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مفهوم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني : 
يطمح نظام معلومات سوق العمل LMIS بربط جميع المؤسسات المتعلقة بسوق العمل في نظام حاسوبي واحد لزيادة كفاءة  نظام معلومات 

سوق العمل LMIS، وإستراتيجية سوق العمل. 

الرؤيـــــــــــــــــــــة : 

أن تكون فلسطين من الدول الرائدة في مجال تنمية الموارد البشرية وتوفير العمالة المؤهلة والمدربة قياساً بالمستويات العالمية، لتلبية 
االحتياجات الحالية والمستقبلية ألسواق العمل المحلية واألجنبية. 

أهداف النظــــــــــام : 

يتمثل الهدف الرئيسى من إنشاء هذا النظام في إيجاد نظام معلومات ديناميكى لسوق العمل والمنظومة التدريبية فى فلسطين، وذلك بهدف توفر 
ف على االحتياجات  بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبى العرض والطلب تساعد متخذ القرار وأصحاب األعمال واألفراد فى التعرُّ

الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة، ورسم سياسات نظم التعليم والتدريب والتشغيل، عالوة على مساعدة األفراد على 
اختيار نوع التعليم والتدريب المالئم لقدرتهم والحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية. 

أهداف النظام المباشرة : 

1- إتاحة بيانات تفصيلية ومؤشرات عن احتياجات سوق العمل في فلسطين من المهن المختلفة والموارد البشرية والمهارات التدريبية، وذلك 
من خالل نظام معلومات قوى وفعال يتم تحديثه بشكل مستمر. 

2- إتاحة بيانات حول منظومة التدريب فى فلسطين مثل) المراكز التدريبية، المدربين، البرامج التدريبية. (

3- التعرف على اتجاهات سوق العمل داخلياً وخارجياً.

4- تيسير التنسيق والترابط بين الجهات المختلفة المختصة بالتعليم والتدريب والتشغيل، وكذلك الجهات الدولية المانحة في مجال التدريب.

5- توفير المعلومات لخدمات التوجيه واإلرشاد والتوعية.

6- إتاحة البيانات والخدمات لجميع األطراف بطرق سهلة، وتيسير االستفادة منها.  

أما األهداف غير المباشرة فتتمثل في التالي : 

1- التوعية بأهمية التخطيط للموارد البشرية. 

2- المساهمة في تخطيط سياسة التعليم الفني والتدريب المهني وسوق العمل فى فلسطين. 

 3- تحقيق التنسيق بين الدول اإلقليمية في مجاالت التعليم والتدريب والتشغيل.
   

أما األهداف غير المباشرة فتتمثل في التالي: 

1.التوعية بأهمية التخطيط للموارد البشرية. 

2.المساهمة في تخطيط سياسة التعليم الفني والتدريب المهني وسوق العمل فى فلسطين. 

3.تحقيق التنسيق بين الدول اإلقليمية في مجاالت التعليم والتدريب والتشغيل. 

 : )LMIS(دور نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني

سيكون دور نظام معلومات سوق العمل هو تحسين الشفافية في جميع ميادين التشغيل، التعليم، والضمان االجتماعي، من أجل التخطيط الواقعي 
والمعلومات الجديرة بالثقة لبناء القدرات والخيارات المهنية.  

االنظمة الفرعية لنموذج نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني : 

من أجل إدارة هذا النظام المعقد والحد من التعقيد، فقد تم  تقسيمه إلى أربعة أنظمة فرعية، وهي ترتبط مع بعضها بالعديد من النقاط المشتركة 
التي يمكن ايضاحها على النحو التالي: 

1. النظام الفرعي للسكان

 يتعين بناء هذا النظام الفرعي بالتعاون بين وزارة الداخلية والجهاز المركزي الفلسطيني لإلحصاء)PCBS(. حيث سيتم إدراج إجمالي عدد 
 السكان، وأعداد السكان القادرين على التوجه إلى العمل. 



