
World Bank – MENA Community of Practice on Employment and Social Safety Nets  

 2013دیسمبر  11، النا حجازي  تقدیم

 الربط بین تكنولوجیات المعلومات و االتصاالت و سوق العمل 
 فلسطین -تل مثاال  سوق



 تل  سوق
 شركة رائدة في مجال التشغیل و برمجیات التوظیف

 الشركة 
 للتكنولوجیا ماساتشوستسجامعة ھارفارد ومعھد مجموعة من خریجي  2006أسسھا في فلسطین سنة •
 مقّرھا في مدینة رام هللا•
 موّظفین إضافیین في عمان و واشنطن و وتورنتو •

 
في الحد من الفقر وتحفیز النمو االقتصادي، من خالل تطویر وتقدیم خدمات الھاتف المحمول التي توفّر للمجتمعات  مھمتھاتتمثل •

 .ذات الدخل المنخفض المعلومات التي یحتاجونھا لتحسین حیاتھم
في عالم نامي یمكن فیھ للباحثین عن عمل العثور على عمل بسھولة وسرعة، من خالل تحسین فرص  رؤیتھاتتمثل  •

الوصول إلى معلومات سوق العمل باستخدام خدمات الھاتف المحمول، عالم نامي حیث یمكن الرفع من المستوى المعیشي 
 .لألسر المحتاجة، وذلك من خالل توفیر معلومات أفضل عن المساعدات والخدمات االجتماعیة

 
 مكان العمل

المغرب، تونس، لیبیا، مصر، األردن، فلسطین، العراق، لبنان، الیمن، المملكة العربیة السعودیة، : افریقیا الشرق األوسط و شمال •
 اإلمارات العربیة المتحدة

 أسواق افریقیة و آسیویة اضافیة 10+•
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 تل  سوق
 شركة رائدة في مجال برمجیات إدارة الموارد البشریة القائمة على الھاتف المحمول  

 القدرات الرئیسیة 
توفیر حلول متكاملة للتوظیف قائمة على الھاتف المحمول من خالل االرسالیات القصیرة و االرسالیات الصوتیة و شبكة / تصمیم •

 اإلنترنت على المحمول
أو  اللوحیةیمكن الوصول إلیھا عبر الھواتف المحمولة العادیة والھواتف الذكیة و الحواسیب  -األنظمة إنشاء خدمات متعددة •

 )PC(الكمبیوترات 
 ادماج تقني مع شبكات الھاتف المحمول لضمان انتشار سلس للخدمات •
 شركات التوظیف في مجال االستعمال التكنولوجي/تكوین و تقدیم االستشارات للعاملین•

 
 :الرئیسیة الخدمات 

 )مثال بلدنا في فلسطین(توظیف شبكات •
   )Bayt.com، Deloitte، E&Y ، PwC  مع(مبسطة توظیف المرشحین و إدارة القوى العاملة بطریقة •
 )Al Jazeera International ، BBC World Serviceمع (استجوابات / العمل دراسات لسوق •
 )EFE/Méditelمع (الجدد التعلیم و التكوین عبر المحمول للعاملین •
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 تل  تكنولوجیا سوق
 خدمات استخدام الھاتف المحمول عبر االرسالیات القصیرة و التكنولوجیا الصوتیة و االنترنت على المحمول

  
 
 
 

 )one-way(واحد منبھات صوتیة ذات اتجاه /ارسالیات قصیرة 
  
الیات قصیرة ذات سدراسات و  استطالعات رأي قائمة على ار 

 اتجاھین
 

 االدماج في قاعدة بیانات المستخدم  
 

 خدمات االنترنت البدیلة و االنترنت على المحمول  
 

 ربط شبكة المحمول عبر رموز قصیرة  
 

     
  

 
     

     
 
     

  
     
 
 
 
 

