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1. مقدمة:
1.1 الخلفية والسياق: 

منذ عام ٢٠٠٧م، ومن خالل مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية، مت تشكيل االئتالف األهلي ملدونة السلوك من الشبكات 
األهلية  املنظمات  وشبكة  اخليرية،  للجمعيات  الفلسطيني  العام  االحتاد  وهي:  فلسطني  األربع يف  الرئيسية  األهلية  واالحتادات 
الفلسطينية، والهيئة الوطنية للمؤسسات األهلية الفلسطينية، واالحتاد الفلسطيني العام للمنظمات غير احلكومية- غزة. يهدف 
هذا االئتالف إلى حشد جهد القطاع األهلي الفلسطيني وتعزيز دوره يف تعزيز وترسيخ مبادىء عمل احلكم الصالح داخل القطاع 
األهلي. جاء دور مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية ليمثل سكرتاريا االئتالف كجسم تنفيذي يلقى على عاتقه متابعة 

القضايا الفنية واإلدارية واإلعدادات اللوجستية.

كانت نتيجة العمل الدؤوب لالئتالف اخلروج مبدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية والتي متت صياغتها من خالل تطوير 
بناًء و  املدونة  الشبكات واالحتادات. هذا ويأتي إعداد هذه  نتيجة جلسات تشاورية عقدها االئتالف مع أعضاء  مسودة جاءت 
األهلية  املؤسسات  الثانية من مشروع  املرحلة  العام ٢٠٠٦م من خالل  الذي مت تطويره يف حزيران من  الشرف  مليثاق  استمراراً 
الصالح  ومبادئ احلكم  بقيم  املرتبطة  األهداف  لتحقيق هذه  املؤسسات ومدى سعيها  أهداف هذه  امليثاق  يتضمن  الفلسطينية. 
وغاياتها ودورها يف إحداث التنمية املجتمعية ومساهمتها يف حتقيق آمال الشعب الفلسطيني يف احلرية واالستقالل. وهذا امليثاق 
مبني على مبدأ التنوع يف املجتمع الفلسطيني والتعددية ومبادئ الدميقراطية، واملشاركة واحلق املكفول يف تأسيس املؤسسات، وأن 
املؤسسات األهلية هي دعامة رئيسية يف إحقاق حقوق املجتمع. وقد مت إعداد هذا امليثاق من قبل الهيئات املظالتية للمؤسسات 

األهلية الفلسطينية من خالل عملية تشاور مع أكثر من ٢٠٠ مؤسسة أهلية فلسطينية أجريت يف الضفة الغربية وقطاع غزة.

مت إقرار املدونة بصورتها احلالية من قبل املؤسسات األهلية الفلسطينية يف ٢٠٠٨/٢/٢٨م إذ قامت حوالي ٦٢٠ مؤسسة أهلية 
فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقيع على مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية.

تهدف مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية إلى تهيئة مؤسسات العمل األهلي واملجتمع احمللي لالستجابة لتحديات التغيير 
الدميقراطي، وعملية املشاركة خللق بيئة فعالة تتيح للمجتمع بشكل فردي أو جماعي أن يقرر مصيره، ومن خالل املبادئ الواردة 
االجتماعية  والتنمية  الوطني  التحرر  تكون عملية  بأن  تلتزم   - اختياري  بشكل  التي ستتبناها   - املؤسسات  فإن  املدونة  يف هذه 
واالقتصادية والسياسية يف فلسطني وعملية اللحاق بركب التطور والتقدم احلضاري من أولويات عملها. كما تلتزم بأن تكون آلية 
عملها مستجيبة الحتياجات وآمال الشعب الفلسطيني الذي تخدمه، وأن حتترم يف الوقت ذاته قيم املجتمع الفلسطيني وحقوق 
اإلنسان. كما تلتزم مبعايير الشفافية يف أعمالها واملساءلة عن كيفية استخدام مواردها. وبشكل عام تؤكد املدونة يف مبادئها على 
تطبيق احلكم الصالح وحتقق للمؤسسة إمكانية الوعي مببادئ احلكم الصالح وسعيها لكي تكون القدوة وتعزز الرقابة داخل املؤسسة 
مما يسهم يف حمايتها من التشويه والتضليل. كما أنها تؤكد بأن مدونة السلوك هذه هي ترجمة للقانون األساسي الفلسطيني املقر 

يف ٥/٢٩/ ٢٠٠٢م والذي اعتبر إنشاء هذه املؤسسات حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني يجب حمايته. 

