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العطاونةيحيى .م  



 :مفهوم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني

 المؤسسات جميع بربط LMIS العمل سوق معلومات نظام يطمح
 نظام  آفاءة لزيادة واحد حاسوبي نظام في العمل بسوق المتعلقة
 .العمل سوق وإستراتيجية ،LMIS العمل سوق معلومات

 :   الرؤيـــــــــــــــــــــة

 البشرية الموارد تنمية مجال في الرائدة الدول من فلسطين تكون أن
 لتلبية العالمية، بالمستويات قياسًا والمدربة المؤهلة العمالة وتوفير

 .واألجنبية المحلية العمل ألسواق والمستقبلية الحالية االحتياجات



 :  النظــــــــــام أهداف
 معلومات نظام إيجاد في النظام هذا إنشاء من الرئيسى الهدف يتمثل

 وذلك فلسطين، فى التدريبية والمنظومة العمل لسوق ديناميكى
  العرض جانبى عن وحديثة دقيقة ومعلومات بيانات توفر بهدف
 التعرُّف فى واألفراد األعمال وأصحاب القرار متخذ تساعد والطلب
 والتخصصات المهارات من والمستقبلية الحالية االحتياجات على

  عالوة والتشغيل، والتدريب التعليم نظم سياسات ورسم المختلفة،
  المالئم والتدريب التعليم نوع اختيار على األفراد مساعدة على

 .والمستقبلية الحالية العمل سوق والحتياجات لقدرتهم



 
 في الشفافية تحسين هو العمل سوق معلومات نظام دور سيكون  

 أجل من االجتماعي،  والضمان التعليم، التشغيل، ميادين جميع
 القدرات لبناء بالثقة الجديرة والمعلومات الواقعي التخطيط
  .المهنية والخيارات

 
 الصحيحة القرارات واتخاذ السليم التخطيط يضمن النظام هذا وجود
 المسؤولية أنيطت  ولهذا .العمل وسوق بالتوظيف يتعلق فيما
 الشرآاء جميع تضم مشترآة وطنية بلجنة النظام هذا بناء تطوير
 ثم ومن النظام، وبناء التطوير مرحلة وهي األولى المرحلة في

 لتوفير وذلك الثانية المرحلة في إدارية مرآزية وطنية لجنية
 الموارد تنمية في تساهم وشاملة ومنتظمة موثوقة معلومات
 .فلسطين في البشرية

 

  :دور نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني



   
  تقسيمه  تم فقد التعقيد، من والحد المعقد النظام هذا إدارة أجل من  
  النقاط من بالعديد بعضها مع ترتبط وهي فرعية، أنظمة أربعة إلى

   :التالي النحو على ايضاحها يمكن التي المشترآة

 
 النظام الفرعي للسكان1.

 
 والجهاز الداخلية وزارة بين بالتعاون الفرعي النظام هذا بناء يتعين 

 عدد إجمالي إدراج سيتم حيث PCBSلإلحصاء الفلسطيني المرآزي
  .العمل إلى التوجه على القادرين السكان وأعداد السكان،

: األنظمة الفرعية لنموذج نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني   
 



 
 النظام الفرعي للتعليم. 2
 
والتعليم التربية وزارة بين بالتعاون الفرعي النظام هذا بناء يتعين 

المؤسسات من وغيرها ، الفلسطيني لإلحصاء المرآزي الجهاز العالي،
والمهني، التقني التعليم إدراج أيضًا سيتم .والتعليم التربية تتناول التي
   . المهني التدريب وإعادة الرسمي غير المهني التعليم العالي، التعليم

: األنظمة الفرعية لنموذج نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني   
 



 
 للمشغلين الفرعي النظام .3
 

  واالتحاد ، MoNE الوطني االقتصاد وزارة بين بالتعاون بناؤه يتعين
  إدراج سيتم .والزراعية ، الصناعية التجارية، للغرف الفلسطيني
  الخبرة المهارات، القطاعات، الشرآات، من اآتسابها تم التي البيانات
  من والمغادرين الوافدين عن بيانات إلى باإلضافة .المنطقة و العملية
  .التوظيف آفاية وعدم العمل، طلبات تلبية على القدرة عدم ، البالد