2. النظام الفرعي للتعليم

 يتعين بناء هذا النظام الفرعي بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، وغيرها من المؤسسات التي 
تتناول التربية والتعليم. سيتم أيضاً إدراج التعليم التقني والمهني، التعليم العالي، التعليم المهني غير الرسمي وإعادة التدريب المهني . 

3. النظام الفرعي للمشغلين

 يتعين بناؤه بالتعاون بين وزارة االقتصاد الوطني )MoNE( ، واالتحاد الفلسطيني للغرف التجارية، الصناعية ، والزراعية. سيتم إدراج 
البيانات التي تم اكتسابها من الشركات، القطاعات، المهارات، الخبرة العملية و المنطقة. باإلضافة إلى بيانات عن الوافدين والمغادرين من 

البالد ، عدم القدرة على تلبية طلبات العمل، وعدم كفاية التوظيف. 

4. النظام الفرعي لسوق العمل

 هذا النظام الفرعي سيقام على أساس التعاون بين وزارة العمل, مكاتب التشغيل وكافة الشركاء. وسيتم ادراج الشواغر من قبل الشركاء, حيث 
سيشمل فرص العمل ، الباحثين عن عمل، فرص العمل المشغولة والمتعطلين عن العمل.  

  البنية التنظيمية لنظام معلومات سوق العمل :

• سر نجاح هذا النظام يكمن في تأسيس البنية التنظيمية للنظام وذلك بربط نظام معلومات سوق العمل بقواعد البيانات األخرى لتغذية النظام  
بالمعلومات وتعزيز التعاون في جمع ونشر معلومات سوق العمل بالتنسيق مع : 

• اللجنة الوطنية للسكان برئاسة وزارة الداخلية. 
• اللجنة الوطنية لتسجيل المنشئات. 

• وزارة التربية والتعليم العالي. 
• الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. 

• اتحاد الغرف التجارية والصناعية. 
• وزارة المالية / ديوان الموظفين العام. 

• ضريبة الدخل. 
• هيئة الشؤون المدنية / العمالة في اسرائيل.

  نظرة مستقبلية:
 .Online Synchronization( ))E-Gov( ربط النظام بقواعد البيانات المغذية للنظام بشكل مباشر اي تغذية انية

ربط قاعدة بيانات النظام بانظمة مشابه اقليمية.
تطوير التوظيف االلكتروني الموجود في النظام من خالل استخدام شبكات الهاتف المحمول.

فريق  تطوير النظام:
.GIZ من ال Dostal  دكتور 

TASK Force المكونة من وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم العالي واإلحصاء المركزي القطاع الخاص ممثال باتحاد الغرف التجارية 
والصناعية.

 طاقم وحدة الحاسوب والذي يتكون من:
Project Manger  :م.يحيى العطاونة  

 طارق عيده اشراف وتنسيق.
  Web Devloper1 : سعيد كنعان 
Web Devloper2  :احمد ابو رعد 
Web Devloper3 : معاذ ابو بكر 

المستخدمين للنظام
ينقسم المستخدمين في النظام الى:

1.  المستخدم غير المسجل
هو المستخدم الجديد للنظام، والذي ال يملك اسم أو كلمة مرور تمكنه من استخدام النظام

2.  المستخدم المسجل
وينقسم هذا الصنف الى الفئات التالية:-

باحث عن عمل
صاحب عمل

موظف مكتب عمل : وينقسم هذا النوع الى األقسام التالية:
موظف مسجلين

موظف منشآة
موظف عمالة

مستخدم ذو صالحية خاصة : من أجل اإلطالع على تقارير خاصة من النظام



حقائق في النظام :

  - يضم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني ما يقارب 2.5 مليون مسجل ضمن األعمار المسموح لها قانونيا بالعمل حسب بيانات وزارة 
الداخلية.

