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 الباب األول: شؤون عامة
 :ھواستخدامات النظاممقدمة  1.1

شكل ب العاملین في المؤسسة، وھو یستھدف كافة الموظفین االئتالفكمرجعیة العمل في  النظامیستخدم ھذا 
ة بعملیة مراجعة دوری االئتالفبشكل خاص. و یجب أن یقوم  الدائرة اإلداریة والموارد البشریةموظفي عام، و

، وذلك بھدف تقییم مناسبتھ وقابلیتھ للتطبیق، أو حاجتھ الى التعدیل، و فقا للتغیرات التي قد تطرأ النظاملھذا 
 المحیط بھ.، أو البیئة االئتالففي 

الى عدة اجزاء، كل جزء یحتوي على اجراءات عامة ومتطلبات ضروریة لضمان فاعلیة  النظامیقسم ھذا 
 ، و یشمل كذلك االجراءات المفصلة لكل نشاط. االئتالفالسیاسات المتبعة في 

ل سنتین ك النظامعة مجلس االدارة. ویوصى بمراجإقراره من قبل بعد  لالئتالفنظاماً اساسیاً  النظامیعتبر ھذا 
 مرة من قبل مجلس االدارة. على أن تتم موافقة مجلس االدارة الخطیة على ھذه التعدیالت.

 
 التعریفات والمصطلحات: 1.2

المعاني المخصصة لھا أدناه ما لم تدل القرینة  النظاما ذیكون للكلمات والعبارات التالیة حیثما وردت في ھ
 لك. ذعلى غیر 

 .أمان –من أجل النزاھة والمساءلة  االئتالف: االئتالف .1
 .الجمعیة العمومیة الئتالف أمان الجمعیة العمومیة: .2
 .مجلس ادارة ائتالف أمان مجلس اإلدارة: .3
من قبل مجلس اإلدارة لتقدیم المشورة  التعاقد معھتم ی مكافحة الفساد:دارة لشؤون اإلمستشار مجلس  .4

لكل من مجلس اإلدارة والطاقم التنفیذي ألمان حول مكافحة الفساد، وممثل فرع فلسطین في منظمة 
 الشفافیة الدولیة. 

أعلى منصب تنفیذي لالئتالف وتناط بھ مسؤولیة اإلدارة واإلشراف والتنظیم ألعمال  المدیر التنفیذي: .5
تعاون مع مسئولي الدوائر والوحدات ویتم التعاقد معھ مباشرة من قبل مجلس ونشاطات االئتالف بال

 اإلدارة.
في والمالیة الموظف الذي تناط بھ مسؤولیة إدارة الشؤون اإلداریة  :والمالیة ةاإلداری مدیر الشؤون .6

 .االئتالف
 ھو كل شخص تناط بھ مھمات محددة وفقاً لعقد مسبق ووصف وظیفي واضح ولقاء أجر محدد.  الموظف: .7
مشروع حسب الخطة والجدول الھو كل شخص تناط بھ مسؤولیة إدارة وتنفیذ أنشطة منسق المشروع:  .8

 .لالئتالفالزمني والموازنة واإلجراءات اإلداریة والمالیة 
ز ویجولفترة محددة أو غیر محددة دون مقابل  لالئتالفھو كل شخص یرغب بتقدیم مساعدة  المتطوع: .9

ً للموازنة المخصصة كمكافأة للمتطوع االئتالفیحدده دفع مبلغ مقطوع   دون أن یعتبر المتطوع وفقا
 تحت أي ظرف من الظروف. االئتالفموظف لدى 

 لیاتھا وشروط شغلھا. واجبات الوظیفة وصالحیاتھا ومسؤو الوصف الوظیفي: .10
لم وتسكینھ على س على أساسھ یتم تعیین الموظف االئتالفإتفاق عمل بین الموظف وإدارة  عقد العمل: .11

بل ویوقع على نسختین أصلیتین من ق ویبین حقوقھ وواجباتھ الرواتب المقر والمعمول بھ في االئتالف،
 فظ بالنسخة الثانیة في ملف خاص بشؤونالموظف والمدیر التنفیذي ویسلم الموظف نسختھ بینما یحت

 .الموظفین
كتاب یسلم للموظف عند تعیینھ وفیھ شروط تعیینھ بما یتفق مع الشروط المدرجة في عقد  كتاب التعیین: .12

على نسختین أصلیتین یسلم الموظف نسختھ بینما تحفظ النسخة  العمل ویوقع من قبل المدیر التنفیذي
 . الثانیة في ملف خاص بشؤون الموظفین

حظة ثالثة شھور من لمن یوم إلى مدتھا فترة عمل یكون فیھا الموظف تحت االختبار،  الفترة التجریبیة: .13
ة وتحتسب مدتھا ضمن الفترة الكلی ،لمدة ثالثة أشھر تجدیدھا لمرة واحدة فقط لالئتالفتعیینھ، ویجوز 

، وال یحق للموظف اإلستفادة من لالئتالفویخضع راتبھا لسلم الرواتب المعتمد  االئتالفلعملھ في 
 .التأمین الصحي خالل ھذه الفترة

 للموظف مقابل عملھ في االئتالفیدفعھ  حسب سلم الرواتبھو المقابل النقدي المتفق علیھ  الراتب: .14
 .االئتالف

 عتمد من قبل مجلس اإلدارة.وی یوضح درجة وعالوة الموظف وراتبھ ھو كشف الرواتب: سلم .15
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 :أحكام عامة 1.3
من أجل النزاھة  لالئتالفا النظام بالنظام اإلداري ذیسمى ھ .1

 المصادقةمن تاریخ  اعتباراعمل بھ أمان، وی -والمساءلة 
 .لالئتالفالجمعیة العمومیة من قبل  علیھ

والمالحق رشادي للموظف وكافة النماذج اإل الدلیل یعتبر .2
 من ھذا النظام. یتجزأال جزءا بھذا النظام المرفقة 

 مجلس قبل من إقرارھا یتم ھیكلیة بموجب االئتالف یعمل .3
 .اإلدارة

 
 

 :االئتالفھویة  1.4
 2000من أجل النزاھة والمساءلة أمان تأسس عام  االئتالف

بمبادرة عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال 
الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان والحكم الصالح والتي تتمتع 

بمصداقیة ودعم المجتمع الفلسطیني، والتي وحدت جھودھا في إطالق برنامج وطني لمكافحة الفساد وتعزیز 
ومبادئ الشفافیة ونظم المساءلة في القطاعات الفلسطینیة المختلفة والمساھمة في بناء نظام النزاھة قیم النزاھة 

 الوطني.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یمثل قانون العمل الفلسطیني بمواده وأحكامة .4
الحد األدنى لحقوق الموظفین في االئتالف مع 
مراعاة  أحكام قانون العمل الفلسطیني الساري 
المفعول ودون المس بالحقوق التي كفلھا القانون 
للعمال، تطبق أحكام ھذا النظام على جمیع موظفي 

 االئتالف.
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 الباب الثاني
 الواقع القانوني والمؤسسي
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 الباب الثاني: الواقع القانوني والمؤسسي
 

 :الواقع القانوني 2.1
كجمعیة أھلیة فلسطینیة  2004الئتالف أمان من قبل وزارة الداخلیة الفلسطینیة عام  تسجیلتم الحصول على شھادة 

 .أمان" –من أجل النزاھة والمساءلة  االئتالفغیر ھادفة للربح تحت اسم اتحاد "
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الجمعیة العمومیة 2.2
حیث یمثل كل مؤسسة  والعضویة الفردیة المؤسسات األعضاءعضویة تتكون الجمعیة العمومیة الئتالف أمان من 

 :كالتالي وھي خمسة أعضاء وبذلك یصبح المجموع تسعة وعشرون عضو
 .مفتاح (رام هللا، القدس) -المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي والدیمقراطیة )1
 .مواطن (رام هللا) -لدراسة الدیمقراطیةالمؤسسة الفلسطینیة  )2
 .الملتقى الفكري العربي (القدس) )3
 .بال ترید (رام هللا) -مركز التجارة الفلسطیني )4
 .مركز المیزان لحقوق اإلنسان (غزة) )5
 من األفراد الناشطین في مجال الحكم الرشید ومكافحة الفساد. عة أعضاء أربباإلضافة إلى  )6

 
یراعى في عملیة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة أن یمثل األعضاء الفردیین في الجمعیة  :مجلس إدارة أمان 2.3

، حیث یصل الحد األعلى ألعضاء مجلس العمومیة بعضو واحد على األقل، وأن ال یزید التمثیل عن عضوین إثنین
 .أعضاء 09بدالً من  عضو 13 اإلدارة

 أ. عبد القادر الحسیني: رئیس مجلس اإلدارة. .1
 .ال الشرافي: نائب رئیس مجلس االدارةد. كم .2
 .: أمین الصندوقأ.  حنان ریان .3
 .د. نجوى إرشید: أمین السر .4
 عضو. د. جورج جقمان:  .5
 د. حنان عشرواي: عضو.  .6
 .: عضوعصام یونس أ. .7
 أ. عزام أبو السعود: عضو.  .8
 أ. فیصل الشوا: عضو.  .9

 نبیل ترزي: عضو. .10
 نبراس بسیسو: عضو. .11

بو مجدي أولمكافحة الفساد،  مستشار مجلس اإلدارة لشؤونباإلضافة إلى عضویة كل من د. عزمي الشعیبي، 
 ، اللذان ال یحق لھما بالتصویت على قرارات مجلس اإلدارة. المدیر التنفیذي زید

 
 :الھیكل التنظیمي 2.4
االتصال  آلیة ویوضح المؤسسة، في والمسؤولیات الصالحیات توزیع آلیة تحدید إلى للمؤسسة التنظیمي الھیكل یھدف
على  والرقابة للمحاسبة آلیة توفیر في یساھم الذي األمر التقاریر، توجیھ یةلوآ للموظفین المختلفة المستویات بین
 .األداء

المعتمد في   National Chapterتعتبر أمان الفرع الوطني 
فلسطین (الشفافیة الفلسطینیة) لمنظمة الشفافیة الدولیة. 

وتم تجدیده عام  2006حصلت أمان على االعتماد الكامل عام 
بعد عملیة مراجعھ وتقییم خارجي أشرف علیھا مجلس  2010

 العضویة في منظمة الشفافیة الدولیة
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 : األوصاف الوظیفیة 2.5
 

  ، ویختص بـ:مكافحة الفسادلشؤون  أمان . مستشار مجلس إدارة2.5.1
 

یة  .1 فاف ìììììììمان كفرع وطني مع منظمة الش عة عالقة أ تاب یل وم تمث
 الدولیة.

خصììوص القضììایا التي مخاطبة األطراف الرسììمیة الفلسììطینیة ب .2
 یحددھا مجلس اإلدارة او یطلبھا المدیر التنفیذي.

 .أیة مھام أخرى توكل لھ من قبل مجلس اإلدارة .3
 

 ویختص بـ: ة\ة التنفیذي\. المدیر25.2.
 

تقدیم التوصììììììیة باالسììììììتراتیجیات والخطط والموازنات لمجلس  .1
 اإلدارة إلقرارھا.

 إلى مجلس اإلدارة. االشراف على إعداد الخطط السنویة ورفعھا .2
 ان تنفیذ استراتیجیة أمان المقرة.االشراف وضم .3
 .قیادة الفریق التنفیذي للمؤسسة .4
 االشراف على االستخدام األمثل للموارد المالیة والمصادر البشریة.  .5
تقدیم التقاریر الشھریة والسنویة إلى مجلس اإلدارة حول مجمل االنجازات التي قامت بھا أمان واھم  .6

 التوصیات التطویریة الالزمة. 
 التحضیر الجتماعات مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة ومتابعة تنفیذ قراراتھما.  .7
میع األطراف الحاكمة والتنفیذیة في أمان االشراف على عملیة تطبیق نظام اإلدارة بالنتائج لیكون مرجعا لج .8

 والمؤسسات الشریكة.
 .االشراف على فریق التخطیط وتجنید األموال .9
تجنید وتطویر الكادر الوظیفي ورقابة وتقییم أدائھ بما ینسجم مع سیاسات ومتطلبات أمان ونظام اإلدارة المبنیة  .10

 على النتائج.  
 .وابط مع مؤسسات المجتمع المدني والھیئات المحلیة والشبكات المحلیةالتشبیك والتنسیق ومتابعة العالقات والر .11
 التشبیك والتنسیق ومتابعة العالقات مع المؤسسات الرسمیة والدولیة والمانحین داخل وخارج فلسطین. .12
 تمثیل أمان وانتداب من یمثلھا في العالقة مع المؤسسات واألطراف المختلفة. .13

 
 
 

  :العملیاتة \. مدیر2.5.3
قیادة عملیة وضìììììع الخطط التنفیذیة والمیزانیات التفصìììììیلیة للوحدات التنفیذیة المختلفة واالشìììììراف على تنفیذیھا  .1

 ومراجعتھا بشكل دوري وتعدیلھا عند اللزوم.  
قیادة عملیة تطویر أدلة وإجراءات العمل والنماذج للمھام الرئیسìììììیة في الوثیقة البرنامجیة بمشìììììاركة المعنیین في  .2

 م المحددة، ومراجعتھا وتعدیلھا بشكل دوري من حیث كفاءتھا وفاعلیتھا وسھولة التعامل معھا.المھا
متابعة التزام جمیع العاملین في الوحدات المختلفة باإلجراءات والنماذج الواردة في األدلة بصورة تضمن النزاھة  .3

 في العمل وتضمن تطبیق نظام اإلدارة بالنتائج. 
للقاءات واالجتماعات التي تعقد مع المؤسììسììات المسììتھدفة أو الشììریكة ذات العالقة المشììاركة والتنسììیق والمتابعة  .4

 بعمل البرامج والمشاریع.
االتصììììاالت والزیارات الدوریة لمؤسììììسììììات لھا عالقة ببرامج أمان ومشììììاریعھا بغرض تسììììھیل مھمة منسììììقي  .5

 الوحدات ومسؤولیھا.

تقدیم المشìììììورة لمجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي  .4
بشìììأن الموقف إزاء القضìììایا التي تتعلق بالفسìììاد أو 
مضìììمون البرامج، أو تقییم الدراسìììات التي یشìììرف 

 . االئتالف على إعدادھا
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یھ واإلشììììììراف الفني لجمیع الموظفین في الوحدات المختلفة بشììììììكل مباشììììììر أو من خالل تقدیم اإلرشììììììاد والتوج .6
 االستعانة بخبراء ومھتمین في مجاالت عمل أمان. 

متابعة توثیق جمیع النماذج المسììتخدمة في الوحدات المختلفة وأرشììفتھا بصììورة تسììھل من الوصììول إلیھا من قبل  .7
 جمیع المعنیین داخل أمان.

ربعیة، نصìììف سìììنویة، سìììنویة) حول انجازات العمل وسìììیر البرامج والمشìììاریع د التقاریر الدوریة (متابعة إعدا .8
 بالتنسیق مع فریقي التخطیط والتقییم والرقابة. 

 متابعة إعداد مسودات مقترحات البرامج والمشاریع التي ستقدم إلى الممولین بالتنسیق مع فریق التخطیط.  .9
 ظمھا أمان لتطویر مجمل العمل. المشاركة في األنشطة التي تن .10
 تطویر الشروط المرجعیة لمجمل األعمال االستشاریة الخارجیة بما فیھا تقییم البرامج والمشاریع. .11

 
  ویختص بـ:ة والمالیة اإلداریالشؤون ة \مدیر.  2.5.4

 اإلجراءات المالیة والمحاسبیة لجمیع أعمال ومشاریع أمان.  تنفیذ، واإلشراف على تنفیذ.1
 إعداد الموازنات السنویة التقدیریة على مستوى البرامج والمشاریع المقدمة للتمویل..2
متابعة إدارة العملیات المحاسبیة وااللتزامات المالیة (بما فیھا المشتریات واستدراج العروض والعطاءات) وعملیات .3

والموازنات المقرة، وإعداد التقاریر الصرف الفعلي والـìììììììتأكد من أن ھذه العملیات تتم وفقاً لألنظمة واإلجراءات 
الالزمة لھذا األمر ورفعھا للمدیر التنفیذي وذوي العالقة من مدراء البرامج والمشاریع في المؤسسة، بما في ذلك 

 وضع التوصیات والعمل على تصویب آلیات وأوجھ الصرف إن وجدت.
 وإطار التخطیط والتقاریر المعتمدة في أمان.إعداد الخطط والتقاریر الدوریة للدائرة بما یتالءم مع منھجیة .4
 المساھمة في وضع الخطط والسیاسات العامة المرتبطة باإلدارة المالیة واإلداریة (التنظیمیة)..5
مراجعة السìììیاسìììات واألنظمة واإلجراءات اإلداریة والمالیة بشìììكل دوري وتقدیم المقترحات إلى مجلس اإلدارة من .6

 بما ینسجم مع نھج اإلدارة بالنتائج ومبادئ الشفافیة والنزاھة والحكم الرشید.ة \ة التنفیذي\خالل المدیر
تعریف جمیع المسììììؤولین والمنفذین للسììììیاسììììات واألنظمة واإلجراءات المالیة واإلداریة في السììììیاسììììات واألنظمة .7

 ظمة واإلجراءات.واإلجراءات المعتمدة وتوجیھھم لضمان االلتزام بھا، بما یشمل تدریب الكادر على ھذه األن
ة والمشììììììتریات للتأكد من صììììììحتھا ومالئمتھا \مراجعة التقاریر المالیة للمشììììììاریع الممولة والتي یعدھا المحاسììììììب.8

لمتطلبات الجھات المقدمة لھا حسب االتفاقیات المبرمة ونماذج التقاریر المستخدمة في المؤسسات، وذلك بالتعاون 
 ة.والتنسیق مع مدراء الدوائر ذات العالق

 رفع التقاریر المالیة واإلداریة للمدیر/ة التنفیذیة ألمان ومناقشتھا معھ/ا..9
مراجعة جمیع العقود واالتفاقیات قبل توقیعھا من المفوضین بالتوقیع وذلك لضمان توافقھا مع السیاسات واألنظمة  .10

 فیة والنزاھة والحكم الرشید.واإلجراءات المالیة واإلداریة المعتمدة في أمان، بما في ذلك عكسھا لمبادئ الشفا
اإلشìììììììراف على ومتابعة وتوجیھ عملیات وإجراءات التوظیف والتعاقد وإنھاء الخدمات بما یضìììììììمن إتمامھا وفقاً  .11

 لألنظمة والسیاسات المعمول بھا في أمان.
التقاریر اإلشìììراف على ومتابعة قضìììایا إدارة المصìììادر البشìììریة في أمان، بما في ذلك مراجعة وإقرار النماذج و .12

والوصìììوفات الوظیفیة وتقاریر المسìììتحقات المالیة للموظفین وقائمة الرواتب الشìììھریة ودراسìììات احتیاجات بناء 
القدرات الوظیفیة والتي تعد من المسìììììììؤولین في دائرة  الشìììììììؤون اإلداریة والمالیة بالتنسìììììììیق مع دائرة التخطیط 

 والرقابة والتطویر في ھذا اإلطار.
والتأكد من قیام دائرة الشìììؤون اإلداریة والمالیة ككل والعاملین في إطارھا بتوثیق وحفظ وأرشìììفة اإلشìììراف على  .13

 جمیع الوثائق الخاصة بإدارة العملیات اإلداریة والمالیة وشؤون الموظفین في أمان.
من صììحتھا المصììادقة على االلتزامات المالیة واسììتدراج العروض والعطاءات وإصììدارھا بعد مراجعتھا والتأكد  .14

 والمصادقة علیھا.
المشìììììاركة المباشìììììرة في تحضìììììیر وتنفیذ عملیة تقییم الموظفین وضìììììمان إتمام ھذه العملیة وفقاً للجداول الزمنیة  .15

 واإلجراءات والمعاییر المحددة لھا.
لى عاإلشììراف ضììمان توفر مكان مناسììب للعمل وتوفر جمیع األجھزة والمعدات الالزمة للموظفین للقیام بعملھم و .16

عملیات الصììììیانة الدوریة للتجھیزات المكتبیة ونظم المعلومات بما یضììììمن سììììیر العمل وتوفر متطلبات السììììالمة 
 والصحة العامة.
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 ویختص بـ: تخطیط والرقابة والتقییم ة ال\.  مدیر2.5.5

 قیادة عملیة التخطیط االستراتیجي والخطة السنویة المان..1
 بالتعاون مع دائرة الشؤون اإلداریة والمالیة ودائرة البرامج.إعداد إستراتیجیة لتجنید األموال .2
 مراجعة وتطویر نظام الرقابة والتقییم أو نظام اإلدارة بالنتائج..3
 وضع اإلطار العام للدروس المستفادة من مجمل عمل أمان في إطار خطة الرقابة والتقییم..4
 ن أمان أو قصص النجاح.المشاركة  في تحلیل واعداد الدروس المستفادة التي تصدر ع.5
 المشاركة في مجمل األنشطة التطویریة التي تقوم بھا أمان بغرض إعادة تقییم نفسھا..6
 متابعة دوریة لتقدم العالقات مع المؤسسات الممولة أو المرشحة الن تكون ممولة..7
 مراجعة السیاسات التمویلیة وأولویاتھم خاصة تلك التي تمول أمان..8
 ت المشاریع التمویلیة ومراجعتھا وتدقیقھا.متابعة إعداد مقترحا.9

 المشاركة في االجتماعات واللقاءات التي تعقد مع المؤسسات المانحة والممولة. .10
 مراجعة التقاریر الفنیة قبل إرسالھا للمؤسسات التمویلیة. .11
االلكترونیة أو في اإلشìììراف على وضìììع خطة اإلعالم ومتابعة ما ینشìììر حول أمان وبرامجھا سìììواًء على المواقع  .12

 وسائل اإلعالم المختلفة باللغتین العربیة واالنجلیزیة، والمشاركة في األنشطة اإلعالمیة.
 اإلشراف على إعداد المواد واألدلة التدریبیة ذات الجودة العالیة.   .13
 اإلشراف على منھجیات وأدوات البحث لمجمل األبحاث والدراسات. .14
 ذات العالقة والتي تنظم من قبل الدوائر واألقسام األخرى.المشاركة حیث یلزم في األنشطة  .15
 المشاركة المحلیة والخارجیة في ورش ولجان ومؤتمرات في المواضیع التي تخص عمل الدائرة. .16
 اإلشراف على إصدار تقریر النشاطات السنوي لمجمل عمل أمان. .17

 
 غزة: -ة برنامج أمان\.  مدیر2.5.6

زة والمعنیین من مجلس اإلدارة والمؤسسات الشریكة في  أنشطة التخطیط والرقابة تنسیق مشاركة فریق العمل من غ .1
 والتقییم التي تخص برامج ومشاریع أمان.