حقيبة مصادر: 
متثل حقيبة مصادر وسيلة توجيه للمؤسسات األهلية على اختالف أحجامها ومجاالت عملها ألفضل املمارسات واإلجراءات مبا 
يتماشى مع املبادئ املبّينة يف مدونة السلوك، فهي تزّود املؤسسات مبجموعة من أدلة العمل يف مجاالت اإلدارة العامة واإلدارة 
املالية والتخطيط االستراتيجي وحكم مجلس اإلدارة. إضافة إلى تزويد املؤسسات بإرشادات خاصة حول عملية املراقبة والتقييم 
باملشاركة، ووضع أولويات التنمية للمؤسسات األهلية مع مراعاة التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية كأساس للعمل، واملشاركة كمبدأ 
عمل للمؤسسات األهلية، وإرشادات إلجراءات تضمن عدم التمييز يف عمل املؤسسات، إضافة إلرشادات حول اإللتزام وتطبيق 

القوانني واملعاهدات مبا يشمل نصوص هذه القوانني واملعاهدات وتوضيحها بشكل مبّسط.

لقد قام مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية خالل عام ٢٠١٤م بعمل مراجعة حلقيبة مصادر وإضافة مجموعة جديدة 
من األدلة التي تساعد مؤسسات العمل األهلي على تطوير أدائها، حيث حتوي احلقيبة اجلديدة على ثالثة أدلة إضافية يف مجال 

املناصرة ورسم السياسات، واملساءلة االجتماعية وإدارة املتطوعني، إضافة إلى األدلة األخرى. 
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بالشكر لكل من ساهم يف إعداد ومراجعة هذه األدلة من شركات  الفلسطينية  يتقدم مركز تطوير املؤسسات األهلية  ومن هنا 
إستشارية وخبراء وموظفني ويخص بالشكر شركة الرؤيا اجلديدة على إعدادها للطبعة األولى من هذه األدلة )عام ٢٠٠٧م( وشركة 
ريادة لإلستشارات والتدريب على مراجعتها وتطويرها للطبعة األولى وعلى إعدادها لألدلة اإلضافية حلقيبة مصادر )عام ٢٠١٤م(.

تشمل حقيبة مصادر األدلة التالية:
دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة. ١
دليل التخطيط االستراتيجي. ٢
دليل املناصرة ورسم السياسات. ٣
دليل املساءلة اإلجتماعية. ٤
دليل اإلجراءات املالية . ٥
دليل التوريدات واملشتريات. ٦
دليل إدارة املوارد البشرية . ٧
الدليل اإلداري. ٨
دليل كتابة التقارير. ٩

 دليل إدارة املتطوعني. ١٠

كما تشمل الحقيبة أيضًا األدلة اإلرشادية التالية:
• الدليل اإلرشادي حول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري	
• الدليل اإلرشادي حول اتفاقية حقوق الطفل	
• الدلـيل اإلرشـادي حــول العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية	
• الدليل اإلرشادي حول العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة	
• الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية اخلاصة بوضع الالجئني  	
• الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني 	
• الدليل اإلرشادي حول قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية والئحته التنفيذية	
• الدليل اإلرشادي حول التنمية االقتصادية واإلجتماعية وأولويات املؤسسات األهلية	
• الدليل اإلرشادي حول املراقبة والتقييم باملشاركة	
• الدليل اإلرشادي حول املشاركة 	

مالحظات: 
• 	»www.ndc.ps« ميكن قراءة النص الكامل ملدونة السلوك على موقعنا االلكتروني
• 	»code@ndc.ps« الرسال مالحظاتكم وتوصياتكم حول حقيبة مصادر يرجى مراسلتنا على البريد االلكتروني
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إن هذا الدليل هو جزء من حقيبة مصادر التي أعدها مركز تطوير املؤسسات األهلية الفلسطينية؛ ليتم استخدامها كمرجع أساسي 
بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٨م  الفلسطينية، والتي مت توقيعها  بااللتزام مبدونة سلوك املؤسسات األهلية  التي ترغب  للمؤسسات األهلية 

برعاية االئتالف األهلي ملدونة السلوك. 

وقد مت تصميم الدليل اإلداري ليتناسب مع أحجام املؤسسات األهلية كافة وقدراتها املادية، عن طريق تزويد الدليل بإجراءات 
مفصلة تناسب املؤسسات الكبيرة والطاقم املتخصص، إضافة إلى اإلشارة إلى كيفية تبسيط اإلجراءات، مبا يتناسب واملؤسسات 

صغيرة احلجم التي تعتمد -أساساً- على العمل التطوعي لتسيير شؤونها اليومية.