: األنظمة الفرعية لنموذج نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني   
 



 
 العمل لسوق الفرعي النظام .4
 
  مكاتب ,العمل وزارة بين التعاون أساس على سيقام الفرعي النظام هذا

  حيث ,الشرآاء قبل من الشواغر ادراج وسيتم .الشرآاء وآافة التشغيل
 المشغولة العمل فرص عمل، عن الباحثين ، العمل فرص سيشمل

  .العمل عن والمتعطلين

: األنظمة الفرعية لنموذج نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني   
 



 :بنية النظام  
 الفعالية تحقيق من LMIS العمل سوق معلومات نظام يتمكن لن

 الكلية مساهمتهم وتقديم المصلحة أصحاب إلتزام عند إال واإلنتاجية
 .الصلة ذات البيانات وجمع ، بخبراتهم

 وذلك للنظام التنظيمية البنية تأسيس في يكمن النظام هذا نجاح سر   
  النظام لتغذية األخرى البيانات بقواعد العمل سوق معلومات نظام بربط

 العمل سوق معلومات ونشر جمع في التعاون وتعزيز بالمعلومات
   : مع بالتنسيق

 .  اللجنة الوطنية للسكان برئاسة وزارة الداخلية� 
 .  اللجنة الوطنية لتسجيل المنشئات� 
 .  وزارة التربية والتعليم العالي� 
 .  الجهاز المرآزي لإلحصاء الفلسطيني� 
 .  اتحاد الغرف التجارية والصناعية� 
 .  ديوان الموظفين العام/ وزارة المالية � 
   هيئة الشؤون المدنية   و الدخلضريبة � 



 التي اإللكترونية الحكومة مشروع في أساسيا شريكا العمل وزارة تعد 
 خالل من وذلك المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت  وزارة ترأسه

 الحين بين تعقد التي اإللكترونية الحكومة أنشطة جميع في المشارآة
 والبيانات المعلومات وتقديم االستبيانات جميع في والمشارآة واألخر
 خاصة الوزارة ورسالة  وأهداف والفنية التقنية الوزارة إمكانيات حول
 .الفلسطيني المجتمع اتجاه

 

 البنية المعلوماتية في الوزارة



 :الحكومية الشبكة مشروع  
  الحكومة مشروع في األولى اللبنة الحكومية الشبكة مشروع يعتبر!

 .اإللكترونية
  جميع مع الوزارة ربط تم حيث الحكومة مشروع خالل من الوزارة ربط تم!

  وزارات باقي مع الوزارة ربط تم وآذلك الوطن محافظات مختلف في فروعها
 .الفلسطينية الوطنية السلطة

  فروعها وجميع للوزارة اإلنترنت خدمة بتوفير الشبكة هذه خالل من قمنا!
 .وسريعة جدا مميزة خدمة تقديم تم حيث
  مرآزيًا، الوزارة فروع لجميع الفني الدعم تقديم الشبكة هذه خالل من يتم!
   .الخدمة هذه تقديم في والسرعة والوقت الجهد يوفر مما
 .وفروعها الوزارة بين ما اإللكتروني التواصل سهوله!
  أعمال حوسبة بهدف مرآزية بيانات قواعد بناء في التقنية هذه ساعدت!

 .عملها وتوحيد الوزارة
  الوطنية السلطة مؤسسات وباقي الوزارة بين البيني التبادل سهولة إمكانية!

 .الفلسطينية
 

 البنية المعلوماتية في الوزارة



 :الحكومية الشبكة مشروع  
  الحكومة مشروع في األولى اللبنة الحكومية الشبكة مشروع يعتبر!

 .اإللكترونية
  جميع مع الوزارة ربط تم حيث الحكومة مشروع خالل من الوزارة ربط تم!

  وزارات باقي مع الوزارة ربط تم وآذلك الوطن محافظات مختلف في فروعها
 .الفلسطينية الوطنية السلطة

  فروعها وجميع للوزارة اإلنترنت خدمة بتوفير الشبكة هذه خالل من قمنا!
 .وسريعة جدا مميزة خدمة تقديم تم حيث
  مرآزيًا، الوزارة فروع لجميع الفني الدعم تقديم الشبكة هذه خالل من يتم!
   .الخدمة هذه تقديم في والسرعة والوقت الجهد يوفر مما
 .وفروعها الوزارة بين ما اإللكتروني التواصل سهوله!
  أعمال حوسبة بهدف مرآزية بيانات قواعد بناء في التقنية هذه ساعدت!