 المشاركة في تنفیذ برامج ومشاریع المؤسسة واإلشراف على تنفیذھا. .2
 ریع.التنسیق والمشاركة في تنفیذ أنشطة التخطیط والرقابة والتقییم التي تخص البرامج والمشا .3
 إعداد التقاریر الفنیة والمالیة حول البرامج والمشاریع وأیة أنشطة أخرى. .4
 تقدیم الدعم في مجاالت اإلدارة والعالقات والتنظیم واألمور الفنیة الالزمة لتحقیق البرامج لجمیع الكادر. .5
 المشاركة في األبحاث والدراسات المنفذة في قطاع غزة. .6
 ال فیما یخص فرع غزة.المشاركة في أنشطة تجنید األمو .7
 متابعة تنفیذ السیاسات اإلداریة والمالیة في قطاع غزة وتوثیق الملفات بالتنسیق مع مدیر الدائرة اإلداریة والمالیة. .8
 المشاركة في اللجان والمؤتمرات والشبكات المحلیة في قطاع غزة في المجاالت ذات العالقة بعمل أمان. .9

 واجتماعیة واقتصادیة من اجل تعزیز العالقة معھم.زیارة لشخصیات ومؤسسات سیاسیة  .10
 ة.\ة التنفیذي\تسھیل مھمة أعضاء مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة في غزة بالتنسیق مع المدیرِ  .11
 المشاركة في الحمالت اإلعالمیة. .12

 
 :والمصادرة وحدة البحث \.  مدیر2.5.7

 متابعة تقریر الفساد السنوي ویشمل ذلك: .1
ü الخاصة بتقریر الفساد السنوي ضمن المنھجیة المعتمدة. تحدید المواضیع 
ü  تحضیر الخطوط المرجعیة ومتابعة الباحثین في الضفة وغزة الذین یعملون على جمع المعلومات خدمة لتقریر

 الفساد السنوي.
ü .تحلیل المعلومات التي یتم جمعھا خدمة لتقریر الفساد السنوي 
ü ھائي بعد جمع المعلومات المطلوبة.صیاغة تقریر الفساد السنوي بشكلھ الن 
ü .متابعة التقاریر الخاصة التي یتم اختیارھا سنویا خدمة لتقریر الفساد السنوي 
ü  .اإلشراف على اجتماعات الفریق االستشاري الخاص بتقریر الفساد 

 متابعة التقاریر الصادرة عن أمان: .2
ü ي المشاریع. متابعة إعداد المنھجیات الخاصة بالتقاریر المختلفة مع منسق 
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ü .مراجعة التقاریر والدراسات المعدة من حیث مضمونھا استنادا للمرجعیات المتفق علیھا 
ü .كتابة أوراق بحثیة ذات العالقة بتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد حسب االحتیاج 
ü .تحلیل المعلومات ذات العالقة بتعزیز النزاھة ومكافحة الفساد 
ü  وتحلیلھا خدمة للتقاریر المختلفة. متابعة ما یتم رصده من معلومات 
ü .متابعة نتائج التقاریر الصادرة عن أمان 

 متابعة استطالع الرأي السنوي: .3
ü  .تحضیر الخطوط المرجعیة للجھة التي تنفذ االستطالع 
ü .المساھمة في عملیة تصمیم االستمارة الخاصة باستطالع الرأي السنوي 
ü فق وجھة نظر أمان.تحلیل النتائج الواردة في استطالع الرأي و 

 متابعات أخرى: .4
ü .إعداد الخطط والتقاریر الفنیة اإلداریة الدوریة عن سیر العمل ضمن الدائرة 
ü .متابعة تزوید منسق الصفحة االلكترونیة بالمواد ذات العالقة بمخرجات الدائرة 
ü ان.متابعة تغذیة مركز المصادر بالمراجع ( تقاریر، أبحاث،...) والمتعلقة بمجال عمل أم 
ü .اإلشراف على جائزة أفضل بحث 

 
 :بناء القدرات واإلعالمة وحدة \مدیر .2.5.8

 . وضع رؤیة ورسالة وتوجھات واستراتیجیات بناء القدرات واإلعالم بما یخدم خطة أمان اإلستراتیجیة ورسالتھا. .1
 إعداد خطة عمل وموازنة تفصیلیة لبناء القدرات واإلعالم في أمان.   .2
 إعداد األدلة والمواد التدریبیة واإلعالمیة الالزمة إلجراءات تنفیذ النشاطات.  .3
 إعداد قاعدة معلومات للمدربین واإلعالمیین بكافة التفاصیل المتعلقة بعمل أمان.  .4
 إعداد مقترحات ومواد إعالمیة منتظمة بما تخدم رسالة وأھداف أمان.  .5
تي أعدتھا أمان للقطاعات المختلفة بما ینسìììììììجم مع خبرة  أمان ویخدم اإلشìììììììراف على عملیة تطویر أدلة التدریب ال .6

 رسالتھا.
المسìììììììاھمة في إعداد مقترحات برامج التدریب ومراجعة المواد التدریبیة التي یعدھا المدربین واإلشìììììììراف على  .7

 الدورات التدریبیة التي تعقدھا أمان للقطاعات المختلفة.
التعììاقììد مع البììاحثین والخبراء والمììدربین واإلعالمیین إلجراء المراجعììات إعììداد الشìììììììروط المرجعیììة واتفììاقیììات  .8

 والدراسات المطلوبة والتنسیق معھم ومتابعة التزامھم بھا.
 مراجعة التقاریر اإلخباریة التي یعدھا منسقو البرامج والمشاریع وتوزیعھا على وسائل اإلعالم المختلفة. .9

 قة باإلعالم والتدریب.تمثیل المؤسسة في النشاطات ذات العال .10
 بناء عالقة متینة مع وسائل اإلعالم الرسمیة والخاصة والشعبیة ومع اإلعالمیین.     .11
 االطالع الدائم على ما یستجد من أدوات وحقائب تدریبیة. .12
 اإلشراف على تقییم فعالیة التدریب وأداء المدربین الذین تتعاقد معھم أمان. .13

 
 وال:ة وحدة تجنید األم\. مدیر2.5.9

 متابعة العالقة بین أمان واألطراف الخارجیة بالتنسیق مع المدیر التنفیذي ویشمل ذلك: .1
ü .تقدیم اإلسناد في تحریر وتحلیل التقاریر النھائیة والسنویة لمشاریع وبرامج أمان قبل إصدارھا 
ü  اإلنجلیزیة.تقدیم اإلسناد للبرامج والمشاریعفي مراجعة وتحریر إصدارات المؤسسة باللغة 
ü  إعداد المراسالت الرسمیة المتعلقة بالمؤسسات الدولیة الصادرة عن االئتالف والرد على الرسائل الواردة فیما عدا

 المراسالت الخاصة بالمشاریع. 
ü .متابعة الترتیبات المتعلقة بزیارة الوفود إلى أمان وتنسیق المواعید 
ü حاضر اإلجتماعات باللغة اإلنجیزیة وإرسالھا لھم حسب الحاجة المشاركة في اإلجتماعات مع الممولین وإعداد م

 والضرورة. 
ü .ًالمشاركة في اجتماعات ومؤتمرات التمویل محلیاً ودولیا 
ü .إعداد بطاقات التھنئة والمعایدة للمؤسسات الدولیة والممولین 
ü مؤسسات الدولیة والممولین.إعداد البیانات الرسمیة (باللغة االنجلیزیة) التي تصدر عن المؤسسة وإرسالھا لل 
ü .تحدیث قاعدة البیانات الخاصة بالمؤسسات الدبلوماسیة والدولیة العاملة في األراضي الفلسطینیة بشكل دائم 
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ü .إعداد الدعوات الخاصة بنشاطات أمان باللغة اإلنجلیزیة وإرسالھا للمؤسسات الدولیة 
 إعداد مشاریع التمویل وتجنید الدعم لھا ویشمل ذلك: .2

ü داد مشاریع ومقترحات المشاریع الجدیدة والعمل على تجنید الدعم الالزم لتنفیذھا.إع 
ü  مراجعة وتطویر مقترحات المشاریع المعدة من منسقي المشاریع والتأكد من تطابقھا مع شروط ومتطلبات

 الممولین.
ü .متابعة استفسارات الممولین 
ü .العمل على بناء عالقات جدیدة مع ممولین جدد 
ü عدة بیانات الممولین والعمل على تحدیثھا باستمرار.بناء قا 
ü  .اإلشراف على إعداد التقاریر الفنیة والمالیة للممولین 

 
  المناصرة:الضغط و ة مركز \مدیر .2.5.10
 إعداد خطة العمل والموازنة التفصیلیة لمركز المناصرة واإلرشاد القانوني.  .1
الخطة والجدول الزمني والموازنة واإلجراءات اإلداریة والمالیة تنفیذ واإلشììììراف على تنفیذ أنشììììطة المركز حسììììب  .2

 لمؤسسة أمان.
 إعداد تقاریر سیر العمل بشكل دوري حول سیر عملیة تنفیذ النشاطات وإرسالھا للممولین والرد على استفساراتھم. .3
  اإلشراف والمساھمة في إعداد التقاریر اإلداریة والفنیة المتعلقة بالمركز حسب الطلب. .4
إعداد الشìììروط المرجعیة واتفاقیات الباحثین والخبراء إلجراء المراجعات والدراسìììات والتقاریر المطلوبة والتنسìììیق  .5

 معھم. 
 اإلشراف على ومتابعة عمل المساعد االداري وتقدیم الدعم الفني واإلداري لتطویر وتقییم أدائھ. .6
 صفحة اإللكترونیة والمسؤول اإلعالمي بھا. إعداد تقاریر إخباریة عن نشاطات المركز وتزوید منسق ال  .7
 المساھمة في إعداد مقترحات مشاریع ذات الصلة بالمركز.  .8
شفافیة الموازنة العامة، ویشمل ذلك وضع خطة العمل والمتابعة  .9 القیام بأعمال التنسیق الخاصة بالفریق األھلي لدعم 

أعضììììاء الفریق والباحثین الذین یقدمون إسììììنادا لعمل على األوراق التحلیلیة المطلوبة واالجتماعات والتواصììììل مع 
 الفریق، والمتابعة مع وزارة المالیة والوزارات المستھدفة من قبل الفریق.

والتي تتمحور حول استالم  ANSAالقیام بأعمال المنسق القطري الخاص بشبكة المساءلة االجتماعیة بالعالم العربي  .10
السكرتاریا التنفیذیة للشبكة والتواصل مع أعضاء الشبكة في فلسطین، ووضع طلبات االنضمام للشبكة والتواصل مع 

 خطط العمل والمتابعة علیھا.
 

 . منسق/ة الھیئات المحلیة: 2.5.11
 إعداد قصص النجاح والدروس المستفادة ذات العالقة بقطاع الحكم المحلي. .1
سنویة التفصیلیة وموازناتھا للنشاطات ال .2  تي تستھدف قطاع الحكم المحلي بما یتالءم وتوجھاتإعداد وتنفیذ الخطط ال

ونظام التقییم والرقابة والتعلم المعتمد والمسìììììتند إلى توجھات أمان للتقییم  2015-2013الوثیقة اإلسìììììتراتیجیة ألمان 
 بالنتائج واإلجراءات اإلداریة والمالیة للمؤسìììììììسìììììììة (تغطي الخطة السìììììììنویة األھداف المرحلیة والنتائج المتوقعة

 ومخرجات النشاطات ومؤشرات قیاس النجاح والموازنات المعتمدة وإطارھا الزمني).
اإلشììììراف والتنسììììیق الدائم مع منسììììقي المشììììاریع التي تحوي محاور تتعلق بقطاع الحكم المحلي الواردة في الوثیقة  .3

 وإطارھا الزمني ومؤشراتاإلستراتیجیة (یشمل ذلك اإلشراف على إعداد وتنفیذ خطط العمل التفصیلیة وموازناتھا 
 قیاس النجاح والتقاریر الدوریة المتعلقة بھا).

 إعداد التقاریر الدوریة المطلوبة المبنیة على النتائج.  .4
 إدارة العالقة مع اإلطراف الشریكة في قطاع الحكم المحلي. .5
 متابعة العالقة مع الممولین والرد على استفساراتھم.  .6
جعیة واتفاقیات التعاقد مع الباحثین والخبراء والمدربین الخاصة بقطاع الحكم المحلي إعداد المنھجیات والشروط المر .7

ومتابعة عملیات المراجعة والبحث معھم من حیث االلتزام بالمھمات والمعاییر والخطط الزمنیة المنصìììììììوص علیھا 
 باالتفاقیات.

تحضìììììììیر مضìììììììامین ھذه اللقاءات وتحدید متابعة الترتیبات اللوجسìììììììتیة وإدارة ورش العمل واالجتماعات من حیث  .8
 األطراف المعنیة ودعوتھا ومتابعة التوصیات الناتجة عنھا.
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متابعة إعداد تقاریر إخباریة عن النشììììاطات التي تنفذھا أمان في مجال قطاع الحكم المحلي وتزوید منسììììق الصììììفحة  .9
 االلكترونیة ووسائل اإلعالم بھا.

 المشاریع بشكل عام وتلك التي تستھدف قطاع الحكم المحلي بشكل خاص. المساھمة في عملیة تطویر أدلة تنفیذ .10
المشììاركة في ورش عمل وأنشììطة عامة تنظمھا المؤسììسììات المعنیة في تعزیز النزاھة والشììفافیة والمسììاءلة في عمل  .11

 قطاع الحكم المحلي.
تسììھل من الوصììول إلیھا من قبل توثیق وأرشììفة جمیع النشììاطات واالنجازات المتعلقة بقطاع الحكم المحلي بصììورة  .12

 جمیع المعنیین داخل أمان.
) والمتعلقة بقطاع الحكم المحلي اسìììììììتنادا للنماذج baseline dataمتابعة عملیة جمع المعلومات القبلیة وتحدیثھا ( .13

 واألدوات الواردة في نظام التقییم والرقابة.
 ق بقطاع الحكم المحلي.المساھمة في إعداد تقریر النشاطات السنوي ألمان فیما یتعل .14
المسììاھمة والمشììاركة في تمثیل أمان في النشììاطات المحلیة واإلقلیمیة ذات العالقة بقطاع الحكم المحلي ویشììمل ذلك  .15

 تحضیر أوراق العمل والعروض التقدیمیة حسب الطلب.
التي  حول نشاطات أمان توفیر المعلومات التي تتطلبھا منظمة الشفافیة الدولیة وجھات االختصاص الرسمیة المحلیة .16

 تستھدف قطاع الحكم المحلي. 
 إعداد مقترحات لمشاریع جدیدة تستھدف قطاع الحكم المحلي. .17

 
 : القطاع الخاص والقطاع األمنية /. منسق2.5.12
 إعداد قصص النجاح والدروس المستفادة الخاصة بالقطاع الخاص واألمني. .1
ناتھا للنشاطات التي تستھدف القطاع الخاص والقطاع األمني بما یتالءم إعداد وتنفیذ الخطط السنویة التفصیلیة ومواز .2

ونظام التقییم والرقابة والتعلم المعتمد والمسììììììتند إلى توجھات  2015-2013وتوجھات الوثیقة اإلسììììììتراتیجیة ألمان 
المرحلیة والنتائج  أمان للتقییم بالنتائج واإلجراءات اإلداریة والمالیة للمؤسìììììììسìììììììة (تغطي الخطة السìììììììنویة األھداف

 المتوقعة ومخرجات النشاطات ومؤشرات قیاس النجاح والموازنات المعتمدة وإطارھا الزمني).
اإلشراف والتنسیق الدائم مع منسقي المشاریع التي تحوي محاور تتعلق بالقطاع الخاص والقطاع األمني الواردة في  .3

تنفیذ خطط العمل التفصììììیلیة وموازناتھا وإطارھا الزمني الوثیقة اإلسììììتراتیجیة (یشììììمل ذلك اإلشììììراف على إعداد و
 ومؤشرات قیاس النجاح والتقاریر الدوریة المتعلقة بھا).

 إعداد التقاریر الدوریة المطلوبة حول سیر عملیة التنفیذ المبنیة على النتائج. .4
 إدارة العالقة مع اإلطراف الشریكة في القطاع الخاص والقطاع األمني. .5
راف على تقدیم أمان للدعم الفني واللوجستي لمنتدى مؤسسات المجتمع المدني للتعاون مع مع المؤسسة متابعة اإلش .6

 األمنیة.  
 متابعة العالقة مع الممولین والرد على استفساراتھم.  .7
لخاص اإعداد المنھجیات والشììروط المرجعیة واتفاقیات التعاقد مع الباحثین والخبراء والمدربین ذات العالقة بالقطاع  .8

واألمني  ومتابعة عملیات المراجعة والبحث معھم من حیث االلتزام بالمھمات والمعاییر والخطط الزمنیة المنصوص 
 علیھا باالتفاقیات.

متابعة الترتیبات اللوجسìììììììتیة وإدارة ورش العمل واالجتماعات من حیث تحضìììììììیر مضìììììììامین ھذه اللقاءات وتحدید  .9
 التوصیات الناتجة عنھا.اإلطراف المعنیة ودعوتھا ومتابعة 

متابعة إعداد تقاریر إخباریة عن النشاطات التي تنفذھا أمان في مجال القطاع الخاص واألمني وتزوید منسق الصفحة  .10
 االلكترونیة ووسائل اإلعالم بھا.

ستھدف القطاع الخاص والقطاع األمن .11 بشكل  يالمساھمة في عملیة تطویر أدلة تنفیذ المشاریع بشكل عام وتلك التي ت
 خاص.

المشììاركة في ورش عمل وأنشììطة عامة تنظمھا المؤسììسììات المعنیة في تعزیز النزاھة والشììفافیة والمسììاءلة في عمل  .12
 القطاع الخاص والقطاع األمني.

توثیق وأرشìììفة جمیع النشìììاطات واالنجازات المتعلقة بالقطاع الخاص والقطاع األمني بصìììورة تسìììھل من الوصìììول  .13
 المعنیین داخل أمان.إلیھا من قبل جمیع 

) والمتعلقة بالقطاع الخاص والقطاع األمني اسìììتنادا baseline dataمتابعة عملیة جمع المعلومات القبلیة وتحدیثھا ( .14
 للنماذج واألدوات الواردة في نظام التقییم والرقابة.

 األمني. المساھمة في إعداد تقریر النشاطات السنوي ألمان فیما یتعلق بالقطاع الخاص والقطاع .15
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المسìììاھمة والمشìììاركة في تمثیل أمان في النشìììاطات المحلیة واإلقلیمیة ذات العالقة بالقطاع الخاص والقطاع األمني  .16
 ویشمل ذلك تحضیر أوراق العمل والعروض التقدمیة حسب الطلب.

 المساھمة في عملیة تصمیم واعداد المشاریع التي تستھدف القطاع الخاص والقطاع األمني. .17
المعلومات التي تتطلبھا منظمة الشفافیة الدولیة وجھات االختصاص الرسمیة المحلیة حول نشاطات أمان التي  توفیر .18

 تستھدف القطاع الخاص والقطاع األمني. 
 إعداد مقترحات لمشاریع جدیدة تستھدف القطاع الخاص والقطاع األمني. .19

 
 . منسق/ة القطاع العام: 2.5.13
 المستفادة المتعلقة بالقطاع العام.إعداد قصص النجاح والدروس  .1
ستھدف القطاع العام بما یتالءم وتوجھات الوثیقة  .2 شاطات التي ت سنویة التفصیلیة وموازناتھا للن إعداد وتنفیذ الخطط ال

ونظام التقییم والرقابة والتعلم المعتمد والمسììììتند إلى توجھات أمان للتقییم بالنتائج  2015-2013اإلسììììتراتیجیة ألمان 
واإلجراءات اإلداریة والمالیة للمؤسììììììسììììììة (تغطي الخطة السììììììنویة األھداف المرحلیة والنتائج المتوقعة ومخرجات 

 النشاطات ومؤشرات قیاس النجاح والموازنات المعتمدة وإطارھا الزمني).
لك (یشìììمل ذاإلشìììراف والتنسìììیق الدائم مع منسìììقي نشìììاطات القطاعات األخرى الواردة في وثیقة البرنامج الرئیسìììي  .3

اإلشìììراف على إعداد وتنفیذ خطط العمل التفصìììیلیة وموازناتھا وإطارھا الزمني ومؤشìììرات قیاس النجاح والتقاریر 
 الدوریة المتعلقة بھا).

إعداد التقاریر الدوریة المطلوبة حول سìììììیر عملیة تنفیذ نشìììììاطات البرنامج الرئیسìììììي ویشìììììمل ذلك متابعة منسìììììقي  .4
 ضمن البرنامج الرئیسي في عملیة إعداد تقاریر االنجاز. نشاطات القطاعات األخرى 

 طراف الشریكة في القطاع العام.األإدارة العالقة مع  .5
 متابعة العالقة مع ممولي البرنامج الرئیسي والرد على استفساراتھم.  .6

 بالقطاع العام إعداد المنھجیات والشìììììììروط المرجعیة واتفاقیات التعاقد مع الباحثین والخبراء والمدربین الخاصìììììììة .7
ومتابعة عملیات المراجعة والبحث معھم من حیث االلتزام بالمھمات والمعاییر والخطط الزمنیة المنصìììììììوص علیھا 

 باالتفاقیات.
متابعة الترتیبات اللوجستیة وإدارة ورش العمل واالجتماعات الخاصة بالقطاع العام من حیث تحضیر مضامین ھذه  .8

 عنیة ودعوتھا ومتابعة التوصیات الناتجة عنھا.اللقاءات وتحدید األطراف الم
متابعة إعداد تقاریر إخباریة عن نشììاطات أمان في القطاع العام وتزوید منسììق الصììفحة االلكترونیة ووسììائل اإلعالم  .9

 بھا.
 المساھمة في عملیة تطویر أدلة تنفیذ المشاریع بشكل عام وتلك التي تستھدف القطاع العام بشكل خاص. .10
في ورش عمل وأنشììطة عامة تنظمھا المؤسììسììات المعنیة في تعزیز النزاھة والشììفافیة والمسììاءلة في عمل المشììاركة  .11

 القطاع العام.
توثیق وأرشìììفة جمیع النشìììاطات واالنجازات المتعلقة بالقطاع العام بصìììورة تسìììھل من الوصìììول إلیھا من قبل جمیع  .12

 المعنیین داخل أمان.
) والمتعلقة بالقطاع العام اسììììììتنادا للنماذج واألدوات baseline dataلیة وتحدیثھا (متابعة عملیة جمع المعلومات القب .13

 الواردة في نظام التقییم والرقابة.
 المساھمة في إعداد تقریر النشاطات السنوي ألمان فیما یتعلق بالقطاع العام. .14

قة بالقطاع العام ویشمل ذلك تحضیر المساھمة والمشاركة في تمثیل أمان في النشاطات المحلیة واإلقلیمیة ذات العال .15
 أوراق العمل والعروض التقدیمیة حسب الطلب.

 المساھمة في عملیة تصمیم واعداد المشاریع التي تستھدف القطاع العام. .16
توفیر المعلومات التي تتطلبھا منظمة الشفافیة الدولیة وجھات االختصاص الرسمیة المحلیة حول نشاطات أمان التي  .17

 اع العام. تستھدف القط
 المشاركة في تقییم أداء الموظفین ذوي العالقة بتنفیذ نشاطات تستھدف القطاع العام. .18
 إعداد مقترحات لمرحلة جدیدة للبرنامج الرئیسي. .19

 
 . منسق/ة المجتمع المدني: 2.5.14
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 إعداد قصص النجاح والدروس المستفادة الخاصة بالمجتمع المدني. .1
التفصììììیلیة وموازناتھا للنشììììاطات التي تسììììتھدف المجتمع المدني بما یتالءم وتوجھات إعداد وتنفیذ الخطط السììììنویة  .2

ونظام التقییم والرقابة والتعلم المعتمد والمسìììììتند إلى توجھات أمان للتقییم  2015-2013الوثیقة اإلسìììììتراتیجیة ألمان 
اف المرحلیة والنتائج المتوقعة بالنتائج واإلجراءات اإلداریة والمالیة للمؤسìììììììسìììììììة (تغطي الخطة السìììììììنویة األھد

 ومخرجات النشاطات ومؤشرات قیاس النجاح والموازنات المعتمدة وإطارھا الزمني).
اإلشìììììììراف والتنسìììììììیق الدائم مع منسìììììììقي المشìììììììاریع التي تحوي محاور تتعلق بالمجتمع المدني الواردة في الوثیقة  .3

لعمل التفصیلیة وموازناتھا وإطارھا الزمني ومؤشرات اإلستراتیجیة (یشمل ذلك اإلشراف على إعداد وتنفیذ خطط ا
 قیاس النجاح والتقاریر الدوریة المتعلقة بھا).

 إعداد التقاریر الدوریة المطلوبة حول سیر عملیة التنفیذ المبنیة على النتائج. .4
 إدارة العالقة مع اإلطراف الشریكة في المجتمع المدني. .5
 متابعة العالقة مع الممولین والرد على استفساراتھم.  .6
إعداد المنھجیات والشروط المرجعیة واتفاقیات التعاقد مع الباحثین والخبراء والمدربین ذات العالقة بالمجتمع المدني  .7

لیھا ومتابعة عملیات المراجعة والبحث معھم من حیث االلتزام بالمھمات والمعاییر والخطط الزمنیة المنصìììììììوص ع
 باالتفاقیات.

متابعة الترتیبات اللوجسìììììììتیة وإدارة ورش العمل واالجتماعات من حیث تحضìììììììیر مضìììììììامین ھذه اللقاءات وتحدید  .8
 اإلطراف المعنیة ودعوتھا ومتابعة التوصیات الناتجة عنھا.

منسìììììììق الصìììììììفحة متابعة إعداد تقاریر إخباریة عن النشìììììììاطات التي تنفذھا أمان في مجال المجتمع المدني وتزوید  .9
 االلكترونیة ووسائل اإلعالم بھا.