  - ويضم 30500 منشأة منظمة وغير منظمة مسجلة ومدخلة اعتمادا على الغرف التجارية منها 144 منشأة حكومية حسب ما تم تزويدنا            
به من ديوان الموظفين.

   - كما ويضم عدد من الموظفين والعاملين في المنشآت الحكومية المدنية منها ما يقارب 20000 موظف حكومي.

مع العلم بإمكانية عمل إدخال جديد الي شخص غير مسجل بالنظام حسب معلومات البطاقة الشخصية كذلك تسجيل ألي منشأة منظمة أو 
غير منظمة بناءا على معلومات المسح الشامل والذي تقوم به اإلدارة العامة للتفتيش في كافة المحافظات.



اقسام نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني :
 يقسم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الى االقسام االساسية التالية :

 1 . ادارة مكاتب العمل وهي القسم االساسي والجوهري في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني وتنقسم الى االجزاء التالية :
 -  ادارة المسجلين في النظام.

 - ادارة المنشات المحلية.
 - ادارة العمالة في اسرائيل.

 2 . باحث عن عمل.
 3 . صاحب عمل.

 4 . ادارة االستعالمات والتقارير.
 5 . ادارة النظام.

 6 . خارطة الموقع.
 7 . االتصال بنا.
 8 . حول النظام.

سيتم من خالل هذا الكتيب االرشادي عرض لشاشات    وصفحات نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني والذي سيركز بشكل 
اساسي على ادارة مكاتب العمل لهذا النظام بشكل مبسط وميسر.



ادارة مكاتب العمل 

 - ادارة المسجلين في النظام 
    - اضافة او تعديل بيانات املسجلني في النظام



في حال ال يوجد مسجل في النظام بهذا الرقم ميكن الضغط على سجل االن !!

بعد الضغط على اضافة سجل سيقوم بتحويلك الى صفحة اضافة بيانات التعليم لهذا املسجل !!



اما في حال وجود مسجل برقم الهوية هذا سيتك حتويلك مباشرة الى الصفحة الرئيسية للقائمة التي من خاللها ميكن التحكم مبعلومات 
املسجل وبياناته !!

بعد ذلك حتول الى صفحة اضافة بيانات املهن املتقنة للمسجل اجلديد !!

ميكن من خالل هذه القائمة التحكم بكافة البيانات للمسجل كذلك ميكن اختيار مسجل اخر بالذهاب مرة اخرة الى )اضافة او تعديل بيانات 
املسجلني وفحص رقم وثيقة جديد!!(.

االن سنقوم باستعراض القائمة الرئيسية الي مسجل يتم ادخال رقم الوثيقة له ومنها :
 1. تعديل بيانات املسجل االساسية :ويتم من خالل هذه القائمة تعديل بيانات العنوان للمسجل والتي تشمل مكان االقامة ورقم الهاتف 

ورقم اجلوال والبريد االلكتروني وغيرها باالضافة الى استكمال وتعديل بعض معلومات البيانات العملية. 



 2. عرض السيرة الذاتية للمسجل والتي تشمل عرض كافة تفاصيل املسجل والبيانات املدخلة له والتي ميكن من خاللها طباعة منوذج 
للسيرة الذاتية.



 3. اضافة او تعديل بيانات التامني الصحي للمسجل :من خاللها ميكن اضافة او تعديل تامني صحي للمسجل.



 4. اضافة او تعديل بيانات التعليم: من خاللها ميكن اضافة او تعديل بيانات التعليم للمسجل.

 5. اضافة او تعديل املهن املتقنة : ميكن اضافة او تعديل مهنة متقنة للمسجل.

 6. اضافة او تعديل بيانات الدورات: اضافة او تعديل دورات للمسجل.



 7. اضافة او تعديل احلالة العملية : ميكن اضافة او تعديل حالة عملية للمسجل.

 8. اضافة او تعديل بيانات املعالني للمسجل.



 9. اضافة او تعديل بيانات اللغات للمسجل.