4 



 بعض شركائنا
 أصحاب أعمال، وسائل اعالم ومؤسسات التنمویة 



Souktel 
Implementation of JobMatch Platforms 

المنتفعین بروفیل المنتفعون  البلد  

 مصر الشباب ذوي الدخل المنخفض +5,000

 مصر  الشباب ذوي الدخل المنخفض +2,000

 مصر  الشباب ذوي الدخل المنخفض +5,000

 ھایتي أصحاب المؤسسات ذوي الدخل المنخفض +1,000

م/غ  العراق n/a الشباب ذوي الدخل المنخفض 

 األردن  الشباب ذوي الدخل المنخفض +2,000

 المغرب  الشباب ذوي الدخل المنخفض +5,000

أوغندا /مالوي الشباب ذوي الدخل المنخفض +5,000  

 المغرب  الشباب ذوي الدخل المنخفض +1,000

 فلسطین  خریجي الجامعات الجدد +10,000

 رواندا  الشباب ذوي الدخل المنخفض +5,000
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 فلسطین 
 الخصائص الرئیسیة 

 )2كم 67340: ظبي أبو ( 2كم 12500: المساحة •
 

 )غزة ، الضفة الغربیة وقطاع 2012(نسمة ملیون  4.3: السكان •
 

 ٪ من السكان یعیشون في مناطق ریفیة53•
 

 نسمة لكل كیلومتر مربع 6593: غزة •
 

 ٪ من السكان ال یتمتعون بمعالجة میاه الصرف 56•
 

 ٪20: نسبة السكان تحت خط الفقر•
 

 )2009($  2900؛ )2005( 1258 $؛ )1995($  1380: اإلجمالي الناتج المحلي •
 :الناتج المحلي اإلجمالي •

 %81الخدمات   
 %12.5الصناعة   
 %6.2الفالحة   

   



 فلسطین
 لمحة عن نظام التعلیم

 %93.5: الكتابة نسبة عالیة لمعرفة القراءة و •
 

 %90: الثانوي إلى التعلیم  نسبة عالیة لالنتقال من التعلیم االبتدائي •
 

  %80: الثانوي التعلیم  النھاءنسبة عالیة •
 

 % 1و   %1.5: منخفضة نسب الرسوب و ترك الدراسة •
 

 كلیة  9جامعة،  11مدرسة،   2704•
 

  18نسبة االلتحاق اإلجمالي بالتعلیم العالي للشباب الذین تتراوح أعمارھم بین •
 ٪40:  .سنة 24و

 
 ٪ من مجموع طالب الجامعات50تشمل اإلناث أكثر من •

 
 جامعة واحدة فقط تقدم خدمات االرشاد الوظیفي•



 فلسطین
 لمحة عن سوق العمل 

 )2011( %20: الرسمیة نسبة البطالة •
 

 %33: ) سنة 24-20(الشباب نسبة البطالة في صفوف •
 

 %40: االناث نسبة البطالة في صفوف •
 

 (2011) $22 :الصافي معدل الدخل الیومي •
 

 %16، ) سنة و أكثر 15(العمل من األشخاص في سن  %43.3: العاملة نسبة مشاركة القوى •
 فقط من القوى العاملة ھم من االناث

 
   :القطاع نسب التشغیل حسب •

 )%23(العام القطاع •
 )%65(الخاص القطاع •
 )%12(مستوطنات / اسرائیل •

   



 فلسطین
 الحواجز الخارجیة لفعالیة سوق العمل 

 نقطة تفتیش عسكریة 500أكثر من •
 

 نظام التراخیص : الحركة القیود المفروضة على •
 

 تجزئة األراضي•
 

 إغالق الجامعات و المدارس•
 

 التصدیر/ التورید قیود •
 

 قوة العمل/ الذاتي إعادة تخطیط مفروضة لالكتفاء •
 

 البنیة التحتیة لالتصاالت ضعیفة/ شبكات •
 
 اقتطاع االیرادات / البیروقراطیة •

 



 فلسطین
 الحواجز الداخلیة لفعالیة سوق العمل 

  بنیة تحتیة مادیة ضعیفة، شبكات نقل ضعیفة •
 

 ، قطاع غیر رسمي ھام مستقر سوق عمل غیر منظم و غیر •
 

 نسبة الوصول لالنترنت ضعیفة في صفوف أغلب الباحثین عن عمل•
 )و عدد من أصحاب العمل(  

 
 عدم وجود خدمات تأھیل وظیفي على مستوى المعاھد و الجامعات•

 
 :الخاص قلة المعطیات ذات جودة بخصوص القطاع •

 )باھضة(الخاصة شركات التوظیف  
 )عدم وجود وظائف للمبتدئین(المبوبة االعالنات  

 
   