 .عملها وتوحيد الوزارة
  الوطنية السلطة مؤسسات وباقي الوزارة بين البيني التبادل سهولة إمكانية!

 .الفلسطينية
 

 البنية المعلوماتية في الوزارة



 :النظامفريق  تطوير 
 
 TASK Force  العالي والتعليم التربية وزارة العمل، وزارة من المكونة  

 .والصناعية التجارية الغرف باتحاد ممثال الخاص القطاع المرآزي واإلحصاء
 :طاقم وحدة الحاسوب والذي يتكون من 
 
 Project Manger:   العطاونةيحيى .م 
   Web Devloper1: سعيد آنعان  
 Web Devloper2:   رعداحمد ابو  
 Web Devloper3: معاذ ابو بكر  

  



 
  العمل، وزارة :العالقة ذات الوزارات من يتشكل حيث :اإلدارة مجلس
 القطاع والتعليم، التربية وزارة ، MOEHE العالي التعليم وزارة
 .الفلسطيني لإلحصاء المرآزي والجهاز الخاص،

 
 العمل سوق معلومات لنظام العام الهيكل تحديد في فيتمثل دوره أما

  مشغلي حول  بناءة بيئة وجود ضمان إلى باإلضافة LMIS الفلسطيني
  .LMIS العمل سوق معلومات نظام

العملإدارة نظام معلومات سوق   
 



 
مسجل ضمن مليون  2.5يضم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني ما يقارب  -

 .األعمار المسموح لها قانونيا بالعمل حسب بيانات وزارة الداخلية
 
منشأة منظمة وغير منظمة مسجلة ومدخلة اعتمادا على  30500ويضم ما يقارب  -

منشأة حكومية حسب ما تم تزويدنا به من ديوان الموظفين   144الغرف التجارية منها 
 .العام

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

 
تصريح عمل ساري  30380يضم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني ما يقارب  -

 .العمل به
 
 معلومات حسب بالنظام مسجل غير شخص الي جديد إدخال عمل بإمكانية العلم مع -

 معلومات على بناءا منظمة غير أو منظمة منشأة ألي تسجيل آذلك الشخصية البطاقة
 .المحافظات آافة في للتفتيش العامة اإلدارة به تقوم والذي الشامل المسح

 حقائق في النظام



 العمل وزارة مع بالتعاون الفلسطيني لإلحصاء المرآزي الجهاز يقوم
  العاملة القوى مسوح من متواصلة سلسلة يشمل متكامل برنامج بتنفيذ
 مجال في بالمصداقية المتسم المتعلق اإلحصائي الرقم توفير أجل من

  يعتبر المسح هذا إن .مفاهيم من بهما يتعلق وما العمل سوق بيانات
  دقيقة أرقام توفير بهدف متواصلة بصورة يتكرر الذي الوحيد المسح
  السنوات وفي السنة من متفاوتة زمنية فترات في الموضوع هذا حول

  المقارنات إلجراء اإلمكانية توفير بهدف متشابهة فصول في المتعاقبة
 تنفيذ يتم وحاليًا الموضوع، هذا حول دقيقة باستنتاجات والخروج
 .مستمر ربعي بشكل المسح

 
 النظام هذا في أساسي شريك اإلحصاء وآون النظام إطالق بعد ولكن
 بيانات إحصائيات في أساسي بشكل النظام هذا على االعتماد سيتم
 .الفلسطيني العمل سوق

 آليات ووسائل الجمع والتوثيق



 
 : التالية بالطرق ونشرها االستبيانات نتائج تحليل يتم

 بشكل العمل سوق على التطورات يبين داخلي شهري تقرير
 .شهري
  على يعتمد ربعي بشكل صحفي بيان إعداد يتم :الصحفي البيان
  بالتقديرات للخروج تنفيذه يتم الذي العاملة القوى مسح نتائج