 استعالمات وتقارير :

 يحوي قسم ادارة املسجلني في النظام على قسم االستعالمات والتقارير التي ميكن من خاللها احلصول على استعالمات مبحددات مختلفة عن 
مسجلني في النظام وكذلك احلصول عن تقارير باعدع املسجلني من ذكور واناث وغيها...وميكن تقسيمها الى :

 1. استعالم عن املسجلني في النظام.



 1. استعالم عن التامينات الصحية.



 3. تقرير املسجلني في النظام.

 3. تقرير التامينات الصحية.



 - ادارة المنشات المحلية :

-  اضافة او تعديل بيانات منشاة.

حتوي هذه االدارة كل ما يتعلق باملنشات احمللية من تعديل بياناتها وعنوانها عدد املوظفني فيها وكل ما يختص بها من عدد املوظفني اعالناتها 
باالضافة الى امكانية اضافة سجل منشأة جديدة غير مسجلة في النظام.

في حال البحث عن املنشأة ولم يتم العثور عليها ميكن اضافة بياناتها كسجل جديد بالضغط على )اضافة سجل منشأة(.



في حال البحث عن املنشأة ومت العثور عليها ميكن اختيار املنشاة ومن ثم الضغط على )عرض(.

 حتتوي صفحة عرض منشأة على قائمة رئيسية من خاللها ميكن التحكم بسير عمليات املنشأة ومنها :

 1. ادارة موظفني املنشأة :ميكن التحكم من خاللها مبوظفي املنشأة.



ومن هذه النافذة ميكن اجراء العمليات التالية:

 - تسريح موظف من اخلدمة )انهاء عمل املوظف من هذه املنشأة(.

 - اضافة موظف جديد الى هذه املنشأة.



 - عرض تفاصيل املوظف لدى هذه املنشأة.

 - تعديل بيانات موظف لدى هذه املنشاة.



 - عرض السيرة الذاتية للموظف.

 2. ادارة اعالنات املنشأة :

من خالل هذه الصفحة ميكن عرض كافة اعالنات هذه املنشاة وعرض تفاصيل هذه االعالنات كما ميكن التعديل على هذه االعالنات,عرض 
املتقدمني لهذه الوظائف املعلنة من هذه املنشأة كما ميكن املطابقة بني االعالن والباحثني عن عمل لعمل موائمة واضافة اعالن جديد...



 3. عرض معلومات املنشأة:تشمل هذه الصفحة عرض معلومات املنشأة وكل تفاصيل تسجيلها...

 4. تعديل بيانات منشأة:من خالل هذه الصفحة تعديل بيانات املنشأة كتعديل العنوان وبيانات التسجيل وعدد املوظفني وغيرها...



 1. استعالم عام عن املنشات :

 2. استعالم عن فرص العمل :

 استعالمات وتقارير : 
 تشمل ادارة املنشات احمللية على قسم يحوي كافة االستعالمات والتقارير التي ميكن من خاللها البحث واحلصول على نتائج تفيد القائمني 

على النظام واصحاب القرار وهي مبجملها شاملة لكافة النواحي املطلوبة لالستعالم عن منشأة واخراج تقارير بعدد العاملني والعطلني 
وغيرها.وميكن تقسيم هذه االستعالمات والتقارير الى :



 3.استعالم عن باحثني عن عمل :



 4. استعالم عن عاملني في املنشات :

 5. استعالم عن املتقدمني للوظائف :



 6. استعالم عن مدعوين ملقابالت :

 7. تقرير املنشات املسجلة :



 8. تقرير فرص العمل املسجلة :

 9. تقرير العاملني في املنشات :



 10. تقرير املتقدمني للوظائف :

 11. تقرير املدعوين ملقابالت :



 1. ادارة التصاريح)تصاريح العمل االسرائيلية(:

 - اضافة تصريح عمل جديد :

 - تعديل بيانات تصريح عمل :

  - ادارة العمالة في اسرائيل :
حتتوي هذه االدارة على كل امللعلومات االزمة الدارة بيانات العمالة في اسرائيل وتقسم الى التصاريح واحلقوق االجتماعية واملمنوعني امنيا..





