
التحول الرقمي لقطاع العمالة



األجندة
عرض الفيديو التعريفي•

للبرنامجالخلفية التاريخية•
oتحليل القطاع وتقديم الحلول المالئمة
oالتحديات والفرص

الوضع الحالي•
oماهو مساند؟
oدورة التوظيف
oالمنجزات العامة للبرنامج

القادمةالخطوة •

العرض التجريبي لالستعراض بعض خصائص النظام•



الفيديو التعريفي للبرنامج



وقوفاعله يتطلب ذلك فهم كيفية سير السلتصميم حلول مناسبة 

تم عقد العديد من اللقاءات والجلسات واإلستفتاءات مع اصحاب العالقة 
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مكاتب إرسال العمالة 

المنزلية

مكاتب إستقدام العمالة 
المنزلية

العمالة المنزلية

أصحاب العمل

الحكومات



التحديات والفرص

مالة المنزليةبدورنا قمنا بتحديد وحصر كل التحديات ومن ثم عملنا على ترجمتها لتكون فرصة مستقبلية لتطوير مستمر  في سوق الع

الشفافية
الحصول على معلومات قيمة ودقيقة يمكن 

اإلعتماد عليها عند اتخاذ القرارات

أمكانية المتابعة

توثيق جميع مراحل العملية التعاقدية لكل 
اطراف العالقة

التحسين والتطوير

تطوير اإلجراءات من خالل تقليل الجهد والوقت
والحفاظ على الجودة

حماية حقوق العمالة

تقبال تنظيم العالقات بين مكاتب اإلرسال، اإلس
، أصحاب العمل و العمالة

حماية حقوق أصحاب العمل

الحصول على رضاء أصحاب العمل بتوفير 
.إحتياجهم

التقليل من السوق السوداء
ة الحرص على حجب ومنع العمليات الغير قانوني

في الرحلة التعاقدية

أكثر من

آالف العمالة المنزلية

يعملون في

المملكة العربية السعودية



الاى اررتقااء هو مباادرة تهادف 
عمالاة المتعلقة بمجاال البالبيئة 

المنزلياااااة وذلاااااق عبااااار تنسااااايق 
العالقااااة بااااين القطاااااع الخاااااص 

ج البرنامويعني . والقطاع العام
ين بتقديم كل ما من شأنه تحس
زليةتجربة استقدام العمالة المن

مساند

حسلة الترشي

التعاقد الداخلي
البوابة 

المعلوماتية

السجل التاريخي
للعمالة

السجل التاريخي
لصاحب العمل

التعاقد الخارجي

تصريح 
التوظيف

السجل التاريخي
للعمالة

ماهو برنامج مساند ؟
قام فريق العمل بتطوير مجموعة مترابطة من الخدمات والتي تهدف إلى تحسين سوق العمل بشكل مستمر



التعاقد 
الداخلي

البوابة 
المعلوماتية

تصريح 
سلة الترشيحالتوظيف

التعاقد 
الخارجي

البوابة المعلوماتية

ة الالزماتهدف البوابة المعلوماتية الى إظهاار جمياع المعلوماات 
و, الحقاوق , جمياع المساتفيدين مان حياج اإلجاراءات بالمتعلقة

مكاتاااب ارساااتقدام المعتمااادة و المرخصاااه و تهااادف اي اااا الاااى 
تخااااق سااااوق العمالااااة المنزليااااة التااااي األخبااااار الحدي ااااة تقااااديم 

:ومقدمي الخدمة

ع قناااة إلكترونيااة تتاايي للعمياال ، ماازود الخدمااة و العمالااة المنزليااة ماان رفاا
خاللهاالشكاوى من 

