
نظرة عامة

أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات المرتبطة بعملية التنمية والتطوير حيث يشكل 
رافعة أساسية ل�قتصاد الفلسطيني وذلك �همية هذا القطاع في تقديم الفرص للشباب الفلسطيني، 
مع  التعاقد  خدمات  لتعزيز  توجه  ووجود  التكنولوجية  الخدمات  على  الطلب  إرتفاع  ظل  في  با�خص 

الخارج. 

لدعم  ا�همية  غاية  في  آثار  من  عنه  ينتج  وما  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار  �همية  نظر¥ 
المعلومات  وتكنولوجيا  ا¨تصاالت  وزارة  تسعى  ا�عمال،  وبيئة  الفلسطيني  والشباب  المجتمع 
إلى  الدولي،  البنك  من  وبتمويل  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  خالل  من  الفلسطينية 
تكنولوجيا  قطاع  تطور  آليات  وتعزيز  دعم  بهدف  والبرامج  المبادرات  من  العديد  وتنفيذ  تصميم 
في  جديدة  عمل  عقود  لتامين  الشركات  ومساعدة  الشباب  لفئة  عمل  فرص  خلق  بهدف  المعلومات 

ا�سواق المحلية والعالمية. 

تكنولوجيا  قطاع  تطوير  في  االستثمار  إلى  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يسعى 
المعلومات بما يشمل الجوانب التقنية وتطويرالموارد البشرية ا�مر الذي من شأنه رفع مستوى الخدمات 
قدراتهم  وتعزيز  دعم  على  ويعمل  وا�فراد  الشركات  المشروع  يستهدف  حيث  وتنويعها،  المقدمة 
التكنولوجية لتالئم متطلبات سوق العمل المتسارع واحتياجات الزبائن. كما يسعى المشروع إلى تقديم 
منح أولية لتحفيز ا¨ستثمار الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يشمل خدمات البحث والتطوير، 
جديدة  باستثمارات  للبدء  المبادرات  من  العديد  خالل  من  الخاص  القطاع  أمام  الفرص  المشروع  ويتيح 
لتقديم خدمات نوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وأهمها خدمات التدريب وتطوير الموارد البشرية 

وكذلك خدمات التوظيف. 

الخدمات  على  الطلب  وتحفيز  تعزيز  إلى  و  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يهدف 
وتعزيز  المباشرة  ا�جنبية  ا¨ستثمارات  وجذب  استقطاب  خالل  من  الفلسطيني  السوق  في  المقدمة 
المعرفة  ونشر  الخارجية  ل¾سواق  الوصول  فرص  وتحسين  العالمية  الشركات  مع  والتشبيك  الروابط 

والوعي بالفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. 

 

مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب
(TechStart) والوظائف

التقديمات/ المساعدات المالية لتطوير رأس المال البشري: 

المتدربين  رواتب  في  المساهمة  لتشمل  رواتب  مالية/  مساعدات  تقديم  البرنامج  التدخل/  هذا  يتضمن 
ضمن برامج التدريب التي تستهدف خريجي الجامعات الجدد. كما يعمل المشروع من خالل هذا البرنامج 
على تغطية التكاليف االضافية لتوظيف الخبرات الخارجية في الوظائف ا¨دارية العليا وتغطية تكاليف 

ا¨نخراط في برامج تدريب للموظفين الحاليين للشركات التي تضررت بسبب الجائحة. 

الخدمات االستشارية حول ا¨مكانات ا¨دارية: 

التي  الفلسطينية  للشركات  تقنية  مساعدات  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يقدم 
تعمل ضمن قطاع الخدمات التكنولوجية لتطوير قدراتهم ا¨دارية والمؤسساتية والقيادية كما يتضمن 
الدعم مبادرات لدعم جهودهم في ا¨ستمرار أو إعادة إطالق أعمالهم وذلك ضمن خطة المشروع في 

دعم الشركات التي تأثرت خالل الجائحة. 

تقييم إحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والنوع االجتماعي وتعزيز المشاركة: 

تكنولوجيا  بقطاع  المرتبطة  االجتماعي  النوع  لقضايا  موسع  تقييم  تنفيذ  على  المشروع  يعمل 
المعلومات في الواقع الفلسطيني وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في خدمات القطاع. 

إعانات دعم التوظيف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

برنامج تطوير النظام البيئي  (نظام بيئة العمل) لخدمات تكنولوجيا المعلومات  •  

تكنولوجيا  لخدمات  عمل  بيئة  نظام  في  الخاصة  االستثمارات  لتشجيع  أولية  منح   •  
المعلومات: 



أصبح قطاع تكنولوجيا المعلومات من أهم القطاعات المرتبطة بعملية التنمية والتطوير حيث يشكل 
رافعة أساسية ل�قتصاد الفلسطيني وذلك �همية هذا القطاع في تقديم الفرص للشباب الفلسطيني، 
مع  التعاقد  خدمات  لتعزيز  توجه  ووجود  التكنولوجية  الخدمات  على  الطلب  إرتفاع  ظل  في  با�خص 

الخارج. 