 ! الطلب و العرض بین الترابط عدم = النتیجة   
 
 



The Enabler 
 الھواتف المحمولة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ! في معظم األسواق الناشئة، یكون مستعملو الھواتف المحمولة أكثر عددا من مستعملي االنترنت 
 

 ! الناشئةتمثل الھواتف المحمولة أداة االتصاالت األسرع نموا صلب األسواق  
 
  
 
 
 

30% 

45% 

95% 

Internet Landlines Mobile Phones

 ...بـاألسر الفلسطینیة التي تتمتع 



 سوقتل
 الربط بسوق العمل من خالل تكنولوجیا الھاتف المحمول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.souktel.ps 
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  شبكة التوظیف بلدنا 
 الربط بین الباحثین عن عمل و أصحاب األعمال من خالل الھواتف الجوالة

  بلدنا ؟في ما تتمثل 
 قاعدة برمجیة معلوماتیة للتوظیف •
 الفلسطنیینأحدثتھا مجموعة من المھندسین •
 شبكة ربط بین الباحثین عن عمل و أصحاب األعمال عن طریق الھواتف المحمولة و االنترنت•
 صاحب عمل فلسطیني یومیا 200باحث عن عمل و  15000یتمتع بخدماتھا حالیا أكثر من •

 
 المنافع 

 للباحثین عن عمل  مجانبیةخدمة •
 قابلة للتطویر بكیفیة كبیرة •
   حینیةمعلومات •
 یمكن الوصول الیھا عن طریق االرسالیات القصیرة باستخدام أي نوع من الھواتف المحمولة•
 

 التأثیر
 أسبوعا إلى أقل من أسبوع واحد 12من الباحثین عن عمل یصرحون بأن فترة البحث عن العمل تقلصت من  84%•
 منھم یقّرون بارتفاع دخلھم الشھري نتیجة الوظائف المتأتیة من الخدمة    64%•



  شبكة التوظیف بلدنا 
 تدفق المعلومات 

 الباحثون عن عمل
االنخراط في خدمة معلومات التوظیف عبر ارسال (1)

تسجیل معلومات ”مثال (قصیرة ارسالیة 
 قصیر لرمر(1))“الوظیفة

انشاء سیرة ذاتیة مصغرة عن طریق اإلجابة على (2)
االسم، العنوان،  : SMSمجموعة من األسئلة عبر الـ

 تاریخ الوالدة، المستوى التعلیمي، نوع الوظیفة
 
 

 تل نظام سوق
ارسال ارسالیة تأكید قصیرة آلیة تتضمن بیانات الدخول  (1) 

 على البوابة على االنترنت
 
الربط بین معلومات الوظائف الشاغرة و معطیات ) 2(

 الباحث عن فرصة عمل 
 
 SMSارسال المعلومات المتعلقة بالوظیفة عن طریق الـ) 3(

للباحث عن فرصة العمل الذي تتناسب معطیاتھ مع متطلبات 
المزید من المعلومات  -صیدلي مطلوب ”مثال : الوظیفة 

 www.abc123.comعلى 
 
 

 الباحث عن فرصة عمل 
یتلقى التنبیھ بوجود وظیفة عبر ارسالیة قصیرة على ھاتفھ 

 دون رسوم اضافیة –المحمول 
 
 
 

 دفع

 )خدمة اضافیة(عمل الباحث عن فرصة 
یطلب الحصول على قائمة الوظائف المتاحة حالیا من خالل 

نحو رمز ) “یناسبنيجد ما ”: مثال (قصیرة ارسال إرسالیة 
 Premium SMSتطبق رسوم  –قصیر 

 

 جذب

 صاحب العمل
 ادخال المعطیات المتعلقة بالوظیفة عبر البوابة على االنترنت 



16 



  شبكة التوظیف بلدنا 
 )خدمة مجانیة(SMSتسجیل الباحث عن فرصة عمل عبر الـ 

17 



 شبكة التوظیف بلدنا 
 الصفحة الرئیسیة 
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 شبكة التوظیف بلدنا 
 )عربي و انجلیزیة(االنترنت تسجیل الباحثین عن فرص عمل عبر 
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 شبكة التوظیف بلدنا 
 )عربي و انجلیزیة(الشاغرة تسجیل أصحاب العمل و الوظائف 
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 شبكة التوظیف بلدنا 
 مصادر الدخل