 المساھمة في عملیة تطویر أدلة تنفیذ المشاریع بشكل عام وتلك التي تستھدف المجتمع المدني بشكل خاص. .10
المشììاركة في ورش عمل وأنشììطة عامة تنظمھا المؤسììسììات المعنیة في تعزیز النزاھة والشììفافیة والمسììاءلة في عمل  .11

 مدني.مؤسسات المجتمع ال
توثیق وأرشفة جمیع النشاطات واالنجازات المتعلقة بالمجتمع المدني بصورة تسھل من الوصول إلیھا من قبل جمیع  .12

 المعنیین داخل أمان.
) والمتعلقììة بììالمجتمع المììدني اسìììììììتنììادا للنمììاذج baseline dataمتììابعììة عملیììة جمع المعلومììات القبلیììة وتحììدیثھììا ( .13

 التقییم والرقابة.واألدوات الواردة في نظام 
 المساھمة في إعداد تقریر النشاطات السنوي ألمان فیما یتعلق بالمجتمع المدني. .14
المسìììììاھمة والمشìììììاركة في تمثیل أمان في النشìììììاطات المحلیة واإلقلیمیة ذات العالقة بالمجتمع المدني ویشìììììمل ذلك  .15

 تحضیر أوراق العمل والعروض التقدمیة حسب الطلب.
 ة تصمیم واعداد المشاریع التي تستھدف المجتمع المدني.المساھمة في عملی .16
توفیر المعلومات التي تتطلبھا منظمة الشفافیة الدولیة وجھات االختصاص الرسمیة المحلیة حول نشاطات أمان التي  .17

 تستھدف المجتمع المدني. 
 إعداد مقترحات لمشاریع جدیدة تستھدف المجتمع المدني. .18

 
  :الفنيالدعم ة \. منسق2.5.15
 .ت)ملحقا، مجابر، بحاسو(أجھزة من ت المؤسسة حتیاجااسة درا .1
 إعداد المواصفات والشروط الفنیة لألجھزة والشبكات بحیث تلبي االحتیاجات المستقبلیة للمؤسسة. .2
) من خالل Mail , Internet, Websiteالمحافظة على دیمومة الخدمات المستخدمة من خالل الشبكات ( .3

 لصیانة.متابعة برامج ا
المسؤولیة المباشرة عن خادم البرید االلكتروني من حیث التعریف، إلغاء مستخدمین، اخذ نسخ احتیاطیة  .4

 دوریة من المراسالت والمستخدمین، والمحافظة على استمراریة العمل.
 متابعة شركات الصیانة والموردین لألنظمة االلكترونیة ( إنذار، كامیرات، ساعة دوام ، التحكم ) .5
 متابعة صیانة أجھزة الحاسوب والشبكات. .6
متابعة الصفحة اإللكترونیة وصفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالمؤسسة والعمل على تحدیث البیانات  .7

 بشكل دوري ومستمر.
 متابعة الصیانة وضمان أمان وسالمة المعلومات على سیرفر المؤسسة. .8
 والمنشورات.اإلشراف على استالم وتوزیع المطبوعات  .9
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 متابعة مخزن المؤسسة واإلشراف على ترتیب محتویاتھ. .10
 .تصمیم قواعد معلومات محوسبة لمساعدة العاملین في المؤسسة .11
 تقدیم الدعم التقني في نشاطات أمان خاصة المؤتمر السنوي واحتفال الشفافیة. .12
 توضیحیة وعروض. تقدیم المساعدة التقنیة في مجال إعداد الرسوم البیانیة وغیرھا من رسوم .13
 المساھمة في إعداد تقریر النشاطات السنوي. .14

 

 
 ة:\. المحاسب2.5.16
 تنفیذ اإلجراءات المالیة والمحاسبیة المعتمدة في المؤسسة. .1
تحضììììیر كافة المسììììتندات الصììììادرة والواردة إلى قسììììم المحاسììììبة، والتأكد من صììììحتھا ومن إحتوائھا على  .2

 التواقیع الالزمة .
تسììììììجیل كافة مسììììììتندات القید في حسììììììاباتھا المعنیة وفقا للنظام المحاسììììììبي المطبق وعلى أسììììììاس الدورة   .3

 .المحاسبیة المعتمدة
إصììدار سììندات الصììرف وتحضììیر الشììیكات المتعلقة بھا، بعد التأكد من صììحة المسììتندات المرفقة ومتابعة  .4

 .المعمول بھا الحصول على التواقیع الالزمة على الشیكات وفقا للصالحیات
إعداد كشìììììوف التسìììììویة الخاصìììììة بالبنوك شìììììھریا، وإظھار الفروقات ( إن وجدت)، وإعالم المدیر المالي  .5

 واإلداري للمراجعة بشأنھا، وتحضیر قیود التسویة الالزمة.
 .تنفیذ عملیات الجرد الدوري والسنوي للموجودات الثابتة ومطابقتھا مع أرصدة الحسابات المعنیة .6
 تقاریر المالیة الدوریة للجھات ذات العالقة.إعداد ال .7
تحضìììیر البیانات المالیة المطلوبة لمدقق الحسìììابات القانوني للمؤسìììسìììة في نھایة السìììنة إلعداد تقریر مدقق  .8

 الحسابات السنوي.
 أرشفة المعامالت والبیانات الخاصة بالدائرة المالیة وإبقاء األرشیف محدث. .9

سیق   .10 متابعة مصروفات المؤسسة، وتحمیلھا للمشروعات المختلفة، ومقارنتھا مع موازنة المشروعات بالتن
 مع المدیر المالي واإلداري.

تدقیق قائمة الرواتب وجمیع السììììììندات والمعامالت التي یعدھا الزمالء في دائرة الشììììììؤون اإلداریة والمالیة  .11
 راءات وأنظمة المؤسسة. للتأكد من دقتھا وصحتھا والتزامھا باإلج

 
 : شؤون الموظفین -ة\منسق  .2.5.17
 متابعة تنفیذ إجراءات العمل المتعلقة بعمل شؤون الموظفین. .1
 متابعة االلتزام بالنظام الداخلي ونظام شؤون الموظفین في كل ما یتعلق بالموارد البشریة. .2
 متابعة قسم شؤون الموظفین والذي یشمل:  .3

ü  الثبوتیة كافة الخاصة بالموظفین الجدد.استالم المستندات 
ü .متابعة إجراءات التعیین واعداد عقود العمل للموظفین الجدد 
ü .إعداد وتزوید الدوائر بالنماذج الخاصة بشؤون الموظفین وإرشادھم إلى طریقة استخدامھا 
ü  فھم درجاتھم و / أو وظائتنفیذ اإلجراءات اإلداریة الخاصة بالموظفین الجدد المثبتین وللموظفین الذین تغیرت

 نتیجة الترقیة أو النقل.
ü  متابعة تطبیق إجراءات وأسالیب ووسائل ضبط الدوام والحضور واالنصراف والغیاب والعمل اإلضافي

 واإلجازات.
ü .تطبیق إجراءات انتھاء خدمات الموظفین واعداد التسویة النھائیة 
ü قاریر الدوریة عن أوضاعھم.حفظ سجالت وملفات الموظفین محدثة وكاملة واعداد الت 
ü .تقدیم الدعم اللوجستي للموظفین فیما یتعلق بالمشاركات الخارجیة من تأشیرات وتذاكر وحجوزات فنادق ... الخ 

 متابعة ملفي مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة مع المدیر/ة التنفیذي / ة ویشمل ذلك: .4
ü .تحضیر الدعوات ومرفقاتھا وإرسالھا وتأكید الحضور 
ü .أخذ محاضر االجتماعات وتعمیمھا على الحضور والجھات المعنیة 
ü .متابعة تنفیذ القرارات والتوصیات بناء على توجیھات المدیر/ة التنفیذي/ة 
ü .إعداد التقریر السنوي لمجلس اإلدارة 
ü  .إشعار الوزارات المعنیة بالتطورات الحاصلة في مؤسسة أمان وفق ما نص علیھ القانون الفلسطیني 
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 ابعة بوالص التأمین بجمیع أنواعھا واإلشراف على تجدیدھا وااللتزام ببنودھا.مت .5
 اإلشراف على أرشفة ملفات جمیع الدوائر ومكتب االستقبال. .6
 إعداد وتحضیر كشف الرواتب الشھري للموظفین. .7
 اإلشراف على والتأكد من قیام موظفتي االستقبال والخدمات بمھامھما ومتابعة وتطویر أدائھما. .8
 متابعة احتیاجات المؤسسة من قرطاسیھ ومواد تنظیف وضیافة وتوفیرھا في وقتھا دون تبدید أو إھدار. .9

 متابعة صیانة وتحدیث ساعة الدوام والنظام الخاص بھا. .10
 

 منسق/ة المشتریات. -.مساعد إداري 2.5.18
وتجمیع العروض شراء اإلشراف على ومتابعة لوزام المؤسسة ومتابعة إعداد عروض األسعار والعطاءات  .1

اللوازم، وتفریغ عروض األسììعار والتنسììیق مع لجنة المشììتریات من اجل دراسììة العروض، واالتصììال مع 
 الموردین وإرسال طلب أمر التورید لھم، والدارة ومتابعة الخدمات للمؤسسة.

 تحضیر عروض األسعار والعطاءات المتعلقة باحتیاجات المؤسسة بما یشمل: .2
ü  متابعة توقیعھا من اإلدارة. والشراء للدوائر متابعة طلبات 
ü .استدراج العروض من الموردین وفق ما ھو منصوص في نظام المؤسسة في الموعد المطلوب 
ü  المستندات ذات العالقة .جمیع العروض للجنة المشتریات  بحیث تشمل تحضیر محاضر 
ü الموردین.ا مع باألمر المباشر ومتابعتھاء إعداد أوامر الشر 
ü اء من الموردین والتأكد من توقیعھا حسب األصول، والتدقیق على اتفاقیات وعقود إعداد العقود الالزمة لعملیة الشر

 الباحثین والمدربین قبل التوقیع علیھا من المدیر/ة التنفیذي/ة والطرف الثاني.
ü وقیع على النموذج الخاص بذلك وفق ترأس لجنة استالم المطبوعات والمواد واألجھزة الموردة والتأكد من الت

 األصول.  
ü والضمانات. لمصدر الفواتیر والفحوص الفنیة وخصم ال استكما 
ü للصرف.وإرسالھا إلى المالیة عمل تغطیة نفقات متابعة الفواتیر و 

 أرشفة وثائق المشتریات بشكل دوري. .3
ستجد  االحتفاظ بسجل محدث للموردین والعمل على تأھیل المزید منھم من خالل .4 سوق األعمال وما ی متابعة 

 فیھ من خدمات وموردین.
إعداد التقاریر الشììھریة الخاصììة بصììندوق  النثریة الخاص بالمؤسììسììة مدعومة بجمیع الفواتیر والمعامالت  .5

 الالزمة.
 متابعة أعمال الصیانة للمكتب وشراء ما یلزم من لوزام.  .6
واالنترنت والصحف واعداد سندات الصرف والمطالبات  متابعة الفواتیر الخاصة بالمیاه والكھرباء والھاتف .7

 الخاصة بذلك.
 متابعة العالقة مع المؤجر لمقري أمان في رام هللا وغزة بما في ذلك العقود والفواتیر وسندات الصرف.  .8
 إدخال البیانات الخاصة بجمیع ما ذكر من معامالت مالیة في البرنامج المالي المحوسب ألمان.  .9

 عید والمقابالت لمكتب المفوض.جدولـة الموا .10
 

 ة مشروع: \. منسق2.5.19
اعداد وتنفیذ الخطط السìììنویة التفصìììیلیة وموازناتھا للنشìììاطات التي تسìììتھدف المشìììاریع المذكورة بما یتالئم  .1

ونظام التقییم والرقابة والتعلم المعتمد والمسìììììììتند الى  2015-2013وتوجھات الوثیقة االسìììììììتراتیجیة ألمان 
أمان للتقییم بالنتائج واالجراءات االداریة والمالیة للمؤسìììììììسìììììììة (تغطي الخطة السìììììììنویة االھداف توجھات 

المرحلیة والنتائج المتوقعة ومخرجات النشììììììاطات ومؤشììììììرات قیاس النجاح والموازنات المعتمدة واطارھا 
 الزمني).

 اعداد قصص النجاح والدروس المستفادة المتعلقة بالمشروعین المذكورین. .2
داد التقاریر الدوریة المطلوبة حول سìììیر عملیة تنفیذ نشìììاطات المشìììروعین ورفعھا للجھة المانحة وذوي إع .3

 العالقة المباشرة بإدارة أو تمویل بالمشروعین.
 إدارة العالقة مع اإلطراف الشریكة في المشاریع المذكورة والرد على االستفسارات المتعلقة بھ. .4
 لرد على استفساراتھم.متابعة العالقة مع الممولین وا .5
 التنسیق والتشبیك مع المؤسسات الشریكة في تنفیذ نشاطات المشاریع المذكورة. .6
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اعداد المنھجیات والشìììììììروط المرجعیة واتفاقیات التعاقد مع الباحثین والخبراء والمدربین ومتابعة عملیات  .7
 منیة المنصوص علیھا باالتفاقیات.المراجعة والبحث معھم من حیث االلتزام بالمھمات والمعاییر والخطط الز

االشìììììراف على الترتیبات اللوجتسìììììیة وادارة ورش العمل واالجتماعات الخاصìììììة بالمشìììììروعین من حیث  .8
 تحضیر مضامین ھذه اللقاءات وتحدید االطراف المعنیة ودعوتھا ومتابعة التوصیات الناتجة عنھا.

اطار المشروعین وتزوید منسق الصفحة االلكترونیة  متابعة اعداد تقاریر اخباریة عن النشاطات المنفذة في .9
 ووسائل االعالم بھا.

 المشاركة في ورش عمل وانشطة عامة تنظمھا المؤسسات المعنیة والتي تتقاطع وأھداف المشروعین. .10
سھل من الوصول الیھا من قبل  .11 شاطات واالنجازات المتعلقة بالمشروعین بصورة ت توثیق وارشفة جمیع الن

 یین داخل امان.جمیع المعن
) والمتعلقة بنشìììاطات المشìììروعین اسìììتنادا baseline dataمتابعة عملیة جمع المعلومات القبلیة وتحدیثھا ( .12

 للنماذج واالدوات الواردة في نظام التقییم والرقابة.
 المساھمة في اعداد تقریر النشاطات السنوي ألمان فیما یتعلق بتحقیق اھداف المشروعین. .13
شììììاركة في تمثیل امان في النشììììاطات المحلیة واالقلیمیة والتي تتقاطع وأھداف المشììììروعین المسììììاھمة والم .14

 ویشمل ذلك تحضیر أوراق العمل والعروض التقدیمیة حسب الطلب.
 المساھمة في عملیة اعداد مقترحات مشاریع استكمالیة للمشروعین. .15

 
 :برنامج أمان الرئیس -ة\ة إداري\دمساع. 2.5.20
 المساندة اإلداریة واللوجستیة لدائرة البرامج والمشاریع بما یشمل:تقدیم  .1

ü .المشاركة في اجتماعات دائرة البرامج والمشاریع واخذ محاضرھا وأرشفتھا 
ü  تقدیم اإلسناد االداري واللوجستي لعقد ورش العمل واللقاءات بما فیھ إرسال دعوات، تحضیر الملفات، المطبوعات

 العالقة. ... الخوتصویر الوثائق ذات 
ü .المساھمة في تنظیم وأرشفة الملفات والوثائق الخاصة بالدائرة ورقیا وإلكترونیا 
ü .مساعدة منسق المشروع في إعداد تقاریر النشاطات الدوریة 
ü متابعة المطبوعات والمنشورات المتعلقة بالمشاریع مع شركات الطباعة والتصمیم 
ü ردین والمتعاقد معھم المقدمة للصرف والمتعلقة بنشاطات ومشاریع تحضیر المعامالت الخاصة بمستحقات المو

 دائرة البرامج والمشاریع. 
ü المساھمة في إعداد التقریر االداري السنوي للمؤسسة. 

 تقدیم اإلسناد لمنسق/ة القطاع المدني في متابعة مشاریع الشراكة ویشمل ذلك: .2
ü مشاریع والتقاریر الدوریة).تنظیم ملفات المؤسسات الشریكة (الوثائق الخاصة بال 
ü .المشاركة في الزیارات المیدانیة للمؤسسات الشریكة وتحضیر تقریر كل زیارة استنادا للنماذج المعتمدة 
ü  تقدیم اإلسناد االداري لعملیة تقییم مشاریع الشراكة (تنسیق اللقاءات واالجتماعات مع مقیم مشاریع الشراكة

 شریكة).والجھات المستھدفة في المؤسسات ال
ü  متابعة تنفیذ النشاطات المخططة ضمن مشاریع الشراكة بما في ذلك التأكد من التزامھم باالتفاقیات الموقعة وخطط

 العمل والموازنات المقرة.
 

 :بحـث ة\مساعد . 2.5.21
 جمع المعلومات البحثیة ویشمل ذلك:  .1

ü  .المساھمة في إجراء المقابالت لتقریر الفساد 
ü  العالقة بمكافحة الفساد وتعزیز قیم النزاھة.رصد األخبار ذات 
ü  .تحضیر المراجع المتعلقة بإعداد التقاریر والدراسات 

 تقدیم المساعدة اللوجستیة لوحدة البحث والمصادر ویشمل ذلك. .2
ü .المساھمة في تحلیل استطالعات الرأي ومراجعة بعض األوراق البحثیة 
ü  م مع المؤسسات واالفراد وإعداد طلبات الشراء ومتابعة تسھیل عملھوإعداد الرسائل الداعمة للباحثین

 العقود والمطالبات المالیة لكافة األطراف الذین نتعامل معھم.
 متابعة جائزة أفضل بحث. .3
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تقدیم اإلسناد اللوجستي لتنفیذ ورش العمل والدورات التدریبیة من إعداد رسالة الدعوة مع قائمة الحضور و  .4
 لفات والمطبوعات واعداد محاضر الجلسات واألخبار حول األنشطة.تأكید الحضور و تحضیر الم

متابعة شراء الكتب و متابعة الزائرین وتقدیم ما یلزم مع تصنیف وإدخال المواد ( كتب، مجالت، أقراص  .5
 مدمجة) ومتابعة ترجمة أخبار ومقاالت وكتب ودراسات حسب احتیاج المركز.

 
 ي:.  مستشار قانون2.5.22
تقدیم االستشارة القانونیة ألمان فیما یتعلق بعملھا المؤسسي وإعداد المراسالت القانونیة ومتابعتھا مع الجھات  .1

 الرسمیة ذات العالقة بالتنسیق المباشر مع إدارة أمان ویشمل: 
ü ل مإعداد الوثائق والمقترحات والمطالعات القانونیة وإبداء الرأي والمشورة القانونیة للمؤسسة بما یش

 كذلك اإلتفاقیات مع الممولین. 
ü  .متابعة المعامالت القانونیة لدى الجھات الرسمیة 
ü  .إعداد التقاریر والكتب والمراسالت واألبحاث القانونیة ذات العالقة بعمل مؤسسة أمان 
ü  .إقتراح أفضل الحلول للمشكالت والقضایا التي تواجھ المؤسسة 
ü د تنفیذ األنظمة الداخلیة والتعلیمات بما یشمل توفیر الدعم إلدارة الموارتقدیم اإلسناد والمشورة فیما یتعلق ب

 البشریة. 
 المساھمة في إعداد مسودات قوانین وأنظمة وغیرھا من قضایا ذات عالقة. .2
 المساھمة في المراجعة القانونیة للمطبوعات التي تصدر عن أمان. .3
المساھمة في تدریب كادر أمان في المجال القانوني وتوجیھھم في تنفیذ النشاطات من النواحي القانونیة الواجب  .4

 اإللتزام بھا. 
 تقدیم االستشارة القانونیة لمراجعي مركز المناصرة واإلرشاد القانوني ویشمل ذلك: .5

ü  م فیما وتقدیم االستشارة القانونیة لھالمشاركة في استقبال المراجعین في المركز والرد على استفساراتھم
 یتعلق بشكواھم أو توجیھھم لإلجراءات التي یجب اتخاذھا للمتابعة على شكواھم.

ü  .إعداد ملفات القضایا التي تعرض على المركز 
 المساھمة في إدارة اللقاءات وورش العمل والزیارات المیدانیة المتعلقة بعمل المركز وأمان.  .6
 التقاریر الدوریة التي تصدر عن المركز. المساھمة في إعداد .7
 تمثیل أمان في األنشطة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة ذات الطابع القانوني والمتعلقة بعمل أمان.  .8

 
 ):لمناصرة واإلرشاد القانوني (غزة لمركز ا.  مستشار قانوني 2.5.23
 القانوني ویشمل ذلك:تقدیم االستشارة القانونیة لمراجعي مركز المناصرة واإلرشاد  .1

ü  إستقبال الشكاوى عن طریق الخط الساخن (المكالمات الھاتفیة)، وعن طریق إستقبال المراجعین في
المركز ومساعدتھم في تعبئة النماذج والرد على استفساراتھم وتقدیم االستشارة القانونیة لھم فیما یتعلق 

 ابعة على شكواھم في قطاع غزة.بشكواھم أو توجیھھم لإلجراءات التي یجب اتخاذھا للمت
ü  أرشفة الوثائق والبیانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوى ویشمل ذلك فرز وتصنیف الشكاوى على أساس

 كونھا ذات عالقة بقضایا فساد أم ال.
ü .إعداد ملفات القضایا التي تعرض على المركز 
ü ونیة الخاصة بالمركز.إدخال البیانات المتعلقة بالشكاوى على قاعدة البیانات اإللكتر 
ü .المساھمة في إدارة اللقاءات وورش العمل والزیارات المیدانیة المتعلقة بعمل المركز وأمان 
ü .المساھمة في إعداد التقاریر الدوریة التي تصدر عن المركز 
ü  .المساھمة في إعداد تقاریر مراجعة قانونیة حول قوانین وقضایا ذات العالقة 
ü اجعة المطبوعات التي تصدر عن المركز.المساھمة في إعداد ومر 
ü .المساھمة في تدریب كادر أمان في المجال القانوني 
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تقدیم االستشارة القانونیة ألمان فیما یتعلق بمكتبھا في غزة وإعداد المراسالت القانونیة ذات العالقة بالجھات  .2
ان في رام هللا ومدیر مكتب أم التي تشرف على عمل أمان في غزة بالتنسیق المباشر مع المستشار القانوني

 في غزة وبالتنسیق مع المدیرة التنفیذیة.
 تمثیل أمان في انشطة محلیة وإقلیمیة ودولیة ذات طابع قانوني متعلقة بعمل أمان.  .3
 القیام بأي أعمال أخرى توكل لھ ذات العالقة. .4

 
 :مركز الضغط والمناصرة –ة إداري \.  مساعد2.5.24
إستقبال الشكاوي عن طریق الخط الساخن (المكالمات الھاتفیة)، وعن طریق إستقبال المراجعین في المركز  .1

 ومساعدتھم في تعبئة النماذج. 
 فرز وتصنیف الشكاوى على أساس كونھا ذات عالقة بقضایا فساد أم ال.  .2
تقدیم خدمات اإلرشاد القانوني األولیة للمراجعین، عن طریق توجیھھم لإلجراءات التي یجب إتخاذھا للمتابعة  .3

 على شكواھم. 
 المشاركة في إعداد ملفات القضایا التي تعرض على المركز بإشراف المستشار القانوني في المركز.  .4
 ,إللكترونیة الخاصة بالمركز والملفات ذات العالقةإدخال البیانات المتعلقة بالشكاوي على قاعدة البیانات ا .5

 أرشفة الوثائق والبیانات والمعلومات المتعلقة بالشكاوي. 
 المتابعة على الشكاوى ( رسائل التذكیر). .6
 القیام بالتحضیرات الالزمة لتنفیذ االجتماعات وورش العمل وجلسات االستماع والمساءلة. .7
 ریة الخاصة بالمركز.المشاركة في اعداد التقاریر االدا .8
والمؤسسات التي ننفذ  المتابعة مع الموردین الذین یقدمون خدمات للمركز كشركات بث الومضات والمطابع .9

 من خاللھا الزیارات المیدانیة.
 

 :موظفة االستقبال. 2.5.25
 للموظفإسìììتقبال الزوار والترحیب بھم بما یلیق بالمظھر العام للمؤسìììسìììة ومسìììاعدة الزوار في الوصìììول   .1

 المعني  بخدمتھم.
اسììتقبال المكالمات الھاتفیة الواردة على مقسììم المؤسììسììة وأخذ بیانات المتصììل وتسììجیلھا وتحویل المكالمات  .2

عاود  مة كي ی عدم تواجده السìììììììتالم المكال لة  حا یة الواردة للموظفین المعنیین، ومتابعة الموظف في  ھاتف ال
ظفین من المؤسììسììة أثناء الدوام الرسììمي من خالل نماذج االتصììال بالمتصììل. متابعة حضììور وخروج المو

األذونات واللوح األبیض لتنظیم عملیة تحویل المكالمات أو اسìììتقبال الزوار أو لإلجابة عند االسìììتفسìììار عن 
 احدھم.