الدليل إلى تزويد املؤسسة واملسؤولني فيها مبرجع مفصل عن السياسات و اإلجراءات اإلدارية. وقد أُعد ليشمل  ويهدف هذا 
األسس والقواعد الواجب إتباعها يف اجلوانب اإلدارية؛ للمساعدة يف تنمية القدرات وتعزيز وتطبيق النظم اإلدارية السليمة التي 
تهم املؤسسات األهلية، ومن ثم تطوير عمليات العمل والتشغيل وسياساته بشكل مختصر وواضح من أجل هيكلة نظام علمي وعملي 
يساعد على حتقيق أهداف املؤسسة ومبادئها. إن هذا الدليل يعتبر أداًة تعليمية للموظفني اجلدد من أجل ضمان فاعلية السياسات 

املتبعة.

يقوم مدير املؤسسة بتطبيق هذه السياسات بناًء على توصية من مجلس اإلدارة. ويجب أن تقوم املؤسسة بعملية مراجعة وتدقيق 
لهذا الدليل سنوياً أو كل سنتني مرة على أكثر تقدير.

إن السياسات واإلجراءات املفصلة يف هذا الدليل ال تشكل عقد املوظف، وهي عرضة للتغيير من وقت آلخر، حسب ما تراه املؤسسة 
مناسباً.
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1.2 هـدف واستخدام الدليـل:
أعّد الدليل اإلداري ليشمل األسس والقواعد الواجب إتباعها يف اجلوانب اإلدارية لتطبيق النظم السليمة التي تهم املؤسسة األهلية. 

وحفاظا وتعزيزا ملبادئ مدونة سلوك املؤسسات األهلية، فان هذا الدليل يتصف مبا يلي:

يرتكز هذا الدليل على قانون اجلمعيات اخليرية والهيئات اخليرية )رقم ١ لسنة ٢٠٠٠م( وبنوده اخلاصة بتأسيس اجلمعية 	 
والهيئة العامة ومجلس اإلدارة.

يعتمد هذا الدليل قانون العمل الفلسطيني )رقم ٧ لعام ٢٠٠٠م(، كمرجعية وخط أساسي يف تعامالت املؤسسة مع موظفيها، 	 
مع العلم أن هذا الدليل يشمل أنظمة تقدم للعاملني يف املؤسسات األهلية ميزات تتناسب مع قانون العمل، وتزيد عنه يف بعض 

األحيان يف مجال النظام اإلداري تعزيزاً ملبدأ النزاهة. 

مت تصميم الهيكل التنظيمي للمؤسسات األهلية بطريقة تضمن عملية املشاركة يف اخذ القرارات اخلاصة بإدارة املؤسسة.	 

من أجل تعزيز مبدأ الشفافية اإلدارية واملساءلة يوصى بتوزيع هذا الدليل على العاملني يف املؤسسة كافة، وتطبيق البنود 	 
اخلاصة بدليل األخالقيات والهيكل التنظيمي وعملية التقييم.

لضمان املساواة والشمول يف النظام اإلداري وتعزيزا ملبدأ النزاهة، تضمن هذا الدليل إجراءات التوظيف والتعيني كافة، إضافة 	 
إلى البنود املتعلقة بالسلم الوظيفي وتقييم األداء.

لقد مت تصميم الهيكل التنظيمي مع مراعاة لفصل الصالحيات )من خالل الوصف الوظيفي للمناصب اإلدارية(، بطريقة تقلل 	 
تضارب املصالح يف املؤسسة إلى أدنى حد.

يلتزم هذا الدليل مببدأ اإلدارة الرشيدة من خالل توضيح خطوط االتصال بني األجسام احلاكمة وموظفي املؤسسة، وتعيني 	 
املدقق الداخلي، إضافة إلى إدارة شؤون املوظفني بعدالة ومصداقية.

يستخدم هذا الدليل كمرجعية للعمل يف املؤسسة، بحيث يتم الرجوع إلى اجلزء ذي العالقة منه لالسترشاد به، وهو يستهدف كافة 
املوظفني العاملني يف املؤسسة األهلية بشكل عام، وموظفي إدارة شؤون املوظفني بشكل خاص. وهذا الدليل هو دليل موحد بحيث 
ميكن تطبيقه على املؤسسات األهلية الفلسطينية، مع إجراء بعض املواءمات اخلاصة لكل مؤسسة، لتتناسب مع خصوصيتها و 

قدراتها وحجمها.

