكنولوجياخ المؤهلة بموجب برنامج

 

 

 

 

  

 

  
 