 الباحثون عن فرص عمل 
 

 الربط /الواحد لعملیات البحث SMSللـصافي  0.05$•
 

 $0.08بـ سوقتل SMS ، $0.05بـالعادي  SMSالـ:  SMS Premiumعلى الـ“ خفیفة”رسوم دخل من •
 

 ارسالیات قصیرة شھریا للخدمة  10یرسل الباحث عن فرصة عمل معّدل •
 
 

  أصحاب األعمال 
 

 رسوم ادخال الوظیفة الواحدة $200.000و  $5.00بین •
 

یتم ارسالھ نحو المجموعات المستھدفة من الباحثین عن “ جذب”منبھ الواحد لكل  SMSدخل صافي على الـ 0.06$- 0.03$•
 عمل قصد الترویج للوظائف الشاغرة  
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 شبكة التوظیف بلدنا 
 التأثیر 

 صاحب عمل مسجل 700باحث عن فرص عمل و أكثر من  15700أكثر من •
 

 تكوین/باحث عن فرص عمل تم ربطھم بوظیفة 4000أكثر من •
 

 ملیون دوالر من الدخل الجدید ناتج عن مستخدمي الخدمة الذین تم تشغیلھم  10ما یقارب •
 

عمل في البحث عن  المقضیةمن الفترة الزمنیة   %92بـمن الباحثین عن فرص عمل الذین تم استجوابھم یقرون تقلصا  84%•
 )أسبوعا إلى أسبوع أو أقل من أسبوع 12من معدل (

 
من الباحثین عن فرص عمل ممن تحصلوا على وظیفة یقّرون ارتفاعا في معدل دخلھم الشھري و ذلك من معدل  64%•

   .شھر/$750شھر إلى /500$
 
أو أكثر في مصاریف و وقت التوظیف مقارنة بوسائل  %50بـأقّروا بانخفاض یقدر  الفلسطنیینمن أصحاب العمل  70%•

 التوظیف األخرى
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 شبكة التوظیف بلدنا 
 تحدیات التنفیذ 

 التوتر و الضغط بین الحلول الجدیدة واألسالیب التقلیدیة•
 
 حساسیة فیما یتعلق بجمع البیانات، واستخدام التكنولوجیا، والمسائل المتعلقة بالجنس•

 
 الدولي للقوى العاملة، وشراء األجھزة/ المحلي تقیید التنقل :  اللوجستیةالقیود •

 
 )القطاع العام والخاص(المؤسساتیة البیروقراطیة •
 
 ضمان دقة و صحة المحتوى•
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 تكنولوجیا الھاتف المحمول
 الفرص المستقبلیة  – استشرافیةنظرة 

/  لألجھزة قطاعات الھاتف المحمول ال تزال حدیثة العھد، امتصاص سریع  -الجدیدة للتكنولوجیات " أسواق عذراء": النامیة البلدان •
 الخدمات

 
 مشغلین جدد، التغطیة  أكبر: التحسن بنیة تحتیة لشبكات المحمول سریعة •

 
 بالنسبة للمستخدمین SMSمنافسة متزایدة بین الشبكات، مما یؤدي إلى انخفاض أسعار الـ•

 
 الھواتف المحمولة فیانتشارمواھب المتنامیة ومعدالت متزایدة = الشباب تزاید نسبة •

 
و التسویق عبر  QRاستعمال الشبكات االجتماعیة، الرموز : المشغلین في ازدیاد في صفوف “ التعامل المریح مع التكنولوجیا”•

 SMSالـ
 

 فرص شراكة مع القطاع العام في مجال مبادرات قطاع التشغیل•
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 حلول التوظیف عبر الھاتف المحمول 
 ارساء شراكات مع القطاع العام 

 :مجال شراكات في 
 
 التوظیف•

 
 تكوین القدرات•

 
 التوجیھ•

 
 خدمات معلوماتیة عامة •

 
 شركات أخرى•
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وظائف 
 تكوین+ 

 القطاع العام

 قطاع التعلیم

القطاع 
 الخاص

شبكات 
الھاتف 
 المحمول

 سوقتل
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 شبكة توظیف بلدنا 
 تدفق المعلومات 

یرسل الباحث عن 
  SMSفرصة عمل 

”BALAD “ بلد”أو  “
على الرمز القصیر 

(XXXX) 