 الصحف عبر نشره ويتم العمل، سوق مؤشرات حول اإلحصائية
 .واالنترنت المحلية
 البيانات، لنوعية أآثر تفصيل إجراء يتم حيث :السنوي التقرير
 سنوات مع النتائج ربط ويتم السنة مستوى على النتائج نشر ويتم
  الباحثين تواجه التي والمشاآل العاملة، القوى لمسوح سابقة

   .العينة اختيار في واألخطاء األخطاء، ومصادر

 آليات ووسائل النشر ودوريتها



   

أصحاب المصلحة وتقديم مساهمتهم الكلية بخبراتهم ،  إلتزامعدم !
 .  وجمع البيانات ذات الصلة

البيئة القانونية والتشريعية للخدمات االلكترونية والتبادل   جاهزيةعدم !
 .البيني بين األطراف المعنية

المتبادلة بين  الخدماتعلى الرغم من إنشاء الشبكة الحكومية إال أن !
تبدو منعدمة وذلك لتفرد  ) G2G(بين بعضها البعض الحكومةمؤسسات 

 .آل وزارة ببياناتها واعتبارها خط احمر
 .شح الموارد المالية المخصصة لهذا اإلطار!

 
 
 

 المعيقات والتحديات



 Online( انية تغذية اي مباشر بشكل للنظام المغذية البيانات بقواعد النظام ربط !
Synchronization) ((E‐Gov. . 

 .إقليمية مشابه بأنظمة النظام بيانات قاعدة ربط!
  الهاتف شبكات استخدام خالل من النظام في الموجود االلكتروني التوظيف تطوير!

 .المحمول

 التقنيات واستخدام امتالك على القدرة وتعزيز المعلوماتية، ثقافة تعميم!
 .الحاسوبية األمية ومحو المجتمع، وطبقات فئات آافة لدى الحديثة

 سريع بشكل االنترنت واستخدام والمعرفة المعلومات إلى الوصول تسهيل!
 .المجتمع شرائح لجميع وآمن
 
 
 
 

 المقترحات والحلول



 رجوع الى القائمة

 http://www.lmis.pna.ps/               :العملالصفحة الرئيسية لنظام سوق   



 
 :اقسام نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني 

 
 :يقسم نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الى االقسام االساسية التالية    
ادارة مكاتب العمل وهي القسم االساسي والجوهري في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني وتنقسم الى        .  1   

 :االجزاء التالية 
 

 .ادارة المسجلين في النظام -1      

 .ادارة المنشات المحلية -2      

 .ادارة العمالة في اسرائيل -3      

 .باحث عن عمل.  2      

 .صاحب عمل.  3      

 .والتقاريرادارة االستعالمات .  4      

 .القرارادارة اصحاب  . 4      

 .ادارة النظام والصالحيات . 4      

 



.ادارة المسجلين في النظام  -  

 .         تعديل بيانات المسجل االساسية   !
 .      عرض السيرة الذاتية للمسجل   !
 .        اضافة او تعديل بيانات التأمين الصحي   !
 .         اضافة أو تعديل بيانات التعليم   !
 .        اضافة أو تعديل بيانات المهن المتقنة   !
 .         اضافة أو تعديل بيانات الدورات   !
 .        اضافة أو تعديل بيانات الحالة العملية   !
 .        اضافة أو تعديل بيانات المعالين   !
 .اضافة أو تعديل بيانات اللغة   !

يحتوي هذا القسم على آل ما يتعلق بالمسجل في نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني والتي تحوي العديد من  
البيانات للمسجل والتي يمكن من خاللها توثيق هذه البيانات الستخدامها في النظام ويحوي هذا القسم بعد فحص هوية 

 :الشخص اذا آان يوجد سجل مسبق له على 

 :استعالمات وتقارير عن المسجلين في النظام 
 .  استعالم عن المسجلين في النظام "
 .  استعالم عن تأمينات صحية "
 .  تقرير المسجلين في النظام "
 .تقرير التأمينات الصحية المسجلة "

 رجوع الى القائمة الرئيسية



شاشة بيانات المسجل االساسية  -  

 
 
     .ونوعهارقم الوثيقة     !
 .االسم الرباعي للمسجل مع اسم االم    !
 .ومكانها الوالدهتاريخ     !
 .الجنس    !
 .         الحالة االجتماعية    !
 .         عدد االوالد    !
 .تاريخ الوفاة    !