.تحفظ حقوق و واجبات جميع اصحبا العالقة في العملية التعاقدية

.متاحة فقط لمزودي الخدمة المعتمدين لعرض خدماتهم

الرحلة التعاقدية



فقط األفراد المؤهلين ماليا والمعتمدين يمكنهم استقدام
العمالة المنزلية

سريعةالكترونيةوخدمةعاليةكفاءة

التعاقد 
الداخلي

البوابة 
المعلوماتية

تصريح 
سلة الترشيحالتوظيف

التعاقد 
الخارجي

الحصول عى تصريي التوظيف

استقداممنالمؤهليناألفرادفقطتمكنالكترونيةقناة
.محكمنظامطريقعنالمنزليةالعمالة

الرحلة التعاقدية



التعاقد 
الداخلي

البوابة 
المعلوماتية

تصريح 
سلة الترشيحالتوظيف

التعاقد 
الخارجي

التعاقد الداخلي

مليةالعوتتبعومراقبةوتحسينلتبسيطالنظامتطويرتم
هليةاألارستقدامومكاتبالعملأصحاببينكاملة  التعاقدية
اوضيواشملصورةتوفيرفيأي ا  يساهمكماالمحلية،
.القرارلصناعالمنزليةالعمالةلسوق

.رؤية واضحة للعملية التعاقدية

.المراقبة الكاملة  إلجراءات إبرام وتوثيق العقود

.تحقيق رؤية شفافة  لسوق العمالة المنزلية 

الرحلة التعاقدية



.قياس كمية العرض من كل دولة

.مراقبة العرض والطلب من كل مقدمي الخدمة

.تنظيم و تقنين عملية إختيار السير الذاتية

.اتهمتسهيل عملية ربط أصحاب العمل بالعمالة المناسبة لرغب

التعاقد 
الداخلي

البوابة 
المعلوماتية

تصريح 
سلة الترشيحالتوظيف

التعاقد 
الخارجي

سلة الترشيي

ي ساالة الترشاايي هااي منصااة تعاقديااة تتاايي لمكاتااب اإلرسااال فاا
بااة الاادول المصاادرة للعمالااة ماان رفااع السااير الذاتيااة للعمالااة الراغ
دام في العمال فاي المملكاة لياتم إختياارهم مان مكاتاب اإلساتق

.السعودية

الرحلة التعاقدية



التعاقد 
الداخلي

البوابة 
المعلوماتية

تصريح 
سلة الترشيحالتوظيف

التعاقد 
الخارجي

التعاقد الخارجي

ي الااى تنظاايم و توثيااق العقااود بااين مكاتااب اإلرسااال فااتهاادف 
ق الدول المصدرة للعمالة و مكاتاب اإلساتقدام المحلياة عان طريا

:والتي تساعد في . الية تعاقدية إلكترونية

ية منع وحجب العمليات الغير نظامية التي قد تحدث في العمل
التعاقدية

توفير معلومات موثقة عن أصحاب العمل 

ال مصرح إلستخدامه فقط المكاتاب المعتمادة فاي دول اإلرسا
واإلستقبال

حماية حقوق و واجبات العمالة المنزلية

الرحلة التعاقدية



أكثر من

1.000.000
عملية

600K
صاحب عمل

634
مكتب إستقدام 

سعودي 

45
دورات و جلسات 

تدريبية

833
مكاتب اإلرسال 

المدربة

المنجزات العامة للبرنامج



352

عدد مكاتب اإلرسال 
ي البنجالديشية المسجلة ف

النظام

171,900

سلة الترشيي

80,775

عدد العمالة النسائية 
الواصلة

12,650

عدد العمالة الرجالية 
الواصلة

المنجزات العامة للبرنامج
نظرة عامة لما تم إنجازة بالتعاون مع دولة بنجالديش



بنجالديش

فيتنام

كمبوديا

أوغندا

الفلبين

جيبوتي

إثيوبيا

كينيا

سيريالنكا

الهند

النيجر

التشاد

أين نقف األن مع شركائنا في دول اإلرسال



قابل للربط

مرن

شامل
نظام موّحد 
إلرسال العمالة

اإللكترونية الموّحدةالمنصة

لة وضعنا بعين اإلعتبار عند تصميم النظام عّدة خصائق تمكننا من مشاركة خبرتنا ومعرفتنا بجميع الدول المرسلة والمستقب

دول اإلرسال

دول اإلسقبال



https://et.musaned.gov.sa/dashboard

العرض التجريبي لالستعراض بعض خصائص النظام

https://et.musaned.gov.sa/dashboard


شركائنا في برنامج مساند



شكرًا لكمشكرا ً