یقوم الباحث عن فرصة 
العمل بالدخول على 
البوابة و انشاء ملف 

شخصي على 
www.souktel.ps 

 
 قاعدة بیانات بلدنا

 

یتلقى صاحب العمل 
SMS یتضمن  آالي

معطیات الدخول على 
 البوابة عبر االنترنت

یقوم النظام بربط معطیات الوظائف 
الشاغرة بمعطیات الباحثین عن فرص 

 عمل

وظائف عن  شغوریرسل النظام منبھات 
للباحثین عن عمل  SMSطریق الـ

المطابقین للبحث یطلب منھم االجابة عن 
و ذلك  SMSمجموعة من األسئلة عبر الـ

 قصد التأكد من التطابق

یقوم صاحب العمل 
بالتسجیل على 

souktel.ps 
 

  و
 

 یبانات بادخالیقوم 
الوظیفة الشاغرة على 

www.souktel.ps 
یتلقى الباحث عن فرصة عمل 

SMS   و رسالة الكترونیة آلیة
تتضمن معطیات (للتأكید  

الدخول على البوابة عبر 
 )االنترنت 

یتلقى الباحث عن 
 SMSفرصة عمل 

تتضمن (آلي تأكید 
االرسالیة القصیرة 

معطیات الدخول على 
 )البوابة

یقوم الباحث عن فرصة 
عمل بتحمیل سیرة ذاتیة 

مصغرة من خالل االجابة 
  SMSأسئلة عبر الـ 5عن 

االسم، العنوان، تاریخ : 
الوالدة، المستوى 

 التعلیمي، نوعیة الوظیفة

في صورة تم التأكد من تطابق معطیات 
 بارسالیقوم النظام  –عمل الباحث عن 

SMS  للباحث عن عمل یتضمن معطیات
 التواصل مع صاحب الوظیفة الشاغرة

في صورة عدم التطابق التام لمعطیات 
  بارسالیقوم النظام   -عمل الباحث عن 

SMS  بذلك العالمھللباحث عن عمل 

یمكن للباحث عن فرص 
عمل أن یتلقى قائمة من 

الوظائف الشاغرة التي قد 
باھتمامھ من قاعدة  تحضى

 بارسالالبیانات و ذلك 
SMS  نصھ”MATCH 
ME “ على الرمز القصیر

(XXXX) 

27 


	الربط بين تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات و سوق العمل �سوق تل مثالا - فلسطين
	سوق تل �شركة رائدة في مجال التشغيل و برمجيات التوظيف
	سوق تل �شركة رائدة في مجال برمجيات إدارة الموارد البشرية القائمة على الهاتف المحمول  
	تكنولوجيا سوق تل �خدمات استخدام الهاتف المحمول عبر الارساليات القصيرة و التكنولوجيا الصوتية و الانترنت على المحمول
	بعض شركائنا�أصحاب أعمال، وسائل اعلام ومؤسسات التنموية 
	Souktel�Implementation of JobMatch Platforms
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	سوقتل�الربط بسوق العمل من خلال تكنولوجيا الهاتف المحمول
	Slide Number 14
	شبكة التوظيف بلدنا  �تدفق المعلومات 
	Slide Number 16
	شبكة التوظيف بلدنا  � تسجيل الباحث عن فرصة عمل عبر الـSMS(خدمة مجانية)
	شبكة التوظيف بلدنا �الصفحة الرئيسية 
	شبكة التوظيف بلدنا �تسجيل الباحثين عن فرص عمل عبر الانترنت (عربي و انجليزية)
	شبكة التوظيف بلدنا �تسجيل أصحاب العمل و الوظائف الشاغرة (عربي و انجليزية)
	شبكة التوظيف بلدنا �مصادر الدخل
	شبكة التوظيف بلدنا �التأثير 
	شبكة التوظيف بلدنا �تحديات التنفيذ 
	تكنولوجيا الهاتف المحمول�نظرة استشرافية – الفرص المستقبلية 
	حلول التوظيف عبر الهاتف المحمول �ارساء شراكات مع القطاع العام 
	ابتكارات سوقتل للهاتف المحمول			الأردن 	فلسطين 	الولايات المتحدة
	شبكة توظيف بلدنا �تدفق المعلومات 

