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 االعالمي تقرير ال

 1028 من العام النصف سنويوزارة العمل  انجازات
 

 التي واجهتها واستطاعت تحقيق اآلتي: ها رغم التحدياتحافظت وزارة العمل على تقديم خدمات

 .المحور األول: البرامج والمشاريع التطويرية
 .برامج ومشاريع تطوير منظومة التشغيل ونظام سوق العمل  2.2
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل برنامج/المشروعال م.
 $ 111,111 المنحة السويسرية مشروع تطوير نظم المعلومات الجغرافية للبلديات .1
 $ 00,111 المنحة السويسرية )خطوة أمل( مشروع تدريب وتشغيل ذوي اإلعاقة .2
 $ 131,111 البنك االسالمي للتنمية  2مشروع مهارات  .3
 $ 101,111 البنك االسالمي للتنمية 2ع ومض مشرو  .4
 $ 01,111 البنك االسالمي للتنمية مشروع صوتي .0

 تطوير قطاع التدريب المهني. ومشاريع برامج  2.1
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل البرنامج/المشروع م.
 € 8,000 المؤسسة البلجيكية للتنمية 2المرحلة  -التعلم في مواقع العمل .1
 € 080,000 التعاون األلماني مشروع دعم قطاع التدريب المهني .2

 تحسين فرص تشغيل الشباب .3
(EYE) –phase2 

 $ 800,000 اإلغاثة اإلسالمية

 € KFW 000,000 الطاقة الشمسية –استحداث برنامج تدريب مهني  .4

 € 80,000 التعاون األلماني دورات التعليم المهني المستمر -الرياديون .0

 البنك االسالمي للتنمية والمعدات الالزمة تزويد المراكز بالمواد الخام .6
+ UNDP 

050,000 $ 

 برامج ومشاريع الوقاية والسالمة وحماية حقوق العاملين  2.1
 العملة قيمة التمويل جهة التمويل البرنامج/المشروع م.
 $ 0,111 منظمة العمل الدولية هنية.مشروع إحياء اليوم العالمي للسالمة والصحة الم .1

 تدريب وتشغيل الباحثين عن عمل: نيالمحور الثا
 التصنيف العدد االدارة العامة الموضوع م.
 خريج 111 التشغيل توفير فرص عمل " خريجين ". .1
 عامل 1 التشغيل توفير فرص عمل " عمال ". .2
 ن عملباحث ع 0,6,1 التشغيل تسجيل بيانات مراجعين. .3
 باحث عن عمل 43,,20 التشغيل تحديث بيانات مراجعين. .4
 باحث عن عمل 23,400 التشغيل منح إفادة متعطل عن العمل. .0
 مستفيد 3,4 التشغيل  والتوجيه المهني.  تقديم خدمات اإلرشاد الوظيفي .6
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 باحث عن عمل 26 التشغيل دمج باحث عن عمل في سوق العمل. .,
 مؤسسة 141 التشغيل سات داعمة للتشغيل والتدريب والمشاريع الصغيرة.زيارة مؤس .8
 دورة تدريبية 4 التشغيل تنفيذ دورات تدريبية للخريجين. .0

 متدرب 6, التدريب المهني تخريج متدربين من قسم السياقة. .11
 مهني خريج 430 التدريب المهني تخريج مهنين " ذكور، إناث " من الدورات النظامية. .11
 خريج مهني 326 التدريب المهني .تخريج مهنين " ذكور، إناث " من الدورات القصيرة .12

 المحور الثالث: الحقوق وسالمة العمال
 التصنيف / القيمةالعدد عامةاالدارة ال الموضوع م.
 مصاب عمل 1,0 التفتيش  متابعة اجراءات اصابات عمل. .1
 شيقل 81,360,,8 التفتيش يضات ".احتساب مستحقات مالية " تعو  .2
 زيارة 1,411 التفتيش زيارة منشأة في سوق العمل. .3
 حملة 3 التفتيش حمالت سالمة وصحة مهنية. .4
 إصحاح 30 التفتيش إصحاح مهني. .0
 شكوى واستشارة 0,1 التفتيش شكاوى واستشارات عمالية. .6
 مراجعة 2,103 التفتيش مراجعات عمالية. .,
 عقد ,24 التفتيش تصديق عقود عمل. .8