 المساعدة بأمور الطباعة وتنظیم الملفات. .3
 ا أو اإللكترونیة.استالم وتسجیل وتنظیم الرسائل الواردة والصادرة سواء الورقیة منھ .4
 متابعة قاعدة بیانات أمان وتحدیثھا بشكل دوري. .5
اإلشììراف على الترتیبات المتعلقة بورش العمل واالجتماعات والمؤتمرات وتشììمل إرسììال الدعوات بالفاكس  .6

ب یأو بالید أو بالبرید العادي وااللكتروني، تأكید الحضور لالحتفال الشفافیة والمؤتمر السنوي، الضیافة، ترت
 القاعة.

 فتح المكتب صباحا قبل دوام الموظفین بربع ساعة. .7
 القیام بأعمال األرشفة لمكتب االستقبال. .8
 جدولـة المواعید والمقابالت لمكتب المدیر/ة التنفیذي/ة . .9

 تسجیل احتیاجات المؤسسة من القرطاسیة ومواد التنظیف والضیافة ومتابعة عملیة الشراء.  .10
ؤسìììììììسìììììììة بدقة وبشìììììììكل دائم وتزوید الموظفین بالعناوین المطلوبة بدقة وبالوقت تحدیث قاعدة معلومات الم .11

 المناسب.
 

 :موظفي الخدمات. 2.5.26
 متابعة عملیة تنظیف المكتب بشكل دائم وجمع النفایات والتخلص منھا..1
 متابعة عملیة توفیر الضیافة المتعلقة بعقد النشاطات داخل المؤسسة..2
 الخاصة بمواد التنظیف والمواد التموینیة الالزمة.متابعة تأمین المستلزمات .3
 المحافظة على ترتیب المكتب وإعادة ترتیبھ بعد كل اجتماع أو ورشة عمل..4
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 القیام بأي أعمال أخرى توكل لھا ذات العالقة بنشاطات أمان..5
 

 نطاق اإلشراف والمسؤولیة:  2.6
 المسمى الوظیفي: المدیر التنفیذي .1

 .إلشراف رئیس مجلس اإلدارةنطاق المسؤولیة: یخضع 
غزة بشììكل  وبرنامج، ومدراء الدوائر والوحدات نطاق اإلشììراف: یشììرف على عمل موظفي أمان كافة

 .خاص
 .المسمى الوظیفي: مدیر البرامج .2

 المسؤول المباشر: المدیر التنفیذي.
القطاعات، ومدیر مركز ي المشììاریع ومنسììقي ، منسììقنطاق اإلشììراف: مسììاعد إداري برنامج أمان الرئیسììي

 .الضغط والمناصرة
 المسمى الوظیفي: مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة. .3

 المسئول المباشر: المدیر التنفیذي.
نطاق اإلشìììراف: یشìììرف على موظفي االسìììتقبال، و منسìììق/ة شìììؤون الموظفین، موظفي/ة الخدمات، 

 منسق/ة المشتریات، المحاسب.  –منسق/ة الدعم الفني، والمساعد/ة اإلداري 
 المسمى الوظیفي: مدیر التخطیط والرقابة والتقییم. .4

 المسئول المباشر: المدیر التنفیذي.
البحث والمصììììììادر، مدیر وحدة تجنید األموال، مدیر وحدة بناء القدرات نطاق اإلشììììììراف: مدیر وحدة 

 واإلعالم. 
 المسمى الوظیفي: مدیر برنامج غزة. .5

 المسؤول المباشر: المدیر التنفیذي.
 نطاق اإلشراف: طاقم أمان في غزة بالتنسیق المباشر مع مكتب رام هللا.

 وحدة البحث والتطویر. مدیرالمسمى الوظیفي:  .6
 .مدیر التخطیط والرقابة والتقییمالمسؤول المباشر: 
 ساعد/ة باحث.نطاق اإلشراف: م

 .مركز الضغط والمناصرةالمسمى الوظیفي: مدیر  .7
 .المسؤول المباشر: مدیر البرامج
 .مركز الضغط المناصرة نطاق اإلشراف: مساعدة إداري

 .مدیر وحدة تجنید األموالالمسمى الوظیفي:  .8
 .مدیر التخطیط والرقابة والتقییمالمسؤول المباشر: 

 .بناء القدرات واإلعالمالمسمى الوظیفي: مدیر وحدة  .9
 المسؤول المباشر: مدیر التخطیط والرقابة والتقییم.

 .ة مشروع\المسمى الوظیفي: منسق .10
 .المسؤول المباشر: مدیر البرامج والمشاریع

 .للمشروع، مساعد منسق المشروعة اإلداري \نطاق اإلشراف: المساعد
 المسمى الوظیفي: منسق/ة الھیئات المحلیة.  .11

 المسؤول المباشر: مدیر البرامج. 
 المسمى الوظیفي: منسق/ة القطاع الخاص والقطاع األمني.  .12

 المسؤول المباشر: مدیر البرامج. 
 المسمى الوظیفي: منسق/ة القطاع العام. .13

 المسؤول المباشر: مدیر البرامج. 
 المسمى الوظیفي: منسق/ة المجتمع المدني. .14

 المسؤول المباشر: مدیر البرامج. 
 .وظیفي: منسق الدعم الفنيالمسمى ال .15

 .المسؤول المباشر: مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة
 .مركز الضغط و المناصرة المسمى الوظیفي: مستشار قانوني .16

 المسؤول المباشر: المدیر التنفیذي.
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 مستشار قانوني مركز الضغط و المناصرة (غزة).المسمى الوظیفي:  .17
 المسؤول المباشر: مدیر برنامج غزة.

 .المسمى الوظیفي: محاسب .18
 .ةالمالیالشؤون اإلداریة ومدیر المسؤول المباشر: 

 .برنامج أمان الرئیسي الوظیفي: مساعد إداري / المسمى .19
 المسؤول المباشر: منسق/ة  مدیر/ة المشروع.

 المشتریات.  –المسمى الوظیفي: مساعد إداري  .20
 المسؤول المباشر: مدیر الشؤون اإلداریة والمالیة.

 شؤون الموظفین.المسمى الوظیفي: منسق/ة  .21
 . ، المدیر التنفیذية والمالیةاإلداریالشؤون مدیر المسؤول المباشر: 

 نطاق اإلشراف: موظف/ة اإلستقبال، موظف/ة الخدمات.
 المسمى الوظیفي: مساعد / ة بحث.  .22

 المسؤول المباشر: مدیر/ة وحدة البحث والتطویر. 
 المسمى الوظیفي: مساعد / ة إداري /ة لمركز الضغط والمناصرة.  .23

 المسؤول المباشر: مدیر/ة مركز الضغط والمناصرة. 
 

 .ستقبالاالالمسمى الوظیفي: موظفة  .24
 .منسق/ة شؤون الموظفینالمسؤول المباشر: 

 .المسمى الوظیفي: موظفة خدمات .25
 المسؤول المباشر: منسق/ة شؤون الموظفین.
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 الباب الثالث: مبادئ نظام العمل
 

 :مبادئ عامة  3.1
 مبادىء لنظام العمل: عشرةیتبع  االئتالفبناء على الفلسفة القائمة، فان 

 
 :الفعالاالتصال والتواصل .1

وموظفیھا على العالقات التي تربطھم مع الجمھور وجمیع األطراف ذات العالقة بما  االئتالفتحرص ادارة 
فیھا القاعدة الشعبیة والفئات المستھدفة. وتشجع االبداع والمبادرة الجیدة في ایجاد الحلول للمشاكل 

 واالحتیاجات الفردیة.
 
 :الخدمات.2

دمات القیمة وذات الجودة العالیة لجمیع األطراف ذات العالقة بما فیھا القاعدة على توفیر الخ االئتالفیحرص 
الشعبیة والفئات المستھدفة من خالل تنفیذ ھذه الخدمات باسلوب مھني وموضوعي متمیز دون أي تحیز أو 

 واسطة أو محسوبیة أو محاباة.
 

 :المشاركة والشراكة.3
على اتاحة الفرصة الوافرة لألطراف ذات العالقة بما فیھا القاعدة الشعبیة والفئات المستھدفة  االئتالفیحرص 

للمشاركة في المراجعة االستراتیجیة وتخطیط البرامج والمشاریع وتقییم عمل أمان بشكل دائم، وذلك انطالقا 
 الفعلیة.بالشراكة الحقیقة مع ھذه األطراف وتكریسھ بالممارسة  االئتالفمن إیمان 

 
 :تقییمالمراقبة وال.4
ى الوظیفي كما تقوم بتقییم الرض ن االدارة تقوم بمتابعة الموظفین وتقییم ادائھم وقیامھم بالواجبات الموكلھ لھم.إ

 لدیھم من خالل التغذیة الراجعة المستمرة.
 
 : دعم طاقم العمل وتعزیزه.5

یشرف على اختیار الموظفین ویقوم بتدریبھم،  من اجل العمل مع القاعدة الشعبیة  االئتالفان مجلس ادارة 
والفئات المستھدفة، وذلك ایمانا منھ من ان التعلیم والتدریب ھو عملیة طویلة االمد ومتواصلة، وانھ یجب 

شجیع نھ یتم تاعطاء الموظفین الفرصة من اجل تطویر مھارات جدیدة واكتسابھا، وباالضافة الى التدریب فا
الموظفین ألي مجھود اضافي او اي مبادرة یقومون بھا، وكذلك فان عملیة التحمل وتفھم االخرین تقرب 
الصلة ما بین االدارة والموظفین. ولھذا یجب توفیر المھارات الفنیة ومصادر الدعم الكافي من اجل تعزیز 

 ھذه العالقة.
 
 :التقدیر.6

 داریة المھمة لتعزیز العالقھ بین اإلدارة والموظفین.و من األدوات االان التقدیر واالحترام المتبادل ھ
حیث یلتزم الموظفین بسیاسات وتعلیمات وقرارات مجلس إدارة المؤسسة واإلدارة التنفیذیة، في حین تقدر 

 المؤسسة الجھود والمبادرات التي یقوم بھا الموظفون. 
 
 :التحفیز.7

ساعده ی االئتالفوأن  وتقویة شعوره بأن ما یقوم بھ ذو قیمة لالئتالفمن الضروري تعزیز انتماء الموظف 
لحوافز وتتنوع ا ، وال یتحقق ذلك اال من خالل نظام حوافز فعال.على تحقیق ذاتھ كما یحقق لھ األمن الوظیفي

 ومشاركات خارجیة ودورات تدریبیة وغیرھا. من حوافز مالیة ومعنویة وترقیات وتوسیع نطاق اإلشراف 
 
 :الرضى الوظیفي.8
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التي تساھم في تحقیق مستوى جید من الرضى الوظیفي وذلك من خالل اإلثراء  بتوفیر الظروف االئتالفیھتم 
الوظیفي، والتدویر الوظیفي، وتوسیع المسؤولیات والصالحیات، والتمكین، وبناء ثقافة مؤسساتیة مساندة 

 وغیرھا.   
 
 :توكید الجودة.9

بتطبیق معاییر الجودة في عملھ  االئتالفیھتم 
 من خالل عملیة منتظمة من التقییم والرقابة على

تقاریر ودراسات من  االئتالفما یقوم بھ 
وتدریبات وحمالت تعبئة وتوعیة وحشد 
ومناصرة بما یحقق توقعات األطراف ذات 

. االئتالفالعالقة وأھداف وغایات وتطلعات 
  

  

 نزاھة العاملین في االئتالف:. 10
مدونة التوقیع على  یطلب من جمیع الموظفین

وااللتزام بھا وذلك بھدف  الخاصة باالئالفالسلوك 
تعزیز نزاھتھم وضمان أداء عملھم والمحافظة على 
ممتلكات وموارد المؤسسة بصورة سلیمة بعیدة عن 

 .تضارب المصالح والمحسوبیة والمحاباة
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 الباب الرابع: السیاسات العامة الخاصة بشؤون الموظفین
 

 توجھات عامة: 4.1
 

 
 :النظامتغطیة ھذا القسم من  4.2

المساواة والشمول واالدارة الرشیدة تسري قوانین قیم ومباديء النزاھة والشفافیة وحرصا على تطبیق 
ھ. كما او من ینوب عن االئتالفعلى الموظفین كافة الذین یتم توظیفھم من قبل مجلس االدارة، مدیر  االئتالف

لتزمون ی والبرامج التدریبیة للمؤتمرات وورشات العمل التعاقد معھمالذین یتم  والخبراءوأن المستشارین 
قوانین  د فيوبنمواد أو ویتم تطبیق قانون العمل الفلسطیني في حالة عدم وجود ، ویتقیدون بھذه القوانین

 .االئتالفوانظمة 
 

 :ایجاد أو تعدیل اجراءات وسیاسات العمل 4.3
 التشغیل تتم وفقا لما یلي:إجراءات ان ایجاد او تعدیل اي من بنود العمل وسیاساتھ و

 یعنى ھذا القسم من النظام بشكل خاص بضمان الحقوق والواجبات االساسیة للموظف عن طریق:
 ما یملكھ.ھم أالموظفین بانھم  االئتالفاعتبار •
، ساس فیما یتعلق بشؤون العملأقانون العمل الفلسطیني واللوائح التنفیذیة الصادرة، ك االئتالفاعتماد •

 قانون العمل الفلسطیني. هتبناھا االئتالف، وال تتعارض مع ما یقرینظمة اضافیة أیة أباالضافة الى 
 جواء المھنیة المناسبة لموظفیھ.الى توفیر األ االئتالفسعي •
لكفاءة والمؤھالت، أساسا في عملیة التوظیف والترقیات فیھا دون أي شكل من اعتماد االئتالف الخبرة، ا•

 الواسطة أو المحسوبیة أو المحاباة، باإلضافةأشكال التمییز الدیني او السیاسي او بناء على الجنس او العمر او 
و االمتحان. كما یجوز أ /إلى االعتماد على مبدأ المنافسة بین المرشحین من خالل اإلعالن والفرز والمقابلة و

 لالئتالف في بعض الحاالت اعتماد مبدأ تجنید ذوي الخبرة والكفاءة من خالل المؤسسات أو المعرفین. 
  .على المعاییر االخالقیة والمھنیةوموظفیھ أل االئتالفاعتماد  •
ة، حتیاجات الخاصشخاص من ذوي األخطوات الممكنة كافة، التاحة المجال لتوظیف األالباتخاذ  االئتالف قیام•

 مكان.ى توفیر الوسائل الالزمة الستیعابھم قدر االلعمل عیو
یتجاوب مع متوسط األجور في المنظمات األھلیة الفلسطینیة وال یقل بتبني سلم رواتب معتدل  االئتالفقیام •

 داء للموظف.، یعتمد على الخبرة والمؤھالت واألعن الحد األدنى من األجور
 .هجراء تقییم دوري للموظفین، ویھدف ھذا التقییم الى المساھمة في رفع اداء الموظف و تطویربا االئتالفقیام •
اعتماد االئتالف مبدأ تكافؤ الفرص في التطویر الوظیفي والترقیة مع التأكید على تحفیز الموظفین على •

 المبادرات الخالقة والتطور الذاتي.
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یقوم صاحب الفكرة بتحضیر مذكرة تفصیلیة حول التغییر المقترح، وتلقى المسؤولیة على صاحب الفكرة .1
 دارة.ھذا التغییر مع الموظفین قبل طرحھ على اإلفي مناقشة 

عام للموظفین، یقوم صìììììììاحب الفكرة بتحویل المذكرة   .2 كانت الفكرة مقبولة بشìììììììكل  الى االدارة في اذا 
 للمناقشة وأخذ االجراءات ان لزم األمر. وقد یحضر االجتماع صاحب الفكرة لمناقشتھا. االئتالف

اذا تمììت الموافقììة من قبììل االدارة على التغییرات المقترحììة، .3
 ، والذي بدوره لھ الحق فيالمدیر التنفیذيیتم تحویلھا الى 

ن لى المدیر االمصادقة علیھا أو رفض التغییر المقترح. وع
یرسل مذكرة للموظفین موضحا فیھا سبب قبولھ أو رفضھ 
لألفكار التي وجھت لھ بشììììììكل رسììììììمي، من أجل تغییر او 

 تحدیث سیاسات التشغیل العملیة واجراءاتھا.
یتم حفظ المìììذكرة في ملف من أجìììل التìììاكیìììد على تعلیمìììات .4

 سریان محتوى الفكرة الجدیدة.
أو التحدیث على سìììììììیاسìììììììات اعادة النظر في رفض التغییر .5

 واجراءات التوظیف العملیة واجراءاتھا.
 

یمكن اعادة طرح االفكار واالقتراحات الجراءات وسììیاسììات .6
جدیدة تم رفضìììììììھا سìììììììابقا بعد تسìììììììعین یوما من الرفض 

 األصلي.
 لاجراءات وسììììیاسììììات جدیدة، ولكن یجب أن یتم مناقشììììتھا مع مجلس االدارة قب المدیر التنفیذيقد یقترح .7

 صدورھا.
 

 :الفحص الطبي 4.4
فة على النحو المطلوب فیجوز  یة الوظی تاد قھ عن  قد تعی قة  عا عاني من ا فة ی قدم لوظی حال تبین أن المت في 

 اء فحص طبي للتحقق من مدى مالئمتھ لھذه الوظیفة.رالطلب منھ اج لالئتالف
 

 :تطویر القدرات المھنیة 4.5
ونموه ونجììاحììھ یعتمììد على نجììاح موظفیììھ  االئتالفأھمیììة موظفیììھ وقیمتھم، وان تطور  االئتالفیììدرك 

یتیح الفرصììة لموظفیھ النقاش الرسììمي  االئتالفوتطورھم، وان عملیة تقییم االداء ھي عملیة مسììتمرة. وان 
یة أدائھم  یاجات المطلوبةعمالھم. ویتم الموافقة على االألمع المدراء حول كیف لتطویر العمل  ھداف واالحت

 والنقاش حول كیفیة رؤیتھم لمسالك تطورھم المھني في المستقبل.  للعام القادم
 

 :ادارة شؤون الموظفین 4.6
الى عرض السیاسات العامة واالجراءات الخاصة فیما یتعلق بادارة شؤون  النظامیھدف ھذا الجزء من 

كما  دمة،والترقیات، وانھاء الخ ،والتقییموالتطویر،  ، والرواتب،الدوامالموظفین، ومن ضمنھا التوظیف، و
 النزاھة. قیملمساواة والشمول، واالدارة الرشیدة ، واو ،یؤكد على كل من مبدأ المساءلة

 
 مدونة السلوك للعاملین في االئتالف: 4.7

 

 
 
 
 
 
 
 

مدیر االداري (ان وجد ھذا المنصÜÜÜÜÜÜÜب في ان .8
االئتالف) ھو المسÜÜÜÜؤول عن توزیع النظام. وان 
لم یكن ھذا المنصÜÜÜÜÜÜÜب موجودا فالمدیر االداري 
والمÜÜالي، وان لم یكن ھÜÜذا المنصÜÜÜÜÜÜÜÜب ایضÜÜÜÜÜÜÜÜا 

 .التنفیذيموجودا، فالمدیر 
 

مسؤولیة االئتالف تدریب جمیع العاملین على مدونة السلوك وتوقیع جمیع الموظفین 
 علیھا واعتبارھا جزء ال یتجزء من واجباتھم المطلوبة لالئتالف
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 إستكمال التعلیــم في الجامعات المحلیة: 4.8
 یشجع االئتالف سیاسة إستكمال الموظفین لتعلیمھم ویوفر للموظفین الراغبین بذلك الوقت بناء على ما یلي:

مغادرة یتم إحتسììابھا من اإلجازات السììنویة تعتبر سììاعات المغادرة لحضììور محاضììرات دراسììیة أذونات  .1
 ساعة مغادرة. 12بواقع یوم إجازة سنویة مقابل كل 

یشììترط الحصììول على الموافقة الخطیة من المسììؤول المباشììر والمدیر التنفیذي، على أن یكون موضììوع  .2
 الدراسة یتفق مع مجاالت عمل االئتالف ووفق حاجة المؤسسة وطبیعةعمل الموظف. 

عدالة في فرص اسììììتكمال التعلیم یمنح الموظف فرصììììة لمرة واحدة بشììììرط اسììììتفاء الشììììروط لضììììمان ال .3
 ). 2-1المذكورة في البنود (

 ال یتحمل االئتالف أیة أعباء مادیة تتعلق باستكمال الموظف لتعلیمھ. .4
ة قعلى الموظف تعبئة النموذج المتعلق بإسìììììتكمال الدراسìììììة مرفقة برسìììììالة توضìììììح كافة البیانات المتعل .5

 بالدراسة (عدد الساعات الفصلیة، مكان الدراسة، ساعات الغیاب، . . . إلخ). 
 

 

 إستكمال التعلیــم في الجامعات الخارجیة: 4.9
 ).4.8تخضع الموافقة على التحاق الموظف بالجامعات الخارجیة للشروط والمعاییر الواردة في المادة (

 
 

 تنمیة قدرات الموظفین: 4.10
 یسعى االئتالف لتطویر موارده البشریة وتنمیة قدراتھم من خالل:  .1

 التنسیب للمشاركة في دورات مستضافة یتم توفیرھا محلیاً أو دولیاً. .أ
المساھمة في دفع رسوم دورات غیر مستضافة یتم توفیرھا من قبل االئتالف أو بناًء على طلب  .ب

قررھا مجلس االدارة وبتنسیب من المدیر یقدمھ الموظف، بحیث تكون المساھمة بالنسبة التي ی
 التنفیذي.

شھور) من قبل  3في حال إیفاد الموظف لحضور دورة أو أكثر مدتھا شھر أو أكثر (بحد اقصى  .ت
االئتالف سواء بتنسیبھ لدورة مستضافة أو المساھمة في دفع تكالیف دورة، یلتزم الموظف بالعمل 

 لضعف المدة بعد إنھاء الدورة.    
 عاییر التنسیب: أسس وم .2

في مجال تنمیة المھارات الالزمة لتحسین األداء في العمل ویتناسب مع خطة تطویر الموظفین  .أ
 السنویة.