 :تحتوي هذه الشاشة على آافة البيانات االساسية الخاصة بالمسجل والتى يمكن حصرها بما يلي

 رجوع الى القائمة الرئيسية

البيانات الشخصية    

 
 
     .والمنطقةالمحافظة    !
 .العنوان والشارع    !
 .رقم المحمول    !
 .رقم الهاتف والفاآس    !
          .االلكترونيالبريد     !
 .اخرى .مالحظا   !

بيانات العنوان    

 
 
     .العملمكتب     !
 .الحالة الصحية    !
 .نوع العمالة    !
 .الحالة العملية    !
          .العاملحالة     !
          .علميةاخر درجة     !
 .تاريخ الوفاة    !

البيانات العملية    



 . تعديل بيانات المسجل االساسية

 رجوع الى القائمة



 :عرض السيرة الذاتية للمسجل 

 رجوع الى القائمة



 :اضافة او تعديل بيانات التأمين الصحي 

 رجوع الى القائمة



 :اضافة أو تعديل بيانات التعليم 

 رجوع الى القائمة



 :اضافة أو تعديل بيانات المهن المتقنة 

 رجوع الى القائمة



 :اضافة أو تعديل بيانات الدورات 

 رجوع الى القائمة



 :استعالم عن المسجلين في النظام 

 رجوع الى القائمة



 :تقرير عن المسجلين في النظام 

 رجوع الى القائمة



 :استعالم عن التأمينات الصحية 

 رجوع الى القائمة



 :تقريرعن التأمينات الصحية 

 رجوع الى القائمة



يحتوي هذا القسم على آل ما يتعلق بالمنشآت المحلية من سجل المنشأة موظفي المنشاة اعالنات وظائف المنشاة  
 :باالضافة الى مجموعة آبيرة من االستعالمات والتقارير واإلحصائيات ويمكن من خالل هذه االدارة 

 .عرض معلومات سجل منشأة

 .تعديل معلومات منشأة

 .إدارة موظفين المنشأة

 . عرض معلومات الموظف

 . إضافة موظف لمنشأة

 .تعديل بيانات عمل الموظف

 .تسريح موظف من منشأة

 .السيرة الذاتية للموظف

 .إدارة إعالنات منشأة

 .إعالن عن شاغر في منشأة

 .عرض إعالن وظيفي شاغر

 :استعالمات وتقارير عن المنشات المحلية 

 .استعالم عن باحثين عن عمل
 .استعالم عن عاملين في المنشأة

 .استعالم عام عن المنشات
 .استعالم عن فرص العمل

 .استعالم عن متقدمين للوظائف
 .استعالم عن مدعويين لمقابالت

 .تقرير المنشات المسجلة
 .تقرير فرص العمل المسجلة

 رجوع الى القائمة الرئيسية

ادارة المنشآت المحلية  -   



شاشة بيانات تسجيل المنشأة  -  

 
 
 .مكتب العمل  !
 .الوضع الحالي للمنشأة  !

 

 :تحتوي هذه الشاشة على آافة البيانات االساسية الخاصة بالمنشأة والتى يمكن حصرها بما يلي

 رجوع الى القائمة الرئيسية

معلومات مكتب العمل    

 
 
     .رقم المنشأة !
 .اسم المنشأة  !
 .مرآز رئيسي  !
 .رقم المرآز الرئيسي  !
 .         اسم المرآز الرئيسي  !
 .النشاط االقتصادي  !
     .سنة التأسيس  !
 .سنة بدء العمل  !
 ).ذآور واناث(عدد عمال المنشأة  !

بيانات المنشاة االساسية    

 
 
     .اسم صاحب المنشأة  !
 .اسم مدير المنشأة  !
 .جنسية المنشاة  !
 .الكيان القانوني للمنشأة  !
 .         ديمومة المنشأة  !
 .         نوع المنشأة  !

ملكية النشأة    

 
 
     .اسم شرآة التأمين  !
 .رقم بوليصة التأمين  !
 .تاريخ انتهاء البوليصة  !
 .عدد الموظفين المؤمنين  !