0. 
-محضرررر ضررربط -إنرررذار -اسرررتيفاء -إجرررراءات قانونيرررة ) تنبيررره

 إغالق كلي(. -إغالق جزئي -وقف آلة
 إجراء قانوني 416 التفتيش

 مؤتمر/ورشة 16 التفتيش مؤتمرات وورش عمل وأيام دراسية. .11
 ورة/ لقاءد 61 التفتيش دورات تدريبية ولقاءات توعوية وارشادية. .11
 مذكرة 3 التفتيش مذكرات تفاهم لتحسين شروط السالمة والصحة المهنية. .12
 بروشور/مطوية ,,4,6 التفتيش توزيع بروشورات ومطويات ونشر فيديوهات توعوية. .13
 شيقل 266,1,2 التشغيل تحصيل مبالغ متقاعدين داخل األراضي المحتلة .14
 شيقل 841,,38 التشغيل داخل األراضي المحتلةمستحقات المصابين للعاملين  .10
 شيقل 1 التشغيل مستحقات المصابين بدل تعويض للعمال داخل األراضي المحتلة. .16
 شيقل 1 التشغيل ة للعاملين داخل االراضي المحتلة.مكافاة اجازة سنوي .16
 شيقل 06,160 التشغيل .مكافاة نهاية الخدمة للعاملين داخل األراضي المحتلة .,1
 شكوى عمالية 030 عالقات العمل .التعامل مع الشكاوى والنزاعات العمالية .18
 شيقل 012,662 عالقات العمل .انجاز مخالصات عمالية .10
 شيقل 1,328,064 عالقات العمل .احتساب استمارة عمالية .21

 تنظيم وضبط السياسات: الالمحور الرابع
 التصنيف العدد االدارة المختصة الموضوع م.
 ميزانية ,2 التعاون .تدقيق واعتماد ميزانية جمعيات تعاونية .1
 زيارة ,22 التعاون .زيارة لتدقيق الحسابات والتوعية واالرشاد .2
 اجتماع 43 التعاون  .(..الخ حضور اجتماعات )هيئة عمومية، لجان، مؤتمرات .3
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 قضية 6 التعاون .استقبال شكاوي وتحقيق في الجمعيات .4
 مركز 0 التدريب المهني .ترخيص مراكز مهنية .0
 مركز 0 التدريب المهني .تجديد تراخيص لمراكز مهنية .6
 شهادة مهنية 1,121 التدريب المهني .اعتماد شهادات مهنية .,
 دورة تدريبية 60 التدريب المهني  .تنفيذ دورات من خالل المراكز المهنية المرخصة .8
 استشارة ,0 الدائرة القانونية .ستشارات قانونيةتقديم ا .0

 جولة 10 الرقابة .تنفيذ جوالت رقابية .11
جراءاتالمشاركة في اللجان و  .11  إجراء 8 الرقابة .تدقيق أنظمة وا 
 ترخيص 110 التفتيش .منح تراخيص وموافقة لمزاولة المهنة لمنشات في سوق العمل .12

 ات واإلعالم وموارد الوزارة.المحور الخامس: تطوير العالق
 التصنيف / القيمةالعدد االدارة المختصة الموضوع م.
 شيقل 12,545 الشئون االدارية .استالم أوامر مالية .1
 شيقل 187,073 الشئون االدارية النفقات )التشغيلية، الرأسمالية، طارئة(. .2
 شيقل 10,000 يةالشئون االدار  سلفة أقسام السياقة/ صيانة السيارات. .3
 طلبية 236 الشئون االدارية صرف طلبيات. .4
 شيقل 19,606 الشئون االدارية المشتريات الرأسمالية. .0
 شيقل 13,389 الشئون االدارية المشتريات التشغيلية. .6
 شيقل 5,096 الشئون االدارية مشتريات قسم السياقة. .,
 شيقل 78,021 الشئون االدارية إيرادات قسم السياقة. .8
 معاملة 32 الشئون االدارية استالم عهد ومواد خام. .0

 معاملة 240 الشئون االدارية حصر الدوام للموظفين والعقود. .11
 عقد 16 الشئون االدارية تجديد عقود. .11
 ملف 3 الشئون االدارية جرد ملفات متقاعدين. .12
 معاملة 204 الشئون االدارية تأمين طلبات صيانة. .13
 لتر 18,000 الشئون االدارية استالم كمية السوالر للمولدات والسيارات. .14
 لتر 6,360 الشئون االدارية استالم كمية البنزين للمولدات والسيارات. .10
 حركة 1,188 الشئون االدارية حركة تنقل الموظفين من خالل السيارات. .16
 معاملة 1,806 الشئون االدارية ديوان.حركة المعامالت والمكاتبات في ال .,1
 فعالية 61 العالقات العامة تصوير فعاليات. .18
 خبر 36 العالقات العامة أخبار صحفية. .10
 اعالم 110 العالقات العامة اعالم جديد. .21
 حلقة 11 العالقات العامة حلقات/ لقاءات اذاعية ومرئية. .21
 بيان 6 ةالعالقات العام بيان/ اعالن. .22
 مذكرة 8 العالقات العامة اتفاقية/ مذكرة تفاهم. .23
 مادة اعالمية 10 العالقات العامة نشر مواد اعالمية )بيان، اعالن، تقرير، مقال ..الخ(. .24
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 اجراء 01 العالقات العامة تنسيق وتسهيل المهام. .20
 نشاط 61 العالقات العامة المشاركة وتعزيز التشبيك. .26
 برنامج 4 وحدة الحاسوب تطوير برامج/ أنظمة محوسبة. .,2
 شبكة 4 وحدة الحاسوب تركيب شبكات. .28
 اجراء 20111 وحدة الحاسوب فحص الحالة العملية للمؤسسات الشريكة. .20

 
 
 
 