 توفر اإلمكانیات المالیة للمشاركة. .ب
 إعطاء األولویة لمن لم یشارك في دورات تدریبیة سابقة. .ت
 ورات تدریبیة سابقة.مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في حالة أن الجمیع شارك في د .ث
 مراعاة األثر والكفاءة مقابل التكلفة.   .ج
 أن تكون مؤسسة التدریب ذات سمعة مھنیة جیدة. .ح
 موعد ومكان عقد الدورة التدریبیة وعدم تعارضھ مع حاجة االئتالف للموظف في ذلك الموعد. .خ
 تعامل الدعوات العامة والخاصة للمشاركة في الدورات التدریبیة بشكل واحد. .د

اإلجراءات الواجب اتباعھا الغراض المشاركة في دورات محلیة وخارجیة: كما ھو وارد في الدلیل  .3
 االرشادي للموظف.
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 الباب الخامس
 واجبات وسلوك الموظف
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 الباب الخامس: واجبات وسلوك الموظف
 

 :واجبات الموظف 5.1
وإتباع ما توجبھ األنظمة واللوائح واإلجراءات   االئتالفعلى كل موظف تكریس جھوده بما یحقق مصììììììالح 

 واالمتناع عما تحظره علیھ. على الموظف االلتزام بما یلي:
 ونزاھة وشفافیة.یقوم بنفسھ بالعمل المنوط بھ وأن یؤدیھ بدقة وأمانة وكفاءة .1
  .یكرس جمیع أوقات الدوام الرسمي أو أیة أوقات إضافیة ألداء واجبات وظیفتھ.2
  .بالعمل خاللھا االئتالفكلفھ دوام المقررة أو أیة أوقات أخرى یدون إذن خالل ساعات الأال یتغیب .3
  .ینفذ كافة التعلیمات والتوجیھات التي یصدرھا إلیھ رؤسائھ ألداء واجباتھ على أكمل وجھ.4
  .وأموالھ وسائر موجوداتھ وأن ال یسيء استعمالھا االئتالفیحافظ على مصالح .5
الوقوع في أیة مخالفة أو خرق للقوانین واألنظمة وتعلیمات العمل وأن یبلغ رؤسìììììììائھ یتجنب ویحول دون .6

 .فور حصول تقصیر أو خطأ
  .الئتالفاالتي اطلع علیھا بحكم وظیفتھ أو بسبب صلتھ بزمالئھ اآلخرین في  االئتالفیحافظ على أسرار .7
  .شریراعي التسلسل اإلداري في اتصاالتھ بحیث ال یتجاوز رئیسھ المبا.8
صالتھ برؤسائھ وزمالئھ ومرؤوسیھ وفي معامالتھ مع عمالء .9 سة في  أن و  االئتالفیتصرف بأدب وكیا

 .یبتعد عن الشبھات وعن كل ما قد یشینھ أو یشین عملھ
  .یظھر بالمظھر الالئق ویحافظ  في جمیع األوقات على شرف الوظیفة وحسن سمعتھا .10
 .وقواعد السالمةفیھ ویلتزم بأصول الصحة المھنیة  یحافظ على نظافة وترتیب المكان الذي یعمل .11
 .یعمل على تطویر قدراتھ العلمیة والمھنیة .12
 یقوم بتدریب وتطویر مرؤوسیھ للمدة والكیفیة المناسبتین لیكتسبوا الخبرات الكافیة. .13

 
 :المحظورات 5.2

  یحظر على الموظف القیام بأي من األعمال التالیة:
ترك العمل أو التوقف عنھ ألي سìììììبب من األسìììììباب .2

  .دون إذن حسب مقتضى الحال
ممارسììììììة أي عمل آخر بأجر في مجال یتعارض مع .3

وفي حììال كììان العمììل اآلخر  االئتالفعملììھ في 
المìììدیر جر یتعین أخìììذ موافقìììة أ بìììدونبìììأجر أو 
  .حسب مقتضى الحال التنفیذي

یا أو إكرامیات أو منح أو مسìììììììاعدات .4 ھدا یة  قبول أ
أو من أصحاب المصالح  االئتالفمالیة من عمالء 
ììة بììأو ممن یرتبط معھم بروابط  االئتالفالمرتبط

  .عمل
 .العملتعاطي أیة مواد مسكرة أو مخدرة أو أن یعمل تحت تأثیرھا أثناء .5
   .االئتالفالقیام بأي نشاط سیاسي أو دیني أو طائفي مھما كان نوعھ داخل .6
 .إثارة النعرات الطائفیة أو القومیة أو اإلقلیمیة أو اإلساءة إلى قیم المجتمع.7
 .استغالل وظیفتھ وصالحیاتھ لمنفعة ذاتیة.8
ذا لم یكن مخوال بذلك و/او دون إذن أو عن أعمالھ إلى وسائل اإلعالم إ االئتالفاإلدالء بأیة معلومات عن .9

 .او حسب مقتضى الحال المدیر التنفیذيمسبق من 
 لیھا.ع االئتالفأو بنسخة عنھا أو إطالع أحد من خارج   االئتالفاالحتفاظ لنفسھ بأیة وثیقة من وثائق  .10
تالف في لتوجھ االئنع الموظف عن التدخین في المؤسسة بإستثناء األماكن المحددة لذلك وذلك تطبیقاً تیم .11

 المحافظة على صحة الموظفین والزوار من خالل تأمین بیئة نظیفة وصحیة.
 نع الموظف عن بیع أو تبادل أي نوع من أنواع المخدرات أو الكحول داخل حرم المؤسسة.تیم .12
یمتنع الموظف عن القیام بأي إعتداء شìììفھي أو جسìììدي (في إطار المضìììایقة أو التحرش السìììیاسìììي أو  .13

سììي أو الدیني أو اإلجتماعي) أو أي عمل قد یؤدي إلى مضììایقة أو إزعاج أي موظف أو یتدخل في الجن

القیام بأیة أعمال تتعارض مع واجباتھ .1
سÜÜÜÜواء كان باسÜÜÜÜمھ أو بأسÜÜÜÜماء أخرى 

 بشكل مباشر أو غیر مباشر. 
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أداء اآلخرین في العمل، مما قد یخلق نوعاً من اإلھانة والتھدید أو جواً من العداء. ویجب على الموظف 
 التبلیغ الفوري إلدارة االئتالف عن أي إعتداء مشابھ. 

 ھذه التعلیمات وكل من یخالفھا یعرض نفسھ إلجراءات تأدیبیة.  على جمیع الموظفین تطبیق
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 دسالباب السا
 التوظیـف ومزاولـة العمـل
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 الباب السادس: التوظیف ومزوالة العمل
 

 عامة: توجھات 6.1
 

 :التوظیفإجراءات  6.2
اإلداریة والمالیة ویوافق علیھا المدیر  دائرة الشؤونتشغل الوظائف بناًء على خطة سنویة تعدھا  .1

 التنفیذي وتقر من قبل مجلس االدارة مع الموازنة السنویة العامة.
 یجوز شغل وظائف لم تقر في الخطة بالحاالت التالیة: .1

 شغور الوظیفة بإنتھاء الخدمة بشكل مفاجئ (الوفاة، االستقالة، اإلقالة). .أ
 .االئتالفخرى مقرة في خطة شغور الوظیفة بترقیة شاغلھا إلى درجة أ .ب
 الحاجة لوظائف خاصة في إطار مشاریع ممولة جدیدة. .ت

 ، یراعى ما یلي:شھرا 11 في كل الوظائف التي یجرى إشغالھا، ما لم تكن الوظیفة لمدة ال تزید عن  .2
 في الصحف.و یتم اإلعالن عن الوظائف داخلیاً  .أ
الشروط والمؤھالت المطلوبة وفق مبدأ یتم مراجعة الطلبات المتقدمة وتحدید من تتوفر فیھم  .ب

 المنافسھ.
 أن ال یكون المرشح للوظیفة محكوماً جنائیاً أو بجنحة مخلة بالشرف.  .ت
أن یكون المتقدم فلسطینیاً، ویجوز في الحاالت اإلستثنائیة وعند عدم توفر الكفاءة في البالد أن  .ث

 موظفاً أجنبیاً بعقد عمل خاص.  االئتالفیعین 
 المرشحین للمقابالت. یتم استدعاء .ج
ئرة ، مدیر الداة والمالیةاالداری مدیر الشؤونتشكل لجنة المقابالت من ثالث أعضاء على األقل ( .ح

ویفضل من موظفي المؤسسات األعضاء، یتم تعیینھم  االئتالفالمختصة، وآخرین من خارج 
 من قبل المدیر التنفیذي).

الوزن لكل معیار من المعاییر ویستخدم لھذا تحدد اللجنة المعاییر العامة لإلختیار وتحدد  .خ
 الغرض نموذج المقابالت المعتمد.

 
ى عل االئتالفأخذ ی ،المتمثل بإدارتھا بنمط مھني محترف االئتالفكجزء ال یتجزأ من ھدف .1

الشاغرة على أساس المساواة في الفرص لجمیع األشخاص سواء كانوا شغال الوظائف إعاتقھ 
 .االئتالف أو من خارجھ من العاملین في

 والترقیات التوظیف عملیة في أساساً  والمؤھالت العلمیة  لكفاءةا الخبرة و االئتالف یعتمد.2
 العمر أو الجنس على بناءً  السیاسي أو العائلي أو أو الدیني التمییز أشكال شكل من أي دون
 .غیرھا أو

 أیة باإلضافة إلى العمل، بشؤون یتعلق فیما كأساس الفلسطیني العمل قانون االئتالف یعتمد.3
 قانون یقره ما مع تتعارض وال االئتالف إضافیة یتبناھا سیاسات أو تعلیمات أو إجراءات

 .الفلسطیني العمل
 ذوي من األشخاص لتوظیف المجال إلتاحة الممكنة الخطوات باتخاذ كافة یقوم االئتالف.4

 .وظائفھم أداء من لتمكینھم الالزمة الوسائل توفیر على الخاصة وتعمل االحتیاجات
 مراعاة النوع االجتماعي في التوظیف والتطویر والتقدم الوظیفي.5
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تفرغ نتائج المقابالت في محضر اللجنة ویوقع من قبلھا وتعرض على المدیر التنفیذي ألخذ  .د
 القرار النھائي. ویجري تبلیغ من وقع علیھ اإلختیار خالل أسبوع من تاریخ المقابالت.

وظیفة بسبب عدم إستیفاء المتقدمین لشروط ومؤھالت الوظیفة المطلوبة في حال لم یتم إشغال ال .ذ
للتقدم أو خارجة  االئتالفمن داخل یجوز للجنة ومن خالل معرفین دعوة اشخاص مؤھلین 

 الواردة في ھذه المادة. ث-تللوظیفة على أن تسري علیھم البنود من 
 وظیفة یتم إستدعاء من ھو في المركز الثانيفي كل حالة یستنكف فیھا من وقع علیھ اإلختیار لشغل ال .3

حالة إستنكاف من ھو في وفي  حال كان حاصال على عالمة النجاح المحددة من اللجنة مباشرة، في
 المركز الثاني یتم إعادة اإلعالن مجددا عن الوظیفة.

توظیف متدربین راغبین بالتدرب لدیھ بشرط توفر االمكانیات اللوجستیة لھ، ویجوز  االئتالفیستطیع  .4
) دوالر 300صرف مكافأة رمزیة عن فترة تدریبھ لتغطیة بدل مواصالتھ على أن ال تزید عن مبلغ (

  شھریا.
 تاالتفاق مع متطوعین راغبین بالتطوع والمساعدة  لدیھ بشرط توفر االمكانیا االئتالفیستطیع  .5

) دوالر 300اللوجستیة لھ، ویجوز صرف مكافأة رمزیة عن فترة التطوع على أن ال تزید عن مبلغ (
 .شھریا

 
 :التعیینإجراءات  6.3

 ، حسب اآلتي:االئتالفیعین الشخص الذي وقع علیھ االختیار لشغل وظیفة في 
فة إلى األجر باإلضایسلم الموظف كتاب تعیین موقع من قبل المدیر التنفیذي ومحدد فیھ فترة التجربة  .1

 . التجربةالذي سیتقاضاه خالل فترة 
یتم فتح ملف للموظف لدى الشؤون االداریة شامال الوثائق الثبوتیة والشھادات األكادیمیة وشھادات  .2

 الذاتیة.الخبرة، بطاقة حسابھ البنكي، السیرة 
رة ثالثة اشھر قابلة للتجدید ماقصاھا إخضاع الموظف الذي وقع علیھ اإلختیار لفترة تجریبیة  یجوز .3

 .ولمدة ثالثة أشھر واحدة فقط
 كما ویحتفظ الموظف بحقھ في إنھاء خدماتھ خالل فترة التجربة بدون إشعار. االئتالفیحتفظ  .4
 یتقاضى الموظف خالل فترة التجربة راتبا شھریاً إستناداً لسلم الرواتب المعتمد.  .5

 

 :التثبیت والتعاقدإجراءات  6.4
فیما عدا الوظائف التي یتم استثنائھا بقرار من المدیر التنفیذي، لسبق عمل الموظف مع ائتالف أمان  .1

ستغناء تجربة ویجوز االالتثبیت أي موظف في الخدمة إال بعد اجتیازه فترة  یتم ال في نفس الوظیفة،
 عن خدمات الموظف خالل فترة التجربة إذا ثبت عدم كفاءتھ أو لیاقتھ للعمل. 

یعتبر الموظف مثبتاً تلقائیاً في الخدمة اعتباراً من تاریخ انتھاء فترة التجربة ما لم یصدر قرار بإنھاء  .2
 لدى انتھاء فترة التجربة والتي تعتبر جزءاً من خدمة الموظف الفعلیة عند تثبیتھ.خدمتھ خالل أو 

بتقاریر دوریة عن أداء الموظف خالل فترة  المدیر التنفیذيیقوم مدراء الدوائر المعنیة بتزوید  .3
 التجربة ومدى صالحیتھ لشغل الوظیفة

 فترة التجربة، ویصبح ھذا العقدوبینھ وتشمل  االئتالفیعین الموظف بموجب عقد عمل یوقع بین  .4
 عقد مفتوح المدة في حال مرور عامین فاكثر على التعاقد مع الموظف.

كل من أتم فترة التجربة ولم یُبلغ قبل أسبوع من تاریخ انتھائھا بتجدیدھا او عدم اجتیازھا بنجاح  .5
 یعتبر مثبتاً في الدرجة التي تقع فیھا وظیفتھ.

 

 :المتفرغون والعقود الخاصة للمشاریعالعاملون غیر  6.5
 غیر العاملین على السابقة) 6.2( و )6.1من( البنود في الواردة التعیین إجراءات جمیع تنطبق .1

 .المتفرغین
التعاقد مع موظف غیر متفرغ ویتم توضیح المسمى الوظیفي، مدة التعیین، أیام  لالئتالفیمكن  .2

 ، الحقوق والواجبات المترتبة على عملھ. الراتبوساعات العمل، 
یعین الخبراء والمستشارون الذین یرغب االئتالف بالتعاقد معھم  إلنجاز مھام فنیة أو مھنیة أو بحثیة  .3

بقرار من المدیر التنفیذي، ویعین الخبراء والمستشارون الذین یرتبط عملھم بشؤون مجلس اإلدارة 
 بقرار من مجلس اإلدارة. 
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ن مجلس بقرار م االئتالفالتعاقد مع خبراء للقیام بمھام معینة تتعلق بخطط وبرامج  تالفلالئیمكن  .4
یتم و االئتالفاإلدارة ویتم تحدید حقوق وواجبات كال الطرفین بموجب عقد خاص (عقد مقاولة) یعده 

ترة باإلضافة إلى الطرف الثاني ویشمل العقد ف لالئتالفالتوقیع علیھ من قبل المدیر التنفیذي ممثل 
المشروع، قیمة المكافأة، المھام المطلوب تنفیذھا، التقاریر المطلوبة خالل فترة المشروع، باإلضافة 

 إلى أیة شروط خاصة یتم اإلتفاق علیھا. 
 إنھاء التعاقد لموظفي المشاریع مع إنتھاء العاملین علیھ وذلك وفق قانون العمل الفلسطیني.  .5

 

 :نقل الموظف 6.6
نقل الموظف من وظیفة إلى أخرى أومن فرع آلخر أومن  لالئتالفدون اإلجحاف بحقوق الموظفین یجوز 

 إدارة إلى أخرى وفق ظروف ومتطلبات العمل على أال یؤثر النقل براتب الموظف او مستواه الوظیفي.
 

 :التكلیف بأعمال أخرى 6.7
بما للقیام بمھام معینة حسب مقتضیات العمل و االئتالفللمدیر التنفیذي الحق في تكلیف الموظف العامل في 

) من 32ینسجم مع كفاءاتھ ومؤھالتھ، على أن ال یؤثر ذلك على حقوقھ ومكتسباتھ وال یتعارض مع المادة (
 قانون العمل الفلسطیني.
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 البـاب السابع
 الرواتـب واإلمتیـازات
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 الباب السابع: الرواتب واإلمتیازات
 

 :الرواتبسلم  7.1
 .المالیة الموارد توفرت إذا المعیشة، غالء مع لیتناسب سنوي بشكل سلم الرواتب بتعدیل  االئتالف یقوم.1
 باالستناد الى سلم الرواتب المعتمد والمرفق بھذا النظام. االئتالفیتم صرف الرواتب للعاملین في .2
(أي بدرجة على سìììììلم  واحدة كل سìììììنتین بسìììììنةاالئتالف تحتسìììììب الخبرات المكتسìììììبة من العمل خارج .3

 .الرواتب)
 عملة الرواتب ھي الدوالر االمریكي..4
بصììورة شììھریة وبحواالت مباشììرة للحسììابات الخاصììة بالموظفین وفقاً لكشììف الرواتب تصììرف الرواتب .5

 والمدیر التنفیذي. ةالمالیالشؤون اإلداریة ومدیر شؤون الموظفین ومصادقة كل من المعد من قبل 
شروعدم جواز .6  الخطیة ط عقده إال بعد الحصول على موافقة الموظفتخفیض راتب أي موظف أو تغییر 

تطبقاً ألحكام قانون العمل. كما ال یجوز أن یتم تخفیض راتب موظف نتیجة نقلھ من وظیفة إلى أخرى، 
 وفي ھذه الحالة یتم إنھاء التعاقد معھ وتحدید راتبھ وفقاً لعقده الجدید.

 شیكل.  2480ار أن الحد األدنى لألجور ھو یؤخذ بعین االعتب.7
 .الموظف) ترقیة حال فقط (في الوظیفي مسماه تغیّر حالة في الموظف درجة تتغیر.8

 
 رواتب المشاریع: 7.2

 یتم التقید باالتفاقیة الموقعة مع الجھة الممّولة للمشاریع فیما یتعلق بالرواتب. 1
 المشروع، فیتم تحمیل كامل الراتب على المشروع بناءبالنسبة للموظفین الذین یعملون بشكل كامل على  2

 على كشف الدوام الیومي للموظف.
أما الموظفون الذین یعملون على أكثر من مشروع فعلیھم إعداد تقریر بالوقت الذي تم صرفھ على كل  3

 مشروع/ نشاط بحیث یتم بیان المھمات الرئیسیة التي نفذھا الموظف خالل الشھر مع توزیع تقریبي
للوقت الذي تستغرقھ كل مھمة. یتم تعبئة ھذا التقریر بشكل شھري ویوقعھ الموظف ومن ثم یتم اعتماد 
التقریر من قبل المسؤول المباشر في نھایة كل شھر. ویتم تحمیل كل مشروع بنسبتھ من ساعات العمل 

 الفعلیة.
 ف ذلك.یتم دفع الرواتب بالعملة األصلیة للمشروع ما لم یتم االتفاق على خال 4

 وإعادة تسكین الموظفین علیھ. %10مالحظة: ملحق سلم الرواتب حیث تم فیھ رفع الرواتب بنسبة  •
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 المؤھالت والخبرات المطلوبة للوظائف

 (كحد أدنى)المؤھل والخبرة المطلوبة  الوظیفة

 سنوات خبرة  10أو ماجستیر + / سنوات خبرة في المجال  4دكتوراة +  المدیر التنفیذي

 سنوات خبرة  6أو بكالوریوس +  سنوات خبرة / 4ماجستیر +  اداري)\وحدة مساندة (مالي\مدیر مشروع

 سنوات خبرة 3بكالوریوس +  وحدة مساندة\منسق مشروع 

 سنتان خبرة بكالوریوس + مساعد إداري

 دبلوم + سنتان خبرة السكرتاریا

 سنة خبرة الخدمات
 

 :المكافآت 7.3
تعرف المكافآت لغایات ھذا النظام بأنھا كل مبلغ یدفع للموظف على سبیل التحفیز لقاء جھد ممیز،  .1

 مقرون بنتائج التقییم السنوي للموظف.
یمنح الموظف بدل طبیعة عمل أو ندرة أو  مجلس اإلدارةیة من المدیر التنفیذي وبقرار من رئیس بتوص .2

في  راتب شھر واحدممیزة، مكافأة مقطوعة تصرف لمرة واحدة في العام على أن ال تتجاوز  ةكفاء
 حدھا األقصى. 

بتوصیة من المسؤول المباشر وبموافقة المدیر التنفیذي تمنح عالوة اداریة للموظف كمكافئة شھریة  .3
اداري آخر اضافي لوظیفتھ ولفترة محددة المدة على أن ال تتجاوز  خالل فترة إشغال الموظف لمنصب

 ) دوالر شھریا.500(
 

 :والعالوات الزیادة السنویة 7.4
و بعد إتمامھ سzzzzنة كاملة في  إداریة مخالفة بسzzzzبب منھا یحرم لم ما السzzzzنویة، الزیادة موظف كل یسzzzzتحق.1

 . االئتالف
 بھا في النظام الحالي كافة العاملین بعقود مؤقتة.یستثنى من الزیادات السنویة الجاري العمل .2
 .النظام ھذا من جزءاً  دارة اإل مجلس من والمقر المرفق الرواتب سلم یعتبر..3

 

 :والقروض السلف 7.5
 سلف السفر والتنقالت:.1

ة وبغض النظر عن فتر االئتالفسzzzzلفة سzzzzفر تتعلق بعمل  االئتالفیجوز أن یصzzzzرف لموظف  .أ
 خدمة الموظف وحسب متطلبات السفر وكشف یوضح أوجھ الصرف.

 یقدم طلب السلفة قبل أسبوع من تاریخ السفر على االقل. .ب
یتم تسدید السلفة بموجب تقریر المشاركة الخارجیة وكشف مالي تفصیلي شامال ایة مبالغ تلقاھا  .ت

على أن یتم  .االرشzzاديالدلیل ما ھو وارد في الموظف من الجھة الداعیة أو المنظمة للنشzzاط وك
 إعادة المبالغ المتبقیة منھا في غضون أسبوع من عودة المكلف بالسفر.

 :القروض.2
 على أن:  االئتالففي حاالت إستثنائیة وألسباب طارئة، بإمكان الموظف تقدیم طلب إقتراض من 

تبت باألمر لجنة توافق على معاملة اإلقتراض ألي موظف تتكون من المدیر التنفیذي والمالي  .أ
 وعضو مجلس اإلدارة أو أمین الصندوق في المجلس. 

 أن یكون قرض حسن "دون فوائد".  .ب
 ) من كامل إستحقاقاتھ. %50ال یزید مبلغ القرض عن ( .ج
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تخصzzzم من راتبھ على أن ال تتجاوز الـ یلتزم الموظف بتسzzzدید المبلغ من خالل أقسzzzاط شzzzھریة  .د
 من قانون العمل من راتبھ تبدأ من تاریخ حصzzzzzzzولھ على القرض 83وفقا الحكام المادة  .10%

 .نیوان ال تزید فترة السداد عن عام
 أكثر من عام.  االئتالفأن یكون قد مضى على عمل الموظف في  .ه
 . فلالئتالیراه مناسباً حسب وضع الموظف والوضع المالي  للمدیر التنفیذي الحق أن یقرر ما .و

 سلف الموظفین: .3
في حاالت اسzzتثنائیة وألسzzباب طارئة، بإمكان الموظف والذي تزید مدة خدمتھ في المؤسzzسzzة  -

 عن سنة تقدیم طلب سلفة من المؤسسة على أن:
 ) من راتبھ الشھري.%50ال یزید مبلغ السلفة عن ( .أ
یلتزم الموظف بتسدید كامل مبلغ السلفة بأقساط شھریة تخصم من راتبھ مباشرة، بحیث ال  .ب

 تتجاوز فترة التسدید عن ستة اشھر من تاریخ الحصول على السلفة.  
 للمدیر التنفیذي أن یقرر ما یراه مناسبا حسب الوضع المالي للمؤسسة . .ت

 أحكام عامة: 7.6
قبل الدائرة اإلداریة ویجب التأكد من مراجعة كل كشوف الدوام تحّضر الرواتب مع نھایة الشھر من  1

 واإلجازات قبل المصادقة على الرواتب.
یجب اقتطاع ضریبة الدخل من رواتب الموظفین بموجب قوانین ضریبة الدخل المعمول بھا. كما یجب  2

 ...إلخ). أن تكون كافة اإلعفاءات الضریبیة معززة بوثائق رسمیة (عقود إیجار، شھادة إعالة
بق على رواتب الشھر السا واالطالععلى المفوضین بالتوقیع مراجعة الرواتب بدقة قبل التوقیع علیھا  3

 وطلب تفسیر ألي تغییر سواء كان بالزیادة أو بالنقص.
تدفع الرواتب إما بحواالت بنكیة (وھو األفضل) أو بشیكات للمستفید األول وال ینصح بدفع الرواتب نقدا  4

 یعد من نقاط الضعف في الرقابة الداخلیة. ألن ذلك 
 تدفع الرواتب في نھایة كل شھر بما ال یتجاوز الخامس من الشھر التالي وفقا لقانون العمل. 5
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 الباب الثامن: الدوام واإلجازات
 

 :ساعات العمل 8.1
) 8) أیام في األسzzzzzبوع، بواقع (5) سzzzzzاعة زمنیة موزعة على مدار (40تبلغ سzzzzzاعات العمل األسzzzzzبوعیة (.1

 ساعات یومیاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة عصراً ما لم یتم اإلعالن عن خالف ذلك. 
 تكون العطلة األسبوعیة (الجمعة واألحد). .2
كلیف الموظف بالعمل في إجازتھ األسzzzzzبوعیة أو خالل العطل یحق للمدیر التنفیذي في حاالت الضzzzzzرورة ت.3

بالتوافق مع العامل  على ان یكون ذلك ،الرسمیة على أن تحسب لھ ھذه األیام كأیام إجازة یأخذھا فیما بعد
 . جر عن العمل في العطل المذكورة من اال %150على المؤسسة دفع یتوجب ال إنفسھ و

خالل سzzاعات الدوام بإذن رسzzمي (إذن مغادرة) ولمدة ال تزید عن السzzاعتین عملھ یسzzمح للموظف بمغادرة .4
). على أن یتم تجمیعھا وإحتسzzابھا من اإلجازات السzzنویة بواقع یوم لكل في الیوم (إال للحاالت الضzzرورة

 ساعات.  8
نسzzzیق یجوز للموظف وفي حاالت محددة الدوام أقل من سzzzاعات العمل الیومي (ثماني سzzzاعات) شzzzریطة الت.5

الخطي والمسzzzبق مع مسzzzؤولھ المباشzzzر وبموافقة المدیر التنفیذي، على أن یتم تعویض ھذه السzzzاعات في 
 أیام أخرى.