لدعم  ا�همية  غاية  في  آثار  من  عنه  ينتج  وما  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  في  االستثمار  �همية  نظر¥ 
المعلومات  وتكنولوجيا  ا¨تصاالت  وزارة  تسعى  ا�عمال،  وبيئة  الفلسطيني  والشباب  المجتمع 
إلى  الدولي،  البنك  من  وبتمويل  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  خالل  من  الفلسطينية 
تكنولوجيا  قطاع  تطور  آليات  وتعزيز  دعم  بهدف  والبرامج  المبادرات  من  العديد  وتنفيذ  تصميم 
في  جديدة  عمل  عقود  لتامين  الشركات  ومساعدة  الشباب  لفئة  عمل  فرص  خلق  بهدف  المعلومات 

ا�سواق المحلية والعالمية. 

تكنولوجيا  قطاع  تطوير  في  االستثمار  إلى  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يسعى 
المعلومات بما يشمل الجوانب التقنية وتطويرالموارد البشرية ا�مر الذي من شأنه رفع مستوى الخدمات 
قدراتهم  وتعزيز  دعم  على  ويعمل  وا�فراد  الشركات  المشروع  يستهدف  حيث  وتنويعها،  المقدمة 
التكنولوجية لتالئم متطلبات سوق العمل المتسارع واحتياجات الزبائن. كما يسعى المشروع إلى تقديم 
منح أولية لتحفيز ا¨ستثمار الخاص في قطاع تكنولوجيا المعلومات بما يشمل خدمات البحث والتطوير، 
جديدة  باستثمارات  للبدء  المبادرات  من  العديد  خالل  من  الخاص  القطاع  أمام  الفرص  المشروع  ويتيح 
لتقديم خدمات نوعية لقطاع تكنولوجيا المعلومات وأهمها خدمات التدريب وتطوير الموارد البشرية 

وكذلك خدمات التوظيف. 

الخدمات  على  الطلب  وتحفيز  تعزيز  إلى  و  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يهدف 
وتعزيز  المباشرة  ا�جنبية  ا¨ستثمارات  وجذب  استقطاب  خالل  من  الفلسطيني  السوق  في  المقدمة 
المعرفة  ونشر  الخارجية  ل¾سواق  الوصول  فرص  وتحسين  العالمية  الشركات  مع  والتشبيك  الروابط 

والوعي بالفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني. 

 

آليات التنفيذ

برنامج تطوير قدرات خدمات تكنولوجيا المعلومات 

برنامج تطوير نظام بيئة العمل لخدمات تكنولوجيا المعلومات

 تطوير الوصول إلى ا�سواق وزيادة الطلب واالستثمار

المساعدات المالية لتطوير رأس المال البشري: يتضمن هذا  البرنامج تقديم مساعدات 
تستهدف  التي  التدريب  برامج  ضمن  المتدربين  رواتب  في  المساهمة  لتشمل  رواتب  مالية/ 
خريجي الجامعات الجدد. كما يعمل المشروع من خالل هذا البرنامج على تغطية التكاليف 
متخصصة  خبرات  وتاهيل  العليا  ا¨دارية  الوظائف  في  الخارجية  الخبرات  لتوظيف  االضافية 
للكوادر التقنية العاملة مع الشركات الخارجية وكذلك تغطية تكاليف ا¨نخراط في برامج 

تدريب للموظفين الحاليين للشركات التي تضررت بسبب الجائحة. 

الخدمات االستشارية حول ا�مكانات ا�دارية: يقدم مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب 
الخدمات  قطاع  ضمن  تعمل  التي  الفلسطينية  للشركات  تقنية  مساعدات  والوظائف 
التكنولوجية لتطوير قدراتهم ا¨دارية والمؤسساتية والقيادية كما يتضمن الدعم مبادرات 
في  المشروع  خطة  ضمن  وذلك  أعمالهم  إطالق  إعادة  أو  ا¨ستمرار  في  جهودهم  لدعم 

دعم الشركات التي تأثرت خالل الجائحة. 

تقييم إحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والنوع االجتماعي وتعزيز المشاركة: 
بقطاع  المرتبطة  االجتماعي  النوع  لقضايا  موسع  تقييم  تنفيذ  على  المشروع  يعمل 
في  المرأة  مشاركة  تعزيز  بهدف  وذلك  الفلسطيني  الواقع  في  المعلومات  تكنولوجيا 

خدمات القطاع. 