بيانات تأمين المنشأة    

 
 
     .الدولة   !
 .المدينة   !
 .المنطقة   !
 .العنوان   !
 .         الشارع   !
 .         تلفون   !
     .فاآس   !
 .رقم البريد   !
 .البريد االآتروني   !
 .موقع االنترنت  !

 

ملكية المنشأة    

 
 
     .مالحظات وبيانات اخرى  !

وصف المنشأة    



.عرض معلومات سجل منشأة  

 رجوع الى القائمة



.تعديل معلومات منشأة  

 رجوع الى القائمة



.إدارة موظفين المنشأة  

 رجوع الى القائمة



.إدارة إعالنات منشأة  

 رجوع الى القائمة



.إعالن عن شاغر في منشأة  

 رجوع الى القائمة



.استعالم عام عن المنشات  

 رجوع الى القائمة



.استعالم عن فرص العمل  

 رجوع الى القائمة



.تقرير المنشات المسجلة  

 رجوع الى القائمة



 .تقرير فرص العمل المسجلة

 رجوع الى القائمة



 .ادارة العمالة في اسرائيل   -

بيانات الحقوق االجتماعية ,يحتوي هذا القسم على آل ما يتعلق بالعمالة في اسرائيل من اضافة بيانات تصريح
باالضافة الى دفعات المتقاعدين والممنوعين امنيا وما يحتويه ايضا من استعالمات وتقارير تخ ادارة العمالة في  

 :اسرائيل ويتضمن هذا القسم ما يلي 

 .اضافة تصريح عمل جديد

 .تعديل بيانات تصريح عمل

 .اضافة الحقوق االجتماعية

 .تعديل الحقوق االجتماعية

 .دفعات المتقاعدين

 .اضافة بيانات ممنوع امني

 :استعالمات وتقارير عن العمالة في اسرائيل 
 .استعالم عن تصاريح العمل

 .استعالم عن الحقوق االجتماعية
 .استعالم عن اصابات العمل

 .استعالم عن دفعات المتقاعدين
 .استعالم عن ممنوع امني

 .تقرير عن التصاريح المسجلة
 .تقرير عن الحقوق االجتماعية

 .تقرير عن دفعات المتقاعدين
 .تقرير عن الممنوعين امنيا

 رجوع الى القائمة الرئيسية



شاشة بيانات تسجيل تصريح  -  

 
 
 .رقم الوثيقة  !
 .حالة التصريح  !
 .التنسيق واالرتباط  !
 .رقم التصريح  !
 .بداية سريان تاريخ التصريح  !
 .نهاية سريان تاريخ التصريح  !
 .فترة التصريح  !
 .نوع التصريح  !
 .النشاط االقتصادي  !

 
 

 :تحتوي هذه الشاشة على آافة البيانات االساسية الخاصة بتسجيل تصريح العمل والتى يمكن حصرها بما يلي

 رجوع الى القائمة الرئيسية

البيانات االساسية    

 
 
     .تفاصيل وبيانات اخرى !

تصريحات وقيود   

 
 
     .رمز المشغل  !
 .دائرة الدفع  !
 .تفاصيل المشغل  !
 .العنوان  !
 .         تلفون  !
 .         مكان العمل  !

بيانات العمل والمشغل    

 
 
     .تاريخ تسليم التصريح  !
 .رقم وثيقة واسم مستلم التصريح  !

بيانات تسليم التصريح   



 .اضافة تصريح عمل جديد

 رجوع الى القائمة



 .تعديل بيانات تصريح عمل

 رجوع الى القائمة



 .اضافة الحقوق االجتماعية

 رجوع الى القائمة



 .تعديل الحقوق االجتماعية

 رجوع الى القائمة



 .دفعات المتقاعدين

 رجوع الى القائمة



 .اضافة بيانات ممنوع امني

 رجوع الى القائمة



 .استعالم عن تصاريح العمل

 رجوع الى القائمة



 .استعالم عن الحقوق االجتماعية

 رجوع الى القائمة



 .تقرير عن التصاريح المسجلة

 رجوع الى القائمة



 .تقرير عن الحقوق االجتماعية

 رجوع الى القائمة



 .تقرير عن دفعات المتقاعدين

 رجوع الى القائمة