ساعات العمل خارج أوقات الدوام الرسمي والمشروطة بموافقة المدیر التنفیذي او بتكلیف منھ تعتبر لغایات .6
ساعة ونصف عم ضافیة تحتسب بواقع  ساعات عمل ا ضافیة وال یتم مقاصتھا ھذا النظام  ساعة ا ل لكل 

في اإلجازات السzzzzzنویة ولكن یمكن تقاصzzzzzھا باالتفاق مع الموظف في حال نقص سzzzzzاعات العمل كما ھو 
 ) من ھذه المادة.1وارد في البند (

 التنفیذي المدیر من إال بإذن كتابي أخرى بوظیفة یعمل أن االئتالف بوظیفة كاملة في للموظف یجوز ال.7
 .عشر) الثالث(أنظر الباب 

یجوز للمدیر التنفیذي وبما یتفق مع مصzzلحة العمل وباالتفاق مع الموظف اعتماد سzzاعات العمل في المنزل .8
 او اثناء العطل واالجازات كساعات دوام رسمیة وفقا للمھام المنجزة من الموظف.

 

 :اإلجازة السنویة 8.2
) أشھر (تشمل 6ما ال یقل عن ( االئتالفتصبح اإلجازة السنویة مستحقة بعد أن یكون الموظف قد عمل في .1

الفترة التجریبیة)، على انھ ال یجوز للموظف اسzzzzتنفاذ اكثر من نصzzzzف االجازة اال بعد مضzzzzي عام كامل 
 على تعیینھ في المؤسسة.

ر بشzzzzzرط موافقة المدی الفترة التجریبیةل إنتھاء یسzzzzzتطیع الموظف أخذ إجازة في الحاالت اإلضzzzzzطراریة قب.2
ل إال في حال تركھ العم بعد التصzzنیف التنفیذي، على أن تخصzzم أیام اإلجازة من رصzzید إجازتھ السzzنویة

 حیث تعتبر إجازة غیر مدفوعة األجر.  الفترة التجریبیةقبل إنتھاء 
ن الموظف قبل أسzzzzبوع على األقل من ) یوم مدفوعة األجر تعطى بطلب خطي م21اإلجازة السzzzzنویة ھي (.3

تاریخ بدء اإلجازة وبناء على موافقة المسzzؤول المباشzzر ومصzzادقة المدیر التنفیذي، ویمكن تأجیلھا حسzzب 
 ضرورات العمل على أن یتم ترصیدھا للعام المقبل. 

ا لم األیام، م اإلجازة السzzنویة تراكمیة وال یجوز تجمیعھا ألكثر من سzzنتین، وإذا زادت عن ذلك تخصzzم بقیة.4
 یكن تأجیل الحصول على االجازة بطلب من االدارة نفسھا.

في حالة تجاوز األیام المسzzتحقة لإلجازة السzzنویة، تخصzzم األیام التي تزید من راتب الموظف وذلك بقسzzمة .5
 األیام الزائدة على عدد أیام العمل الفعلیة في الشھر.

ة سzzzنویة متى اصzzzبحت مسzzzتحقة، حسzzzب مقتضzzzیات العمل للمدیر التنفیذي الحق في إرسzzzال الموظف إلجاز.6
 ذلك.الموظف حتى ولو لم یطلب 

اإلجازة السzzzzzzzنویة تسzzzzzzzتنفذ وال یجوز تعویض اإلجازة نقداً إال عند إنھاء الخدمات و/أو بقرار من المدیر .7
 التنفیذي.

 في حاالت الضرورة استدعاء الموظف أثناء إجازتھ على أن یعوض أیاماً أخرى بدال منھا. لالئتالفیجوز .8
 

 :لرسمیةالعطل الدینیة وا 8.3
) 75المادة ( 2000) لسzzzzzzzنة 7رسzzzzzzzمیة وفقاً لقانون العمل الفلسzzzzzzzطیني رقم ( دینیة و یمنح الموظفین عطل.1

 والرسمیة وال تحسب من اإلجازات السنویة)). ((للعامل الحق في إجازة مدفوعة األجر في األعیاد الدینیة 
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 :إجازة األمومة والرضاعة 8.4
مدفوعة األجر تبدأ بأسzzzzzبوعین قبل تاریخ الوالدة إذا  متواصzzzzzلة إجازة األمومة للموظفات ھي ثالثة أشzzzzzھر.1

 رغبت الموظفة بذلك. 
یحق للموظفة بناء على طلبھا وتوصzzیة من طبیبھا الحصzzول على إجازة إضzzافیة إلجازة األمومة لمدة ثالثة .2

أشھر على األكثر غیر مدفوعة االجر. وفي حال أمضت الموظفة مدة خمس سنوات على األقل في عملھا 
 ألمومة. تستطیع الحصول على إجازة غیر مدفوعة الراتب لمدة سنة بعد إجازة ا االئتالففي 

 یحق للموظفة المرضع ساعة مغادرة یومیاً خالل الدوام لمدة سنة من تاریخ الوضع. .3
جازة أبو.4 بدل إ یام  مدة ثالثة ا مدفوعة األجر ل جازة  بت إ كل موظف مث ، وھي االیام االولى لوالدة ةیحق ل

 زوجتھ.
 

 :إجازة الوفاة 8.5
مدفوعة األجر مدتھا ثالثة أیام في حالة وفاة لكل موظف وبغض النظر عن فترة خدمتھ، الحق في إجازة .1

 حفیدة، حفید، إبنة، إبن، زوجة، زوج، أخت، أخ، ، (أب، أم أحد اقاربھ من الدرجة األولى و/أو الثانیة
 )، عم أو خال، أو عمھ أو خالةحماة أو حم ، جدة، جد،

یوم واحد في حالة وفاة أحد لكل موظف وبغض النظر عن فترة خدمتھ الحق في إجازة مدفوعة األجر مدتھا .2
 . )، إبن أو إبنھ عم أو عمة أو خال أو خالةأخت أخ أو (إبن أو إبنة أقاربھ من الدرجة الثالثة

 .االئتالفیمنح كافة الموظفین یوم إجازة  واحد مدفوع األجر في حال وفاة أحد موظفي .3
 

 :إجازة الزواج 8.6
 إجازة زواج مدفوعة األجر مدتھا ثالثة أیام عمل. االئتالفیمنح كل موظف في .1

 
 :اإلجازة المرضیة 8.7

 14معتمد مدتھا األجر بناء على تقریر صادر عن طبیب  یستحق الموظف إجازات مرضیة متفرقة مدفوعة.1
ما یزید على ذلك من  یوم إضافیة یحسب 14زادت المدة لغایة یوم في السنة الواحدة و بنصف األجر إذا 

 .ضمن اإلجازة السنویة أو یحتسب كإجازة بدون اجر
 .تعطى االجازه المرضیة لمدة ال تتجاوز ثالثة أیام بناء على تقریر طبي من الطبیب المعتمد.2
االجازه المرضzzzیة إال بناء على تقریر طبي من تحتسzzzب فال  متواصzzzلة إذا زادت مدة االجازه عن ثالثة ایام.3

 تشفى إذا دخل الموظف إلى مستشفى للعالج أو من اللجنة الطبیة اللوائیة في دائرة الصحة.إدارة المس
 تلغى اإلجازة المرضیة إذا لم تستوفى خالل السنة..4
وبناء على االمكانیات المالیة المتاحة واسzzzzzzzتثناء من االحكام السzzzzzzzابقة وزیادة على المدد  لالئتالفیجوز .5

حاجة الى ببناءا على تقاریر المسzzzzتشzzzzفى واللجنة الطبیة اللوائیة وإذا تبین أن الموظف المحددة بموجبھا و
 خالل اإلجازة على النحو التالي:راتبھ  أن یمنح الموظفإجازة مرضیة طویلة 

لمدة تمتد إلى ثالثة اشzzھر یعطى بعدھا كامل إجازاتھ السzzنویة المسzzتحقة  يشzzھرالأجره نصzzف  .أ
ونصzzzzف عالواتھ عن األشzzzzھر الثالثة ذلك یعطى نصzzzzف اجره  ا لم یشzzzzف بعدقبل مرضzzzzھ فاذ

 التالیة.
 اف عملھ، فیجوز بناًء علىإذا كان مرض الموظف قابل للشفاء ولكنھ لیس قادراً بعد على استئن .ب

تمدید إجازتھ المرضzzzzzیة لمدة أخرى ال تتجاوز ثالثة اشzzzzzھر بربع االجر  المدیر التنفیذي موافقة
األولى، وإذا لم یشzzzف خالل ھذه المدة فتنتھي عندئذ خدمتھ الثالث وربع العالوات بعد األشzzzھر 
 .حكما لعدم اللیاقة الصحیة

مدة اإلجازات المرضیة تعتبر جزءاً من خدمة الموظف الفعلیة لغایات تعویض نھایة الخدمة لمستحقیھا وفقاً .6
 ألحكام ھذا النظام، ولكن ال تحتسب ھذه المدة لغایات اإلجازة السنویة.  

 یمنح الموظف اجازة مرضیة لیوم واحد لمرافقة احد افراد اسرتھ المرضى من الدرجة االولى..7
 

 :اإلجازة بدون اجر 8.8
 قبول طلب منح موظف إجازة بدون اجر حسب الشروط التالیة: التنفیذيیجوز للمدیر .1

 .ان یكون مضى على تعیین الموظف سنة واحدة على االقل .أ



1

 

51 
 

 .متطلبات العملعدم تعارض اإلجازة مع  .ب
 .وجود أسباب جوھریة مقبولة تبرر طلب اإلجازة بدون اجر  .ت
  .أال تتجاوز مدة اإلجازة ثالثة اشھر .ث
ضzzzzzzzعف مzzدة  خطیzzا بzzالعودة للعمzzل فور انتھzzاء اإلجzzازة ولمzzدة ال تقzzل عنالموظف أن یتعھzzد  .ج

شھر من مستح اإلجازة، وفي حالة مخالفتھ یتم تنفیذ الشرط الجزائي عن  قاتھوھو خصم راتب 
   كل سنة غیاب بدون أجر وتحتسب أجزاء السنة لھذا الغرض.

شھر فان ذلك یتطلب موافقة .2 سبابا موضوعیة تبرر حاجتھ إلجازة تزید مدتھا عن ثالثة ا إذا ابرز الموظف أ
  .المدیر التنفیذيمجلس اإلدارة بعد تنسیب 

اجر كما ال تحسzzب أیام ھذه اإلجازة ضzzمن ال یتسzzلم الموظف أي رواتب أو مكافآت عن فترة اإلجازة بدون .3
 مدة خدمة الموظف لغایات الزیادات السنویة والترفیع ومكافأة نھایة الخدمة.

 

 :غیر مدفوعة األجر اإلجازة الدراسیة 8.9
ازة جإ االئتالفمنح الموظف الذي أتم ثالث سzzzzzzنوات في الخدمة المتواصzzzzzzلة في  /ة التنفیذي/ةیجوز للمدیر.1

سیة بدون  سنوات اجر لمدة أقصاھادرا ً ثالث   ضعف االئتالفبالعمل في  ، على أن یتعھد الموظف خطیا
ن شzzzzzzھر م وھو خصzzzzzzم راتب وفي حالة لم یلتزم بذلك بعد عودتھ یتم تنفیذ الشzzzzzzرط الجزائي .ھذه الفترة

 .مستحقاتھ عن كل سنة غیاب بدون أجر وتحتسب أجزاء السنة لھذا الغرض
یشترط لمنح اإلجازة أن یكون لموضوع الدراسة صلة مباشرة بطبیعة عمل الموظف وان یتماشى مع خطة .2

 لتطویر كفاءة الموظف. االئتالف
 بالعمل یلتزم طریق المؤسzzسzzة، عن اكثر أو أشzzھر سzzتة لمدة تدریبیة منحة على الموظف حصzzول حال في.3

وفي حالة لم یلتزم بذلك بعد عودتھ یتم تنفیذ الشرط الجزائي  .الدورة مدة بضعف عودتھ بعد المؤسسة في
 شھر من مستحقاتھ عن كل سنة غیاب بدون أجر وتحتسب أجزاء السنة لھذا الغرض. بوھو خصم رات

 ال یتسلم الموظف أي رواتب أو مكافآت خالل الفترة المذكورة في البند السابق (البند الثالث). .4
 وعة األجر:اإلجازة الدراسیة مدف 8.10

من  %50تدفع المؤسسة  المؤسسة، بواسطة أشھر ستةلمدة أقصاھا  تدریبیة لدورة الموظف إیفاد حال في .1
 . 8.8) من المادة 1ي شرط أن تنطبق علیھ البند (أجر الموظف الشھر

یجب على الموظف تعبئة نموذج إجازة دراسzzzیة مرفقة برسzzzالة طلب اإلجازة توضzzzح كافة البیانات المتعلقة .2
 باإلجازة (الفترة، التخصص، مكان الدراسة . . . ). 

 
 إجازة الحج: 8.11

 .یوماً مدفوعة األجر 21یجوز للموظف الحصول على إجازة حج لمدة ال تتجاوز .1
  .االئتالفثالث سنوات في الخدمة المتواصلة في  امضىتمنح اإلجازة للموظف الذي .2
 .  االئتالففي  ة الموظفتمنح اإلجازة مرة واحدة طیلة فترة خدم.3

 
 :اإلجازة الطارئة 8.12

یجوز للموظف التغیب عن العمل ألسzzzzzzباب طارئة لمدة ال تزید عن ثالثة أیام ألسzzzzzzباب مقبولة یوافق علیھا .1
 على ان تحتسب من ضمن اجازات الموظف السنویة. المدیر التنفیذي

بالحالة الطارئة شzzzzzzzفویا أو كتابیا على أن یعزز كتاب االئتالفیجب على الموظف إبالغ .2 فاق مع إر ھفوراً 
 .في الحاالت التي یمكن معھا ذلك الوثائق الثبوتیة
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 أحكام عامة: 8.13
 

  

یتض̂^^من أس̂^^ماء الموظفین، س̂^^اعة  لكل موظف حتفاظ بس̂^^جل دوام یومياإل على المؤس̂^^س̂^^ة.1
یقوم الحضور وساعة المغادرة وذلك من أجل مراقبة ساعات الدوام الفعلي للموظفین. ھذا السجل 

الموظف المس̂^ؤول عن ش̂^ؤون الموظفین بمتابعتھ بش̂^كل یومي ویقدم تقریرا دوریا كل أس̂^بوعین 
ولة ما ینقص منھا لمتابعة س̂^^اعات عمل الموظف وجدش̂^^ر للموظف ونس̂^^خة عنھ لمس̂^^ئولھ المبا

 ومتابعة التزام الموظف بذلك. 
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 الباب التاسع: إنھاء الخدمة
 

 :نھاء الخدمةإ 9.1
 تنتھي خدمة الموظف ألحد االسباب التالیة :

 

 اإلستقالة 9.1.1
 یحق للموظف تقدیم االستقالة على أن یراعى ما یلي:

یة أ یسzzzzzzتحق في ھذه الحالةیجوز للموظف خالل فترة التجربة تقدیم إسzzzzzzتقالتھ دون إعالم مسzzzzzzبق وال  .أ
 حقوق لھ. 

على أن یسzzتمر في أداء  خالل مدة ال تقل عن شzzھر من تاریخ االسzzتقالة االئتالفیقوم الموظف بإعالم  .ب
 اذا وافق على ان تكون فیذيواجباتھ بشzzzzكل تام لحین انتھاء مدة اإلشzzzzعار أو حسzzzzبما یقرره المدیر التن

وإذا قبلت اسzzzتقالتھ، یحق للموظف تعویض نھایة الخدمة بواقع راتب شzzzھر عن كل ، المدة أقل من ذلك
 سنة حسب آخر راتب تقاضاه. 

شzzعار دل إب تالفئإذا قرر الموظف المسzzتقیل عدم االلتزام بفترة اإلشzzعار فانھ یكون ملزماً بأن یدفع لال .ت
 ال إذا قرر المدیر التنفیذي إعفاءه من فترة اإلنذار كلیاً او جزئیاً. إیعادل الراتب األساسي مع العالوات 

ال یصzzرف للموظف المسzzتقیل راتب آخر شzzھر عمل بھ قبل إسzzتقالتھ وأیة مسzzتحقات أخرى إال بعد أن  .ث
 . وعھدمن حقوق  لالئتالفیخلي ذمتھ من جمیع ما 

إسzzzتقالتھ أثناء التحقیق في إرتكابھ ألحد المخالفات التي توجب فصzzzلھ، یؤجل البت في إذا قدم الموظف  .ج
 إستقالتھ حتى صدور قرار من اللجنة المكلفة بذلك.

 یجوز للموظف المستقیل العدول عن إستقالتھ قبل قبولھا. .ح
ما ھو كاملة كفي حالة إعادة الموظف المحال الى التحقیق لعملھ ولم یثبت بحقھ شيء تحسب مستحقاتھ  .خ

 منصوص في النظام.
یصzzzzzدر المدیر التنفیذي قراره الخطي بشzzzzzأن االسzzzzzتقالة خالل مدة ال تتجاوز شzzzzzھراً واحداً من تاریخ  .د

 تقدیمھا وتعتبر االستقالة نافذة المفعول إذا لم یتم اإلجابة علیھا خالل تلك الفترة.
 

 االقالة (إنھاء الخدمة) 9.1.2
 ظف بشرط إشعاره بذلك في أحد الظروف التالیة:یتم االستغناء عن خدمة المو

 شھر قبل بذلك إشعاره یتم أن على الوظیفة إلغاء أو لعملھ، المؤسسة حاجة انتھاء أو العقد فترة انتھاء .أ
 .األقل على

في إطار  االئتالفعدم ایفاءه بشzzzzzzzروط إشzzzzzzzغال الوظیفة المناطة بھ، أو رفض عمل ُكلف بھ من قبل  .ب
 . االئتالفالمھام المناطة بھ وذلك وفقا لالئحة الجزاءات المعتمدة من 

یوما متقطعین، وفي ھذه  15التغیب عن العمل دون عذر مشروع لمدة تزید عن سبعة أیام متواصلة أو  .ت
عد بفي الحالة االولى بعد ثالثة ایام وفي الحالة الثانیة الحالة یتم إشzzzzzzzعار الموظف بكتاب یرسzzzzzzzل إلیھ 

 .اذا لم یعد الى العمل خالل المدد المذكورة االئتالفیبلغ فیھ بفقدانھ العمل في سبعة أیام 
 إنھاء خدمة الموظف بدون إشعاره وفق قانون العمل والالئحة التنفیذیة لھ في الظروف التالیة: .ث

 بتثبیت الموظف. االئتالفإنتھاء فترة التجربة مع عدم رغبة  •
أو اإلعتداء بالضرب أو  حیاتھ أو حیاة اآلخرین في العمل للخطرأن یعرض الموظف عن قصد  •

 التحقیر على زمالئھ أو مسؤولیة. 
 نتیجة إھمالھ. االئتالفأن یسبب الموظف أضرارا مادیة جسیمة لموجودات  •
 أن یوجد الموظف أثناء العمل تحت تأثیر مخدر أو مسكر. •
 یحة أو أن یقدم شھادات مزورة.أن یفشي الموظف أسرار العمل أو ینتحل شخصیة غیر صح •
 أن یحكم بارتكاب جنایة أو جنحة مخلة باألدب والشرف. •
والموظفین فیھ أو یأتي بأعمال تعتبر إھانة كالشzzzzzzتم  االئتالفأن یأتي بأعمال تسzzzzzzيء لسzzzzzzمعة  •

أو الموظفین فیzzھ أو االعتzzداء علیھم وذلzzك وفقzzا لالئحzzة  االئتالفوالتحقیر على القzzائمین على 
 . والمصادق علیھا من وزارة العمل االئتالفالمعتمدة من  الجزاءات
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 الوفاة 9.1.3
 تدفع لورثتھ المبالغ اآلتیة: االئتالفعند وفاة الموظف أثناء خدمتھ في  .أ

في صzzzندوق االدخار مع األرباح التي تحققت على  االئتالفكامل مسzzzاھمتھ مضzzzافاً إلیھا مسzzzاھمة  •
    .االئتالفالرصید (إن وجدت) وبصرف النظر عن مدة االشتراك في 

  .اجر الشھر الذي حدثت فیھ الوفاة واجر الشھر الذي یلیھ •
    .االئتالفتعویض ترك الخدمة كما لو كان الموظف قد سرح من خدمة  •
ما قد یقرر مجلس االدارة  منحھ لعائلة الموظف المتوفى مبلغاً مقطوعاً لمرة واحدة تتناسzzب مع  •

 سنوات الخبرة والراتب. 
أداء الموظف لواجبات وظیفتھ فانھ یدفع إلى ورثة ثناء كانت نتیجة إصzzzzzzzابة عمل أإذا ثبت بأن الوفاة  .ب

عویضاً یتم تقدیر قیمتھ وفقا ألحكام قانون العمل، الموظف باإلضافة إلى ما ذكر بالبند (أ) من ھذه المادة ت
 على نفقتھ لمصzzلحة موظفیھ، االئتالفأو حسzzب ما ھو منصzzوص علیھ في بولیصzzة التأمین التي یبرمھا 

 أیھما أعلى.
للموظف أن یقرر بكتاب خطي یحتفظ بھ في ملفھ األشzzzzzzzخاص الذین لھم الحق في الحصzzzzzzzول على  .ت

ل منھم. وفي حال عدم تقدیم مثل ھذا اإلقرار، یتم توزیع مسzzzzzzzتحقاتھ في حال وفاتھ ونصzzzzzzzیب ك
 مستحقاتھ على الورثة حسب حجة حصر اإلرث المقدمة من المحكمة المختصة.

 
 

 عدم اللیاقة الصحیة 9.1.4
خدمة المو تھ الصzzzzzzzحیة بقرار من تنھى  یاق عدم ل مدیر التنفیذيظف ل یة  ال ناًء على تقریر اللجنة الطب ب

 المعتمدة مع عدم وجود شاغر یالئم قدراتھ المھنیة ووضعھ الصحي الجدید.
 

 :تعویضات نھایة الخدمة 9.2
 .االئتالفیستحق الموظف مكافأة تعادل اجر شھر عن كل سنة من سنوات الخدمة المتصلة في  .1
یتم احتساب مكافأة نھایة الخدمة على أساس آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف خالل مدة استخدامھ  .2

مضzzافاً إلیھ كافة العالوات ویعطى الموظف عن كسzzور السzzنة مكافأة نسzzبیة وتعتبر الفواصzzل الزمنیة 
حسzzzzzzاب  مدتھا على شzzzzzzھر عندالتي تقع أثناء مدة الخدمة وكأنھا مدة اسzzzzzzتخدام متصzzzzzzلة إذا لم تزید 

 المكافأة.
 

 :حسومات من مكافأة نھایة الخدمة  9.3
تقتطع من المبالغ المسzzzzzتحقة للموظف عند انتھاء خدمتھ ألي سzzzzzبب كان جمیع المبالغ المسzzzzzتحقة علیھ 

 من سلف وقروض بما في ذلك قروض صندوق االدخار دون انتظار حلول موعد االستحقاق. لالئتالف
 

 :مكافأة نھایة الخدمة 9.4
یسzzzzتحق الموظف تعویض مكافاة نھایة الخدمة عن فترة خدمتھ إذا فصzzzzل ألحد األسzzzzباب الواردة في  .1

 .)26(البند االول والثاني والثالث من المادة 
ن عنده م لالئتالفال یصzzرف التعویض أو المكافآت إلى الموظف إال بعد أن یخلي ذمتھ من جمیع ما  .2

 ة الذمة المعتمد.ویستخدم لھذا الغرض نموذج براء وعھدحقوق 
بدفع كامل مستحقات الموظف عند تركھ الوظیفة خالل فترة ال تتجاوز شھر من تاریخ  االئتالفیقوم  .3

حقاتھ . وال ترتبط مسzzتلالئتالفتركھ العمل وبعد اسzzتیفائھ اإلجراءات المطلوبة منھ والمسzzتحقة علیھ 
 بأیة فوائد أو جدول غالء المعیشة خالل ھذه الفترة.
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 العقوبـات والمخالفـات
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 الباب العاشر: العقوبات والمخالفات
 

 :اإلجراءات التأدیبیة 10.1
في حال مخالفة الموظف ألیة اجراءات أو تعلیمات أو أنظمة العمل أو شzzzzzzzروط العقد المبرم معھ، یتم إتباع 

بشzzzان الجزاءات ویصzzzادق علیھا من وزارة  االئتالف المعتمدة من قبل بحقھ أو الجزائیة اإلجراءات التأدیبیة
 العمل وفقا لما نص علیھ قانون العمل والئحة الجزاءات.