 2. ادارة احلقوق االجتماعية :

 - اضافة احلقوق االجتماعية :

 - تعديل احلقوق االجتماعية :



 - دفعات املتقاعدين :



 3. ادارة املمنوعني امنيا :

 - اضافة بيانات ممنوع امني :

 1. استعالم عن تصاريح العمل :

  - االستعالمات والتقارير :
حتتوي على مجموعة من االستعالمات والتقارير الضرورية للبحث والوصول الى نتائج معينة منها كاالستعالم عن تصريح واحلقوق االجتماعية  

تقارير عن التصاريح املسجلة وغيرها وهي مقسمة الى : 



 2. استعالم عن احلقوق االجتماعية :

 3. استعالم عن املمنوعني امنيا :



 4. استعالم عن اصابات العمل :

 5. استعالم عن دفعات املتقاعدين :



 6. تقرير تصاريح العمل املسجلة :

 7. تقرير احلقوق االجتماعية :



 8. تقرير املمنوعني امنيا :

 9. تقرير اصابات العمل املسجلة :



 10. تقرير دفعات املتقاعدين :  



يهتم هذا القسم بالباحثني عن العمل ويستطيع الباحث عن عمل الدخول لهذا القسم بعد التسجيل واحلصول على اسم مستخد وكلمة 
مرور ومن خالله يستطيع متابعة اخر االعالنات املعلنة كذلك التقدمي الي وظيفة معلنة ايضا ميكن تعديل بيانات العنوان اخلاصة به ورفع 

سيرته الذاتية وغيرها الكثير.

باحث عن عمل

 - الصفحة الرئيسية لباحث عن عمل :

 - تعديل بيانات العنوان :



 - عرض دعوات املقابالت :

 - عرض فرص العمل املتقدم لها :



 - بحث عن فرصة عمل :

 - عرض السيرة الذاتية :



 - حتميل ملف السيرة الذاتية :



 - الصفحة الرئيسية لصاحب عمل :

 - ادارة موظفي املنشأة :

يهتم هذا القسم بأصحاب العمل ويتم من خالله تعديل بيانات العنوان واالعالن عن الوظائف عرض معلومات املنشأة وغيرها الكثير.....

صاحب عمل



 - ادارة اعالنات املنشأة :

 - عرض معلومات املنشأة :



 - اعالن عن وظيفة جديدة :

 - تعديل بيانات العنوان :



االستعالمات والتقارير ما يخص قسم صاحب عمل :

 1. استعالم عن باحثني عن عمل :



 2. استعالم عن متقدمني للوظائف :

 3. استعالم عن مدعوين ملقابالت :

 4. استعالم عن العاملني باملنشأة :



انشاء اسم مستخد وكلمة مرور  لباحث عن عمل:

 عند الضغط على تسجيل باحث عن عمل :

انشاء مستخدمني للنظام



انشاء اسم مستخد وكلمة مرور  لصاحب عمل :

بنفس طريقة انشاء اسم مستخدم وكلمة مرور لباحث عن عمل لكن االختالف يكمن في :

 عند الضغط على )موافق(.

* مالحظة هامة : للحصول على الرقم املرجعي عند التسجيل يرجى مراجعة مكتب العمل في احملافظة.



نيابة عن الوزارة االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية االملانية )BMZ( تقوم GIZ من خالل برنامجها "تعزيز 
 (LMIS ( التعليم والتدريب املهني والتقني وسوق العمل" بدعم تطوير وتشغيل نظام معلومات سوق العمل

وذلك بالتعاون مع وزارات السلطة الوطنية ذات الصلة وإحتاد الغرف التجارية الصناعية واجلهاز املركزي 
لالحصاء الفلسطيني.