إعانات دعم التوظيف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

منح أولية لتشجيع االستثمارات الخاصة في نظام بيئة عمل لخدمات تكنولوجيا المعلومات: يقدم المشروع منح 
جديدة  معلوماتية  شركات  انشاء  في  االستثمار  تحفيز  بهدف  وذلك  الفلسطيني  الخاص  القطاع  من  لمستثمرين  أولية 
وكذلك انشاء شركات خدمات التدريب التكنولوجي  وخدمات تطوير الموارد البشرية الخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات 

باالضافة لشركات خدمات التوظيف.
منح لمراكز البحث والتطوير المشتركة: يقدم مشروع التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف منح لدعم بناء وتطوير 
قطاع  في  وجديدة  نوعية  وخدمات  لتطويرمنتجات  امكانيات  وخلق  آليات  تحفيز  بهدف  وذلك  والتطوير  للبحث  مراكز 

تكنولوجيا المعلومات وذلك بما يخدم وبالشراكة مع الشركات الفلسطينية المحلية. 
منح لتعزيز البنية التحتية الخاصة بأعمال تكنولوجيا المعلومات: يدعم المشروع الشركات الفلسطينية خاصة تلك 
التي تختص بالتعاقد مع الخارج لتحسين البنية التحتية الالزمة لضمان قيام هذه الشركات بإدارة أعمالها في إطار بيئة آمنة 

با¨ضافة إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية لهذه الشركات في سبيل تطوير قدراتها التكنولوجية. 

نشر الوعي والتشبيك مع ا�سواق العالمية يعمل المشروع على نشر وزيادة الوعي فيما يخص فرص التعاقد الخارجية 
المتاحة في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك من خالل الترويج Êليات واستراتيجيات التشبيك مع ا�سواق وتقديم خدمات 

بهدف الوصول إلى إتفاقيات عمل وتعاون بين ا�سواق العالمية والشركات الفلسطينية. 

تعزيز ااالستثمار االجنبي المباشر وتسهيله في نظام بيئة أعمال تكنولوجيا المعلومات في فلسطين سوف يعمل 
المشروع على تشجيع وتسهيل االستثمارات الخارجية ا�جنبية في نظام بيئة االعمال الفلسطيني، حيث سيعمل المشروع 
على زيادة المعرفة والوعي بامكانات السوق والفرص المتواجدة فيه وكذلك تعزيز الثقة في خدمات تكنولوجيا المعلومات 
في السوق الفلسطيني وترويجها عالميا كما يسعى المشروع إلى جذب وإستكمال صفقات إستثمارية جديدة أو تشجيع 
المستثمرين على التوسع باستثماراتهم القائمة. هذه المبادرات من شأنها زيادة فرص العمل في السوق الفلسطيني إلى 

جانب دور هذه المبادرات في تعزيز وتطوير قدرة القطاع على المنافسة.

التقديمات/ المساعدات المالية لتطوير رأس المال البشري: 

المتدربين  رواتب  في  المساهمة  لتشمل  رواتب  مالية/  مساعدات  تقديم  البرنامج  التدخل/  هذا  يتضمن 
ضمن برامج التدريب التي تستهدف خريجي الجامعات الجدد. كما يعمل المشروع من خالل هذا البرنامج 
على تغطية التكاليف االضافية لتوظيف الخبرات الخارجية في الوظائف ا¨دارية العليا وتغطية تكاليف 

ا¨نخراط في برامج تدريب للموظفين الحاليين للشركات التي تضررت بسبب الجائحة. 

الخدمات االستشارية حول ا¨مكانات ا¨دارية: 

التي  الفلسطينية  للشركات  تقنية  مساعدات  والوظائف  الشباب  أجل  من  التكنولوجيا  مشروع  يقدم 
تعمل ضمن قطاع الخدمات التكنولوجية لتطوير قدراتهم ا¨دارية والمؤسساتية والقيادية كما يتضمن 
الدعم مبادرات لدعم جهودهم في ا¨ستمرار أو إعادة إطالق أعمالهم وذلك ضمن خطة المشروع في 

دعم الشركات التي تأثرت خالل الجائحة. 

تقييم إحتياجات قطاع تكنولوجيا المعلومات والنوع االجتماعي وتعزيز المشاركة: 

تكنولوجيا  بقطاع  المرتبطة  االجتماعي  النوع  لقضايا  موسع  تقييم  تنفيذ  على  المشروع  يعمل 
المعلومات في الواقع الفلسطيني وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في خدمات القطاع. 

إعانات دعم التوظيف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد

برنامج تطوير النظام البيئي  (نظام بيئة العمل) لخدمات تكنولوجيا المعلومات  •  

تكنولوجيا  لخدمات  عمل  بيئة  نظام  في  الخاصة  االستثمارات  لتشجيع  أولية  منح   •  
المعلومات: 
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