 لفت النظر / التنبیھ.  .1
 اإلنذار. .1
 . والحوافز حجب المكافآت .2
 الحرمان من الزیادة السنویة. .3
 الفصل من العمل.  .4

 
 :التسلسل في االجراءات التادیبیة 10.2

 االجراءات التأدیبیة لما ھو وارد في الئحة الجزاءات في قانون العمل الفلسطیني. تخضع
 

 :أحكام عامة 10.3
 یبلغ الموظف خطیاً باإلجراء التأدیبي أو بالعقوبة التي تقع علیھ. .1
 یحق للمسؤول المباشر الذي یتبع لھ الموظف التوصیة للمدیر التنفیذي بتوجیھ إجراء تأدیبي لھ. .2
  .تزام بالتدرج في اإلجراءات التأدیبیةیراعى اإلل .3
وذلك خالل فترة ال  یحق للموظف اإلسzzzzzتئناف إلى مجلس االدارة في حال إیقاع عقوبة الفصzzzzzل من العمل .4

 .تزید عن اسبوعین من تاریخ اتخاذ القرار
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 الباب الحادي عشر: التأمینات
 

 :الصحيالتأمین  11.1
 .من قیمة القسط السنوي %100الراغبین بنسبة  بتوفیر بولیصة تأمین صحي للموظفین االئتالفیقوم  .1
العرض ار ختیتتم عملیة متابعة عروض أسعار تأمین الموظفین صحیاً من شركات فلسطینیة محلیة، ویتم إ .2

 من المدیر التنفیذي. بقراراألنسب 
 یتحمل على أن االئتالفبواسzzzzzzzطة زوجھ وابنائھ الذین تحت رعایتھ في التأمین یمكن للموظف إشzzzzzzzراك  .3

كحد أعلى عن الموظف وعائلتھ (الزوج/ة واالبناء)، على أن یراجع دوالر أمریكي  1000قیمة  االئتالف
  ذلك سنویا.

بدل التأمین الصzzzحي للموظفین غیر الراغبین في الحصzzzول على التأمین من خاللھ شzzzریطة  االئتالفیدفع  .4
بوثیقة التأمین الصzzzzzzحي السzzzzzzاري المفعول وإیصzzzzzzال الدفع، وذلك بنفس القیمة المدفوعة  االئتالفتزوید 

 ویشمل ذلك الموظفین المقدسیین. االئتالفللموظفین المؤمنین بواسطة 
 

 :لتأمین إصابات العم 11.2
بتأمین موظفیھ منذ اللحظة األولى للتعاقد معھم ضzzzzد إصzzzzابات العمل سzzzzنویاً بناء على عرض  االئتالفیقوم 

دة إسzzعاف وح االئتالفسzzعر مقدم من شzzركات تأمین فلسzzطینیة محلیة بموافقة المدیر التنفیذي على أن یوفر 
 أولیة تحتوي على كل المستلزمات الضروریة وتوضع في خزانة خاصة.

 
 :االئتالفتأمین ممتلكات  11.3

السzzرقة واألخطار اإلضzzافیة بناء على عرض سzzعر و بتأمین ممتلكات المكتب ضzzد الحریق االئتالفیقوم  .1
 من شركات تأمین فلسطینیة محلیة بموافقة المدیر التنفیذي.

ت اال"ببولیصzzzzzة تأمین ضzzzzzد كل األخطار" سzzzzzنویاً. على أن تغطي ح االئتالفیجب تأمین كافة ممتلكات  .2
 السرقة والحریق والحوادث والفیضانات والكوارث الطبیعیة.

تتم عملیة التعاقد مع شzzzzzzركة التأمین على أسzzzzzzاس اسzzzzzzتدراج عروض تدرس باالسzzzzzzتناد إلى اإلجراءات  .3
 والضوابط المعتمدة.

 بتوفیر كافة لوازم السالمة فیھ تبعا لشروط بولیصة التأمین.  االئتالفیلتزم  .4
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 الباب الثاني عشر: السفر والتنقالت
 

 :قواعد عامة 12.1
 .تالفاالئتعرف المواصالت لغایات النظام بأنھا كافة التنقالت التي یجریھا الموظفین لتنفیذ أنشطة  .1
ام عدد أیوتسجل حسب  نالموظفین المثبتیجمیع لالمواصالت من مكان السكن وحتى مكان العمل مغطاة  .2

 الدوام الفعلي وتصرف مع الراتب الشھري بناء على الموازنة السنویة المقرة من قبل من مجلس االدارة
  .واستنادا لتعرفة وزارة المواصالت الفلسطینیة

 وبعد موافقة المسؤول المباشر یتم صرف بدل مواصالت من یستخدمون سیاراتھم الخاصة الغراض العمل .3
) شیكل عن كل واحد كیلو متر ویعاد النظر في تعرفة المواصالت مرة 1.25وفقاً لنظام الكیلو متر وبواقع (

 واحدة سنویاً.
غیر مسؤول عن حوادث السیر أو أي أضرار تلحق بسیارات الموظفین نتیجة إستخدامھا أثناء  االئتالف .4

 العمل.
 دیفاباسیھ...) أو تجدیدھا في حالة إھ از السفر، السیتكالیف إستصدار وثائق السفر (جو االئتالفال یغطي  .5

 ، أو لحضور ندوات ومؤتمرات.االئتالفالموظف إلى الخارج لتمثیل 
 

 :السفر و التنقالت والمواصالت 12.2
سمیة الر االئتالفیصرف للموظف بدل سفر وتنقل إذا كلف أو انتدب أو استدعي للقیام بأي عمل من أعمال 

 خارجھا على النحو التالي:داخل البالد او 
 المھمات الرسمیة الداخلیة: .1

 الفعلیة في حینھ (ذھابا وایابا). في حال استخدام المواصالت العامة تعتمد التعرفة .أ
 العالوات الیومیة خالل المھمات الداخلیة: .2

للموظف المكلف بمھمة في  $30 دوالر ثالثون ة وجبات الطعام)یصرف بدل عالوة یومیة (شامل .أ
 مبیتھ خارج منطقة سكناه.حال 

 تغطیة كاملة لنفقات اإلقامة الفندقیة والمنامة لكل موظف یكلف بمھمة محددة تتطلب منھ المبیت .ب
 .شرط أن ال یتجاوز الفندق أربعة نجوم

 المھمات الرسمیة الخارجیة: .3
 .المدیر التنفیذيیتم تكلیف الموظف بالمھام الرسمیة في الخارج بقرار من  .أ
الموظف بالمھمة الرسمیة فانھ یستعمل وسائل السفر كما یلي: مقعد في سیارة أو مقعد عند قیام  .ب

 .بالدرجة السیاحیة إذا كان السفر بالطائرة أو القطار أو الباخرة
أیة مصاریف في حال كانت مھمة السفر مستضافة بالكامل (مواصالت، مبیت  االئتالفال یتحمل  .ت

 وبدل میاومة).
تدفع للموظف المسافر بدل الرسوم الفعلیة المعززة بمستندات رسمیة أو حسب مبلغ مقطوع معتمد  .ث

لتغطیة التكالیف الفعلیة التي یتكبدھا أثناء سفره وعودتھ عبر الجسور (أجرة  المدیر التنفیذيمن 
 التاكسي، الضریبة، عدم الممانعة، التصاریح...) 

خالل السفر بمھمة رسمیة بقرار من مجلس اإلدارة عند  یمكن تعدیل مبالغ العالوات الیومیة .ج
 .الضرورة

اإلقامة الفعلیة ونفقات السفر باإلضافة إلى بدل عالوة  غیر مستضافةتدفع للموظف المكلف بمھمة رسمیة خارجیة 
 یومیة كما یلي:

 الیوم \بدل مھمة سفر الجھة
 (المبلغ$)

 35 من الضفة الى غزة والعكس
 75 االوروبیةلندن والعواصم 
 55 الدول العربیة

 45 دمشق \عمان
 60 (الجنوبیة والشمالیة)  امریكا
 50 افریقیا

 55 باقي دول العالم
 یتم احتساب المیاومة اعاله على اساس:
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 طعام (غداء وعشاء) 50%
 مواصالت واتصاالت 25%
 متفرقات 25%

 
 المشاركات الخارجیة:  12.3

المقصود بھا مشاركة الموظف في مؤتمر أو ورشة عمل أو اجتماع أو أي نشاط آخر ما عدا التدریب والدراسة على 
 المستوى اإلقلیمي أو الدولي. 

 
 معاییر تنسیب الموظفین للمشاركات الخارجیة: 12.3.1
 ضمن تخصص أو مجال عمل الموظف ( أي في إطار المشروع الذي یعمل بھ). .1
 إیصال رسالة االئتالف وإلمامھ بعمل االئتالف.قدرتھ على  .2
 قدرتھ على المساھمة الفاعلة في النقاشات واالستفادة واإلفادة القصوى من ھذه المشاركة.  .3
 عدم تعارض حاجة االئتالف لبقاء الموظف داخلھ وحضور النشاطات األخرى. .4
 االئتالف.االستعداد والقدرة على نقل الخبرات والمعارف المكتسبة لطاقم  .5
 إعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بین الموظفین. .6
 قدرة الموظف على السفر. .7
 موازنات المشاریع للمشاركات الخارجیة. .8
 إتقان اللغة االنجلیزیة شرط للنشاطات التي ال تتوفر فیھا الترجمة الفوریة. .9

 جابي لالئتالف.إعتماد المشاركة كوسیلة تحفیز ومكافأة للموظف المجتھد والمبادر وذو التوجھ االی .10
 اإلجراءات الواجب إتباعھا ألغراض المشاركة الخارجیة: كما ھو وارد في الدلیل االرشادي للموظف. .11

 
 المشاركات المحلیة: 12.4

یشجع االئتالف الموظفین على حضور المؤتمرات والندوات وورش العمل والفعالیات المحلیة ویتم تنسیب 
 وترشیح الموظفین وفق األسس التالیة:

 ) الواردة في معاییر تنسیب الموظفین للمشاركات الخارجیة. 6-1البنود ( .1
 التكلفة المالیة لعملیة المشاركة (مواصالت، مبیت...الخ). .2
 توصیات المسؤول المباشر حول المشاركة. .3
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 عشر: العمل الخارجي الثالثالباب 
 

 العامة: السیاسة 13.1
 

 
 :اإلجراءات الواجب إتباعھا قبل الشروع بعمل إضافي خارجي 13.2

بأي عمل مستقبلي سیقوم بھ خارج ساعات العمل أو خالل ساعات  االئتالفیجب على الموظف إعالم إدارة  .1
العمل والتقید بتعبئة النماذج ذات العالقة وملحقاتھا بھذا الشأن بشفافیة ومصداقیة كاملة قبل أسبوع من تاریخ 

 بدء العمل الخارجي.
لطلب م إبالغ مقدم ایشترط الحصول على الموافقة الخطیة من المسؤول المباشر ومن المدیر التنفیذي. ویت .2

 بالقرار، وعلى مقدم الطلب االلتزام الكامل.
 

 :المردود المالي من العمل الخارجي 13.3
من المردود المالي من العمل الخارجي ویعود المبلغ للمؤسسة ویودع في حساب  %30یتم إستقطاع نسبة  .1

 في الحاالت التالیة: اإلدخار الخاص بالمؤسسة
 الئتالفا(بعد الموافقة على ذلك) كاستخدام األدلة التدریبیة المعدة من قبل  االئتالفإستخدام موارد  .أ

 في إعطاء دورات تدریبیة.
 .االئتالفأو تقدیم إستشارة تعتمد على تجارب  االئتالفإلقاء محاضرات عن تجارب  .ب

وظف ل علیھ المبما ال یتعارض مع ما ذكر في البند األول، ال یتم إستقطاع أي من المردود المالي الذي یحص .2
 من العمل الخارجي في الحاالت التالیة:

 إذا كان العمل خاص ( منشأة مثال) وال یتعارض مع ساعات عمل الموظف وأداءه. .أ
 االئتالفالعمل خالل أیام العطل الرسمیة أو األعیاد أو اإلجازات السنویة مع التأكید على حق  .ب

 القصوى والطارئة. االئتالفد إلى حاجة باستدعاء الموظف للعمل خالل ھذه األیام باالستنا
  

 

ال یحبذ االئتالف قیام الموظف الذي یعمل بوظیفة كاملة لدیھ بالعمل الخارجي كقاعدة عامة، إال أنھ یسمح لھ بذلك 
 ضمن المعاییر والشروط التالیة:

االمتناع عن القیام بأي عمل یتعارض مع مصلحة االئتالف أو من شأنھ عرقلة عملھ أو أداءه أو أداء أي من .1
 عرقلة أعمال االئتالف.زمالءه أو 

المحافظة على ممتلكات وأدوات االئتالف التي تكون بحوزتھ/ عھدتھ وإستعمالھا بالشكل السلیم بما یخدم .2
 نشاطات االئتالف فقط.

حفظ بیانات ومعلومات االئتالف بسریة تامة وعدم نشرھا أو تمریرھا أو االقتباس منھا لصالح الطرف .3
 .اآلخر الذي یعمل معھ دون إذن

إعطاء األولویة للعمل لصالح االئتالف خالل ساعات الدوام الرسمي وأیام الدوام الرسمیة وبناء على ما ھو .4
 مخطط من نشاطات.

الجدیدة الحرص على اإلستفسار عن أیة أعمال إضافیة یقوم بھا الشخص  تعلى لجنة المقابالت للتعیینا.5
 المتقدم للوظیفة وأخذھا بعین اإلعتبار عند إتخاذ القرار.

تعتبر أیام الغیاب عن االئتالف لھذا الغرض أیام إجازة تخصم من اإلجازة السنویة ویتم االتفاق مع الموظف .6
 ب عن المؤسسة.بالنسبة لعدد األیام التي یسمح لھ التغی
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 والعھدة االئتالفعشر: ممتلكات  الرابعالباب 
 

 :االئتالفموجودات  14.1
إلداري ا، یشرف علیھا المدیر اإلداري وتنفذ من قبل المساعد االئتالفیتم عمل جرد سنوي لكافة موجودات  .1

 للدائرة اإلداریة ومحاسب الدائرة المالیة.
) یلصق علیھا، إستناداً لكشف الموجودات الصادر عن النظام Labelیتم إعطاء كل الموجودات كود (  .2

 .لالئتالفالمحاسبي 
 یتم تدقیق كشف الموجودات من قبل المدیر اإلداري والمدیر المالي ویصادق علیھ من قبل المدیر التنفیذي. .3
 م االحتفاظ بسجل الموجودات لدى الدائرة اإلداریة.یت .4

 
 :العھدة 14.2

 ئتالفاالبعد موافقة المدیر التنفیذي وألغراض ومتطلبات العمل، یجوز إحتفاظ الموظف بأي من موجودات  .1
وتكون بعھدتھ، على أن یتم توثیق إستالم وتسلیم العھدة من خالل إستخدام نموذج العھدة والشروط الواردة 

 فیھ والمصادق علیھ من قبل المدیر اإلداري.
یتحمل الموظف المسؤولیة الكاملة للمحافظة على العھدة التي یحتفظ بھا، وفي حال تعرض العھدة ألي تلف  .2

 اب قیمتھا، وللمدیر التنفیذي أن یقرر ما سیتحملھ الموظف من قیمتھا.نتیجة اإلھمال یتم إحتس
 

 :إتالف الموجودات 14.3
من موجوداتھ بسبب عطلھا أو عدد إتالف  االئتالفحال قررت إدارة أعقاب عمل الجرد السنوي وفي في  .1

تشكیل لجنة من قبل المدیر التنفیذي ویتم إعالم وزارة الداخلیة بموعد إعداد قائمة بھذه الموجودات وتلفھا یتم 
 .االتالف

بإعداد تقریر أولي یرفع للمدیر التنفیذي یشمل توصیاتھ حول عملیة اإلتالف للمصادقة  االتالفتقوم لجنة  .2
 علیھ.

 التالفاتقریر ل واإلحتفاظ بسجل خاص بھا شامل ویتم توثیقھا االتالفعلى عملیة  االتالفتشرف لجنة  .3
 محاسبیاً. االتالفلدى الدائرة اإلداریة ویتم تزوید الدائرة المالیة بنسخة عنھ لتوثیق عملیة 
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 تقییم األداءعشر:  الخامسالباب 
 :إجراءات تقییم األداء 15.1

 على تقییم أداء موظفیھ سنویاً وحسب الحاجة ویشمل ذلك تقییم الفترات التالیة: االئتالفیعمل  .1
 التقییم السنوي، ویشمل كافة الموظفین على أن ینفذ خالل الربع األول من كل عام. .أ
 شھور). 6-3تقییم الفترة التجریبیة ( .ب

اً اإلضافة في النموذج تباعنموذجاً خاصاً لذلك على أن یراعى الحذف و االئتالفألغراض التقییم یستخدم  .2
 لنوع الوظیفة وبعد موافقة المدیر التنفیذي.

یشرف على عملیة التقییم لجنة خاصة یرأسھا المدیر التنفیذي وتضم المدیر اإلداري والمدیر المالي أو مدیر  .3
 .إن وجد والمسؤول المباشر للموظف المقیّم والمشاریع البرامج

التقییم من خالل قیام كل موظف بتقییم أدائھ وفق نفس النموذج وكذلك یقوم یتم إشراك كافة الموظفین بعملیة  .4
المسئول المباشر بتقییم أداء مرؤوسیھ بإستخدام نفس النموذج ویتم نقاش التقییم مع كل موظف على حدى 

 في موعد أقصاه أسبوع من تاریخ إنتھاء عملیة التقییم.
أدائھ من قبل مسؤولھ المباشر، للمدیر التنفیذي الحق في إتخاذ في حالة عدم موافقة الموظف على نتائج تقییم  .5

 القرار النھائي وشكل التعامل مع التوصیات.
ما یتم ك یتم االحتفاظ بتقریر التقییم النھائي والتقییمات الفردیة بملف خاص یكون بعھدة المدیر اإلداري .6

ویعطى كل موظف كلمة مرور خاصة  ة بكل موظف على الصفحة اإللكترونیةصتحمیل نتائج التقییم الخا
 .بھ

 تقییم أداء المدیر التنفیذي تكون من صالحیة مجلس اإلدارة فقط. .7
مكافحة الفساد ل االئتالفمن قبل المدیر التنفیذي ویتم إشراك مفوض مدراء الدوائر الرئیسیة یكون تقییم أداء  .8

 عند الحاجة. أو أحد اعضاء مجلس االدارة في عملیة التقییم 
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 عشر: تنظیم الشؤون اإلداریة السادسالباب 
 

 :األرشفة 16.1
عملیة  ویشرف على االئتالفعلى كافة الموظفین ارشفة ملفاتھم باالستناد الى نظام االرشفة المعتمد في  .1

 االرشفة الدائرة االداریة.
 .توضیح نظام االرشفة للموظفین كافةتعمل الدائرة االداریة على  .2

 
 ملفات شؤون الموظفین: 16.2

 یجب اإلحتفاظ بملف لكل موظف یحتوي على الوثائق التالیة كحد أدنى:  .أ
 السیرة الذاتیة. .أ
 المؤھالت العلمیة. .ب
 عقد عمل یوضح الراتب والمستحقات األخرى لكل موظف. .ت
 وثائق إثبات الشخصیة. .ث
 صورة شخصیة ملونة و حدیثة. .ج
 وثائق تعزیز اإلعفاءات الضریبیة. .ح
 اإلنذارات والترقیات.....إلخ. .خ
 نسخ من كافة المراسالت ذات العالقة.  .د

 یجب أن تكون الملفات مرتبة وفقا للتسلسل الزمني ویجب تجنب حفظ أي وثائق غیر ضروریة. .ب
 یجب تحدیث ملفات الموظفین باستمرار بكل ما یستجد على وضعھم الوظیفي. .ت
 بالملفات في مكان مغلق وأن یقتصر الوصول إلیھا لألشخاص المفوضین فقط. االحتفاظیجب  .ث

 
 :المخزن ( تخزین المطبوعات) 16.3

 یجب علىوعلیھ ، الدائرة اإلداریةإن عملیة المحافظة على ترتیب المطبوعات داخل المخزن ھي من مسؤولیات 
عند الحاجة لنسخ من المطبوعات بھدف التوزیع أو لخدمة نشاط تنفذه  الدائرة اإلداریةكل موظف التنسیق مع 

 المؤسسة أو عند إدخال مطبوعات جدیدة.
 

 :عملیة التصویر والطباعة 16.4
یجب على كل موظف مراعاة استخدام الورق للتصویر أو الطباعة حسب الحاجة، والعمل قدر اإلمكان على 

استخراج المسودات. عند الحاجة لطباعة ملونة یجب التنسیق مع منسق استخدام الورق المستخدم سابقا ألغراض 
 مركز المصادر لھذا الغرض.

 
 :القرطاسیة 16.5

یة والموارد البشردائرة اإلداریة العند الحاجة إلى قرطاسیة لالستخدام المكتبي او لصالح نشاط یرجى مراجعة 
 لھذا الغرض.

 
  

 :مالحظات عامة 16.6
یجب مراعاة تخفیض استخدام الھاتف واقتصاره على أغراض العمل فقط إال بالحاالت االضطراریة .1

 وغیرھا) قدر المستطاع. ج(الجوال، األوران الھواتف النقالةالطارئة وتجنب االتصال على 
 استخدام المواصالت العامة ألغراض العمل قدر المستطاع..2
 الموظف قبل مغادرتھ.المحافظة على النظافة وترتیب مكتب .3
التأكد من إطفاء األنوار واألجھزة الكھربائیة وأجھزة الحاسوب، یستثنى من ذلك األجھزة التي یلزم .4

 تشغیلھا طیلة الوقت، وإغالق الشبابیك واألباجورات قبل مغادرة موقع العمل.
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 عشر: السابعالباب 
 المشتریات والعطاءات
 وتورید الخدمات
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 عشر: المشتریات والعطاءات: السابعالباب 
 مبادئ عامة: 17.1

 تسلسل االجراءات االداریة في عملیة طلب الشراء: 17.2
تزام االلحفاظا على سالمة سیر عملیة إدارة المشتریات لتورید أي خدمة تغطیھا المؤسسة مالیا مقابل توریدھا یجب 

 بتسلسل االجراءات االداریة التالیة:
 التنسیق مع المسؤول المباشر للمشروع حول الخدمة المراد شرائھا. -
 تعبئة نموذج " طلب شراء" ( نموذج مرقم مسبقا) من قبل الموظف.  -
 اخذ موافقة المدیر المالي على الشراء من خالل المصادقة خطیا على طلب الشراء. -
 التنفیذي على الشراء من خالل المصادقة خطیا على طلب الشراء. اخذ موافقة المدیر -
 

 سیاسات استدراج العروض ودراستھا: 17.3
مة المتوقعة وفقا للقی بتحدید الطریقة التي ستتم وفقھا عملیة الشراءتقوم الدائرة االداریة من خالل موظف المشتریات 

 للمشتریات كما یلي:
 طریقة الشراء                                    قیمة المشتریات                
 $ 500ة النثریة وحتى عما یزید عن سقف الدف

 او ما یعادلھا
 طریقة الطواف والتفاوض مع البائعین

 عروض عن طریق الفاكس أو البرید االلكتروني  3استدراج ما ال یقل عن  او ما یعادلھا  $5000حتى  $ 501من 
استدراج ثالثة عروض مكتوبة (بظروف مغلقة) من موردین معروفین بالجودة  $9,999حتى  $5001من 

 واالتقان واعتدال االسعار
 یستلزم طرح عطاء أو أكثر  10,000$

                                                           
 .أسعاریتم استخدام نموذج طلب عرض أسعار لتوثیق عملیة الحصول على عروض  -

أصول الوقت الحفاظ على أموال وبحیث نضمن كفاءة وفعالیة الطریقة التي تمت بھا المشتریات، وفي نفس  الشراء، عملیةتنظیم یجب 
 أمان بحكم القواعد الموضوعة.

الشراء من توفیر المعلومات الصحیحة والموحدة  لتطبیق مبدأ الشفافیة تعمل أمان ضمن إجراءات واضحة ومعلنة بما یتعلق بإجراءات
 بالمعاییر المھنیة في عملیات التقییم والقواعد الخاصة بالشفافیة المالیة. دللمعنیین والتقی

 عند القیام بعملیة الشراء:وعلیة تلتزم أمان بالقواعد والمباديء التالیة 
 .كفاءةوبطریقة اقتصادیة وفعالة، تنفیذ المشروعات والبرامج، وأنشطة المشتریات اإلداریة، ب.1
معني السداد ب ىعل مؤسسة، وتبعا للمقدرة المالیة للالموازنةالتأكد من أن المشتریات إنما تتم في إطار الحدود التي تضعھا .2

 التأكد من أن األموال سوف تكون متاحة لسداد مستحقات الموردین في الموعد المناسب وبطریقة منتظمة.
 طبقا للقواعد واإلجراءات. مراحل عملیات الشراءتتم جمیع  یجب أن .3
سات ق مع افضل الممارفالجھات المانحة: إن االلتزام بقواعد المشتریات ھذه والتي تت للمعاییر الموضوعة من قبلاالستجابة .4

ایضا  الموضوعة من قبلھم النھا ستتالئم مع المعاییر اكثر الحاجات إلحاحا من المانحین ىفي الشراء، سوف یتیح الحصول عل
 فیما یتعلق بقواعد ومتطلبات عملیة الشراء.

 .تلبي شروط الجودة، وتتوافق مع احتیاجات أمان في أي وقت من األوقات المشتریاتوالخدمات و التأكد من أن السلع.5
 یجري تسلیمھا أو استكمالھا طبقا لجدول زمني محدد..6
ذ المشروعات، أو تنفی ىمان، وال تؤثر علألالوضع االقتصادي والمالي  ىیرا سیئا علتؤثر تأث لنتم شراؤھا بأسعار أو بتكلفة ی.7

 ى.أي نفقات أخر
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 .تتم عملیة الشراء بالطواف من قبل مسؤول المشتریات مباشرة او من ینوب عنھ ولكن تحت اشرافھ المباشر -
من المھم جدا ان تكون االصناف التي یتم شراؤھا بطریقة الطواف متعارف على اسعارھا بحیث یمكن للدائرة  -

اما اذا لم تكن االسعار متعارفا علیھا فیستحسن القیام  المالیة التحدید بسھولة فیما اذا كانت االسعار معقولة ام ال،
 .باتصال ھاتفي مع موردین معروفین على االقل للتأكد من معقولیة السعر

یجب توثیق عملیة الشراء بالطواف من قبل الشخص الذي قام بالشراء وذلك الغراض الرقابة على عملیة الشراء  -
 بالطواف.

معلومات كافیة توضح للمورد اجراءات الشراء، الوقت والمكان  نموذج طلب عرض اسعار یجب ان یضم -
 یلي: واالسعار وشروط الدفع یجب ان یحتوي على االقل على ما

 .رد و الخدمة المطلوبةتفاصیل خاصة بالمو -
 .الكمیة المطلوبھ -
 .تاریخ التوصیل والمكان والتعلیمات -
 .طریقة الدفع -
 .شروط العقد -
 .توقیع مسؤول المشتریات -

اعداد واعتماد طلب عرض االسعار یجب ان یقارن المحاسب كافة طلبات عروض االسعار مع الموازنة قبل  -
 .المعتمدة للمؤسسة للتاكد من ان ھذه المشتریات موجودة في الموازنة

 بعد انتھاء جمع العروض یتم تشكیل لجنة دراسة العروض حسب اآلتي: -
الخدمة  أو المحاسب وطالبي على أن تشمل المدیر المالي اعضاء اللجنة من قبل المدیر التنفیذ تعیینیتم  -

، وعند الحاجة یمكن ان تضم لجنة دراسة العروض خبیر من خارج المؤسسة مثل (مھندس، خبیر 
 كمبیوتر.... الخ)  لتقییم اختیار العروض والموردین.

 یتم استثناء الموظف الذي قام بعملیة االستدراج من لجنة دراسة العروض. -
 من وبتعییندراسة عروض مستدرجة في قطاع غزة یجب أن تشمل موظفا من المقر الرئیسي لجنة  -

 المدیر التنفیذي.
یتم تشكیل لجنة عطاء بتنسیب من المدیر التنفیذي على أن تضم خبراء بالمجال من خارج المؤسسة  -

 .ویفضل من اعضاء ائتالف أمان
 یتم فتح العروض بحضور لجنة دراسة العروض. -
لجنة بتحضیر ملخص لكل العروض التي استلمت وتعمل على تحلیل االسعار والمواصفات (من خالل تقوم ال -

جدول). ھذا التحلیل یجب أن یستخدم كاساس في عملیة اختیار المورد بعد االخذ بعین االعتبار الجانب المالي 
 .والفني للشروط

 عدم اختیار عطاء اقل اسعار. ح سببأمان غیر ملزمة باختیار اقل االسعار ولكنھا یجب ان توض -
للمدیر  رحول المورد االفضل ویتم رفع المحضمل توصیات اللجنة شتقوم اللجنة باعداد محضر دراسة العروض ی -

 التنفیذي التخاذ القرار.
یجب  $500یتم تحضیر أمر شراء "تورید" " مرقم مسبقا " لكل عملیة شراء بضائع او خدمات تزید قیمتھا عن  -

اسم المورد واالسعار ونوعیة  ویجب أن یشمل علىابة وقبل الشراء من المستوى االداري المناسب ان یعتمد كت
 .البضائع والكمیة

 نسخ نسخة للدائرة المالیة ونسخة للمورد ونسخة للدائرة االداریة 3یكون امر الشراء من  -
 .في النقطة السابقة لیة الشراء الواردةالعمل بآ ال یجوز باي حال تجزئة قیمة المشتریات الغراض -

 
 االجراءات التفصیلیة لعملیة الشراء: 17.4

 : فیما یلي اإلجراءات التي یجب إتباعھا في عملیة الشراء ووصف لمھام االطراف ذات العالقة بعملیة الشراء
 المھام واالجراءات الجھة
ازنة المطلوبة بالتفصیل وكمیاتھا وبند المود بتحضیر طلب شراء یحدد فیھ الموا یقوم - المشروع مسؤول الدائرة المعنیة

 .حیث یقوم بالتوقیع على طلب الشراء وارسالھ للمدیر المالي
یقوم بمراجعة الطلب ومناقشتھ مع مسؤول الدائرة المعنیة ومع مسؤول المشتریات  - المدیر المالي                                 

حال توفر الموازنة الكافیة یقوم  ومن ثم یقوم بفحص وجود موازنة كافیة وفي
بالتوقیع على طلب الشراء بالموافقة كما یجب اخذ موافقة المدیر التنفیذي على الطلب 

. 
باشر بالطواف، تتم عملیة الطواف اذا كان مبلغ الشراء یتبع لفئة الشراء الم - مسؤول المشتریات                     

 اتمسؤول المشتریاتمام عملیة الشراء یقوم الستفسار عن االسعار والشراء. بعد ل
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بتعبئة نموذج الشراء بالطواف لتوثیق االلیة المستخدمة في الشراء ویجب على 
 المدیر االداري االطالع على النموذج والتأشیر علیھ.

اذا كانت قیمة المشتریات تتطلب عروض اسعار، یقوم مسؤول المشتریات،  -
تیار الجھات التي ستستدرج ومواصفات المواد وبالتنسیق مع المدیر االداري باخ

التي ستورد، بتحضیر نموذج طلب عروض االسعار وادراج كافة المواصفات 
المطلوبة بشكل واضح ودقیق حیث یتم ارسال النماذج الى الموردین الذین یقومون 
بتعبئة االسعار في الخانة المخصصة لذلك ویطلب من الموردین توقیع وختم طلب 

 سعار واعادتھ لمسؤول المشتریات.عروض اال
تقوم بتحلیل االسعار المقدمة باستخدام نموذج تحلیل عروض االسعار بحیث تختار  - لجنة دراسة العروض                       

اللجنة المورد المناسب وتقوم بتوقیع نموذج تحلیل االسعار حسب االصول ورفعھ 
 للمدیر التنفیذي التخاذ القرار

یقوم بتحضیر امر شراء بالمواد المطلوبة ویوقعھ ویختمھ حیث یتم ارسال االصل  - المشتریات                       مسؤول 
للمورد ویتم ارسال النسخ المتبقیة لكل من الدائرة المالیة، ونسخة تبقى في سجل 

 المشتریات (الدائرة االداریة).
یرفق معھا صور من  نماذج  ةللدائرة المالیمالحظة: نسخة امر الشراء المرسلة 

 عروض االسعار وتحلیل االسعار.
یعمل على متابعة تورید الخدمة من قبل المورد والمواصفات الفنیة المطلوبة  - المشروع مسؤول الدائرة المعنیة

 (محتوى الدراسات واالبحاث والترجمة والحمالت االعالمیة والتدریب ....الخ)
جھزة یعمل منسق مركز المصادر عبارة عن أكانت المواد المستدرجة في حال  -

 على متابعة توریدھا مع المورد.
ومسؤول المشتریات تشمل الجھة التي قدمت طلب الشراء ومنسق مركز المصادر  - لجنة استالم المشتریات                  

تقوم باستالم المشتریات ویتم التأكد من مطابقة المواد الموردة لطلب الشراء. یجب 
 قیع نموذج االستالم كإثبات على استالم المشتریات.تو

 یتم إرسال الفاتورة المرفق بھا شھادة خصم المصدر وتقریر االستالم الى المحاسب. -
بتعبئة قسیمة ادخال للمواد الموردة المصنفة ب " موجودات ثابتة" مثل االثاث یقوم  - مسؤول المشتریات

 واالجھزة.
ثابتة) ستستخدم من قبل موظف معین ولفترة معینة یتم في حال ان المادة الموردة (ال -

 تعبئة نموذج " عھدة".
 تعبئة نموذج طلب تغطیة نفقات ویسلم للمحاسب مرفقا بـ:یقوم ب -

o نسخة من طلب الشراء المصادق علیھ. 
o محضر لجنة دراسة العروض مرفق بالعروض. 
o نسخة من أمر التورید. 
o نسخة من نموذج طلب تغطیة النفقات. 
o الفاتورة االصلیة من المورد وشھادة خصم المصدر. 

 یقوم باستخراج نسخة امر الشراء الموجودة لدیھ . - المحاسب
 یقوم بفحص الفاتورة ومطابقتھا مع أمر الشراء وكذلك یقوم بالتأكد من: -

 الجمع والطرح في الفاتورة 
o .صالحیة شھادة خصم المصدر 
o ورة.رقم المشتغل المرخص على الفاتوجود اسم و 
o فاتورة المقدمة ھي اصل ولیس نسخة.أن ال 
o ورة المقدمة مطابقة المر الشراء.ان الفات 
o ان األسعار الواردة في الفاتورة مطابقة لعرض األسعار. 
o الفاتورة المقدمة تحمل اسم أمان. ان 
o .ان الشراء قد تم من المورد الذي تمت إحالة عملیة الشراء الیھ 

لتسجیل المشتریات وحفظھ حیث ال تكون لھ صالحیة یقوم بعمل سند قید محوسب  -
الترحیل . سند القید ھنا ھو سند ذمم بحیث یكون الجانب المدین ھو المصاریف ( 
حسب نوعھا ) والجانب الدائن ھو الذمة الدائنة للمورد ووزارة المالیة فیما یتعلق 

 بقیمة الخصم بالمصدر إن وجد.
یقوم بمراجعة سند القید المحفوظ ومراجعة وثائق المعاملة ومن ثم ترحیل القید  -         المدیر المالي                   

والتوقیع علیھ ھو المحاسب الذي اعد القید ویتم إرفاق كافة الوثائق مع نسخة من 
 سند القید وحفظ المعاملة في ملف الفواتیر المعدة للدفع.

 د في ملف سندات القید.یقوم بحفظ النسخة األصلیة من سند القی - المحاسب
 

 تورید الخدمات االستشاریة والبحثیة: 17.4.1
، تحقیق صحفي، تدریب، استشارات، تنسیق تقریرالتعاقد مع أشخاص لتنفیذ مھمات محددة (إعداد دراسة، بحث،  -

 نشاط، تصمیم، ترجمة، رسام، كاتب........الخ).   
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 االلتزام بتسلسل اإلجراءات الواردة أعاله. -
 ندرة األشخاص القادرین على توفیر ھذه الخدمة:عند  -

تعمل الشؤون االداریة وبالتنسیق مع الجھة مقدمة طلب تورید ھذه الخدمة على توفیر معلومات قدر  .أ
 اإلمكان عن الجھات التي تملك امكانیة توریدھا او تنفیذھا والتبعات المالیة لھا.

 یر تعتمد على نوع الخدمة).تحضیر قائمة بأفضل الخیارات "األشخاص" (ضمن معای .ب
 التفاوض مباشرة مع األشخاص الواردین في القائمة المختصرة. .ت
 إعداد محضر نتائج النقاط سالفة الذكر وعرضھا على المدیر التنفیذي التخاذ القرار المناسب. .ث
 تستكمل عملیة التنسیق مع الجھة التي اختیرت مع الموظف طالب الخدمة. .ج

بدائل على األقل لتورید الخدمة اإلستشاریة تقوم الجھة مقدمة طلب تورید الخدمة بإعداد في حالة عدم توفر ثالثة  -
رسالة حول عدم إمكانیة إستدراج ثالثة عروض على األقل یؤشر علیھا المدیر اإلداري وترفع للمدیر التنفیذي 

 إلتخاذ القرار المناسب. 
 

 العطاءات: 17.4.2
فما فوق یستلزم ذلك طرح عطاء في الصحف وتشكل لجنة دراسة  $10000في حال كانت قیمة الخدمة الموردة  -

العطاء التخاذ القرار ( على الموظف طالب تورید ھذه الخدمة األخذ بعین االعتبار المدة الزمنیة لتحدید الجھة 
 اسبوعان على األقل).  -الموردة 

 الفلسطیني.یتم االلتزام بقانون العطاءات  -
یتم تشكیل لجنة العطاءات من قبل المدیر التنفیذي تعمل على وضع معاییر االعالن وتحدد مواصفات المواد او  -

 الخدمات المطلوب توریدھا واالختیار ودراسة العروض.
 یتولى المدیر االداري مھمة اعداد ظرف العطاء والنماذج المتعلقة بھ ومتابعة العروض المقدمة. -
 

 االجراءات التفصیلیة بعملیة طرح العطاء وترسیتھ: 17.4.2.1
 فیما یلي اإلجراءات التفصیلیة الخاصة بعملیة طرح العطاء مع مھام الشخص المسؤول عن كل إجراء.

 الشخص المسؤول اإلجراء
تحضیر اوراق العطاء والمواصفات المطلوبة وایة شروط أو معاییر بالشراكة مع  -

 المعنیة والمدیر المالي ولجنة العطاء.الدائرة  \مدیر الوحدة 
یقوم بفحص شھادة ممارسة المھنة للشركة المتقدمة للتأكد من سریان مفعولھا وكذلك  -

 یقوم بالتأكد من عدم سریان أي أمر حرمان ضد الشركة.
بعد التأكد من صالحیة الشھادة وأھلیة الشركة المتقدمة، یقوم بقبض رسوم بیع أوراق  -

ند قبض محوسب حیث یعطي األصل للدافع وتحفظ النسخة في العطاء وإصدار س
 ملف سندات القبض.

یجب ذكر إسم ورقم العطاء في بیان سند القبض وذلك لتجنب أي إلتباس خاصة في  -
 حالة وجود أكثر من عطاء في نفس الوقت.

 المدیر اإلداري 

قبض د سند الیقوم بتسلیم مغلف العطاء لممثل الشركة المتقدمة بعد التأكد من وجو -
 الرسمي بحوزتھ و التأكد من وجود إسم و رقم العطاء في سند القبض.

یقوم بتسجیل إسم الشركة المتقدمة، رقم سند القبض، تاریخ تسلیم المغلف في قائمة  -
المشاركین في العطاء ویطلب من الشخص المستلم كتابة إسمھ والتوقیع في المكان 

 لعطاء.المحدد كدلیل على إستالمھ ألوراق ا

 مسؤول المشتریات 

بعد إنتھاء فترة بیع أوراق العطاءات المحددة، یطلب من الموظف المسؤول تسلیم  -
 المغلفات غیر المباعة و صورة من قائمة المشاركین.

یقوم بالتأكد من أن مجموع المغلفات المباعة وغیر المباعة یساوي عدد المغلفات التي  -
 قات یطلب تفسیر ذلك.تم تحضیرھا. في حال وجود أیة فرو

یتأكد من أن أرقام سندات القبض ومبالغھا الواردة في قائمة المشاركین في العطاء  -
 صحیحة و ذلك بالرجوع إلى برنامج المحاسبة.

ینسق مع المدیر اإلداري بشأن التصرف بالمغلفات المتبقیة ( إتالفھا أو اإلحتفاظ بھا  -
 . إذا كان ھناك إمكانیة إلعادة طرح العطاء)

 المدیر المالي

عند حضور ممثلي الشركات المشاركة لتسلیم العطاءات، یقوم بفحص المغلف و  -
التأكد من أنھ مغلق بشكل جید و من ثم یقوم بختم المغلف بختم خاص یحدد تاریخ و 

 مسؤول المشتریات
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ساعة استالم المغلف و یقوم بالتوقیع بجانب الختم و من ثم یطلب من ممثل الشركة 
 ع المغلف بنفسھ في صندوق العطاءات المغلق.المشاركة أن یقوم بوض

عند إنتھاء مدة تسلیم العطاءات، تتوجھ فورا إلى صندوق العطاءات وتقوم بفتح  -
 الصندوق و استخراج المغلفات بحضور كافة أعضاء اللجنة. 

 یقوم أعضاء اللجنة بالتوقیع وكتابة التاریخ على كافة المغلفات. -
المغلفات على ھیئة كسر بسطھ الرقم المعطى للمغلف و مقامھ عدد یتم ترقیم  -

 المغلفات.
 یتم فتح المغلفات واحدا تلو اآلخر و ترقیم محتویات كل مغلف بنفس الطریقة السابقة. -
 یتم تعبئة محضر فتح العطاءات الذي یجب ان یحتوي على المعلومات التالیة: -

o .رقم و إسم العطاء 
o لممّولة "إن وجد".إسم المشروع و الجھة ا 
o .تاریخ و ساعة فتح العطاء 
o .أسماء أعضاء لجنة العطاءات 
o .أسماء الشركات المشاركة في العطاء والمبالغ المقدمة 
o .خانة المالحظات 
o .(أو قرار إحالة العطاء إلى لجنة مختصة ) قرار اللجنة 
o .ساعة و تاریخ إقفال المحضر 
o  .تواقیع أعضاء اللجنة 

كافة الشركات المشاركة بما فیھا الشركات المخالفة في محضر یجب تعبئة بیانات  -
 فتح العطاء.

 یتم استبعاد الشركات المخالفة وذلك إذا: -
o .لم یشتمل العرض المقدم على الكفاالت المطلوبة 
o  كان العرض المقدم غیر واضح أو تضمن أي شطب، كشط، أو تغییر في

 األرقام.
o .إذا كان العرض مخالفا للشروط 

حالة في نفس الجلسة إال إذا استدعت الضرورة االستعانة بلجنة مختصة وعندھا تتم اإل -
یذكر ذلك في المحضر و یحدد موعد الحق لجلسة اإلحالة و لكن یفضل إحالة العطاء 

 في نفس الجلسة.
 إذا تمت اإلحالة في نفس الجلسة تقوم لجنة العطاءات بإبالغ الدائرة المالیة بالقرار. -

 لجنة العطاءات

    
 السیاسات المالیة:  17.5

یجب المحافظة على مستوى عال من االخالق المھنیة في كافة اجراءات طرح وتقییم وترسیة العطاءات ویحظر  -
مشاركة أي شخص في لجنة العطاءات في حالة وجود تعارض في المصالح وعلى المؤسسة اتخاذ اجراءات مشددة 

 ھذا الصدد.ب
یراعى ان تكون اوراق العطاء مرتبة وواضحة ومرقمة وان تكون الطباعة جیدة عند تجھیز أوراق العطاء،  -

 ومقروءة وان تخلو الصیغ من االخطاء اللغویة ومن ازدواجیة المعاني والدالالت.
بعدد النسخ المجھزة وذلك لغرض الرقابة على بیع نسخ  الدائرة المالیةعند تجھیز مغلفات العطاء، یجب ابالغ  -

 د من ان عدد النسخ المباعة وعدد النسخ المتبقیة یساوي عدد النسخ التي تم تحضیرھا.العطاء والتأك
اوراق العطاء یجب ان تكون مختومة وذلك لتجنب المشاركة غیر القانونیة وایة اوراق غیر مختومة او نسخ من  -

 اوراق مختومة تعتبر الغیة وغیر قانونیة.
 اءات ویجب ان تباع النسخ مقابل وصل قبض رسمي.تعامل اثمان بیع نسخ العطاءات كإیرادات عط -
 االعالن في الصحف عن طرح العطاء یكون حسب الحاجة وبقرار من لجنة العطاءات ویكون كما یلي: -

اذا قامت أمان بدفع تكالیف االعالن بشكل مسبق (قبل ترسیة العطاء) فیتم تسجیل المبلغ كمصاریف  .أ
 ند قبض رسوم االعالن من الشركة الفائزة بالعطاء.مستردة ( موجودات) ویتم اغالق المبلغ ع

اما اذا تم االتفاق مع الصحف على دفع الرسوم الحقا عند ترسیة العطاء، فعندھا الیتم عمل أي قید  .ب
 محاسبي في سجالت أمان.

اذا حصلت أمان على خصم من الصحیفة على رسوم االعالن المقررة وتقاضت كامل المبلغ من الشركة  .ج
 فیتم تسجیل الفرق كإیرادات.الفائزة، 
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یطلب من الشركات المشاركة في العطاء دفع ثمن من نسخة العطاء بالدوالر األمریكي المقررة وذلك لتالفي  -
 الفروقات الناجمة عن تغیر اسعار صرف العمالت.

 یتم الحصول على الكفاالت المناسبة من الشركات المتقدمة. -
 

 صندوق النثریات: 17.6
 یستخدم ھذا الصندوق بھدف تسھیل عملیات الصرف التي تقل عن أربعمائة شیكل. 

 مسؤولیة المساعد اإلداري في الدائرة اإلداریة الحفاظ علیة والصرف من خاللھ.  .1
مسؤولیة صندوق النثریات في فروع االئتالف تكون من قبل المساعد اإلدراي للفرع على أن ترسل كافة الوثائق  .2

 لیة الصرف والتقریر المالي ذو العالقة لمقر االئتالف الرئیسي. المساندة لعم
ذیة كأول مرة، ثم تصبح التغلكل من صندوق غزة وصندوق رام هللا شیكل  أربعة آالفیتم تغذیة الصندوق بمبلغ  .3

 إستناداً لتقریر الصرف المقدم والمصادق علیة. 
 یقوم المساعد اإلداري بإعداد التقریر ویتم تدقیقھ من قبل المدیر اإلداري والمصادقة علیة من المدیر المالي.  .4
 تسختدم الفواتیر الرسمیة مدعمھ بسندات قبض من خالل تقریر تفصیلي لبنود الصرف.  .5
 ة على ذلك. ر التنفیذي الخطییجوز وفي الحاالت اإلستثنائیة صرف مبلغ أكبر من أربعمائة شیكل بعد موافقة المدی .6
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  الثامن عشر الباب
 أحكام عامة
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 : أحكام عامةالثامن عشرالباب 
 : أحكام عامة 18.1

إذا منحت أیة تشریعات أخرى للموظفین حقوقاً أو امتیازات أفضل مما ھو منصوص علیھ في ھذا النظام فإن أحكام 
 ویوقف العمل باألحكام المقابلة لھا في ھذا النظام.تلك التشریعات تعتبر واجبة التطبیق 

تطبق أحكام قانون العمل الفلسطیني لتغطیة أي نقص في ھذا النظام ولمعالجة الحاالت التي لم یرد نص  .1
 .حولھا

 .الجھة المسئولة عن اإلشراف على تطبیق ھذا النظام ھو المدیر التنفیذي أو من یكلفھ رسمیا بذلك .2
یحق لمجلس اإلدارة وبتنسیب من المدیر التنفیذي إصدار القرارات الالزمة إلجراء أیة تعدیالت یراھا  .3

ً لغایات  مع  بما ال یتعارض االئتالفمناسبة على أحكام ھذا النظام والتعلیمات الصادرة بمقتضاه تحقیقا
 قانون العمل.

  .ألحكام ھذا النظام تنفیذي جزءاً مكمالتعتبر التعلیمات المالیة واإلداریة الصادرة عن المدیر ال .4
 

  إقرار مجلس اإلدارة
 

 االسم اللقب
 عبد القادر الحسینيأ.  رئیس مجلس االدارة

 د. كمال الشرافي نائب رئیس مجلس االدارة
 أمین الصندوق

 

 حنان طھ أ. 
 أمین السر

 
 د. نجوى ارشید

 جورج جقماند.  عضو
 أ. عصام یونس عضو
 الشوا أ. فیصل عضو
 أ. عزام أبو السعود عضو
 د. حنان عشراوي عضو

 