ويجب أن تقوم املؤسسة بعملية مراجعة دورية لهذا الدليل، وذلك بهدف تقييم مناسبته وقابليته للتطبيق، أو حاجته إلى التعديل، 
وفقاً للتغيرات التي قد تطرأ يف املؤسسة، أو البيئة احمليطة بها.

يقسم هذا الدليل إلى عدة أجزاء؛ كل جزء يحتوي على إجراءات عامة ومتطلبات ضرورية لضمان فاعلية السياسات املتبعة يف 
املؤسسة، و يشتمل كذلك اإلجراءات املفصلة لكل نشاط والشخص املسؤول عن تنفيذها.

يعتبر هذا الدليل وسيلة حية قابلة للتنفيذ بعد موافقة مجلس اإلدارة عليه. ويوصى مبراجعة الدليل سنوياً وحتديثه عند احلاجة، 
على أن تتم موافقة مجلس اإلدارة خطياً على هذه التعديالت.
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1.3 تعريفات:

التعريفاملصطلح

اإلدارة هي عملية استثمار املوارد املتاحة بكفاءة وفاعلية لتحقيق األهداف من خالل تنسيق اجلهود اإلدارة:
البشرية.  

إن معنى لفظة »قرار« هو اختيار بني بدائل مختلفة، ويتفق هذا املعنى مع طبيعة العديد من املواقف القرار:
اإلدارية، حيث جند أن املدير يكون دائماً يف موقف يطلب إليه فيه أن يختار بدياًل معيناً من بني 

عدد من البدائل املطروحة أمامه. 

وميكن القول بأن النشاط األساسي املؤثر على األداء هو اتخاذ القرارات. هذا ورغم أن الظروف 
تختلف من قرار إلى آخر اختالفاً جذرياً، فإن جميع هذه القرارات ذات عناصر مهمة واحدة، منها: 
القيام به من تصرفات. ومنها: إن  البدائل بخصوص ما يجب  من  القرار يواجه عدداً  إن متخذ 
مختلف العوائد أو النواجت تتوقف على نوع التصرف الذي يتم اختياره. ومنها: أن كل ناجت للقرار 
احتماالً كان أم فرض حدوث. قد ال تكون جميع االحتماالت منه متساوية لكل ناجت أو عائد من 
القرار املتخذ. ومنها: فإن متخذ القرار ينبغي أن يحدد القيمة أو املنفعة أو األهمية املرتبطة بكل 

تصرف بديل ونتائجه.

هو حتقيق الهدف اإلداري عن طريق املشاورة واملساعدة مع طاقم العمل. ميكن تلخيص العملية العملية اإلدارية: 
اإلدارية يف التخطيط، والتنظيم، والتعيني، والقيادة، والرقابة والتنسيق.

الهدف هو وصف النهايات التي تسعى املؤسسة للوصول إليها، أو هو ما تتوقع املؤسسة إجنازه من األهداف:
خالل األفراد العاملني يف املؤسسة، على أن تكون هذه األهداف قابلة للتأكيد واإلثبات. وهناك 

نوعان رئيسيان من األهداف: أهداف العمل، واألهداف الشخصية.

أ. أهداف العمل:

أهداف العمل أو األهداف العملية تشير إلى النتائج التي يتم حتقيقها، واملساهمة التي يتم تقدميها 
إلجناز أهداف الفريق أو القسم أو املؤسسة. وبالنسبة ملستوى املؤسسة ترتبط األهداف مبهمة 

املؤسسة وجوهر القيم واخلطط االستراتيجية.

وعلى مستوى القسم أو الوظيفة ترتبط أهداف العمل بأهداف املؤسسة. وتعريف املهمة احملددة 
واألهداف والغايات التي يجب حتقيقها من جانب الوظيفة أو القسم. وعلى مستوى الفريق ترتبط 
األهداف هذه مرة ثانية، بشكل خاص، بهدف الفريق واملساهمة املتوقعة إلجناز أهداف القسم أو 

املؤسسة. 

وعلى املستوى الفردي ترتبط األهداف هذه بالوظيفة، وتشير إلى املسؤوليات األساسية ومناطق 
النشاط الرئيسية، أو املهام األساسية التي تتشكل منها وظيفة الفرد. وتركز أهداف العمل على 
النتائج التي يتوقع من األفراد حتقيقها ومدى مساهمتهم يف بلوغ أهداف الفريق والقسم واملؤسسة، 

واحلفاظ على قيم املؤسسة اجلوهرية. 

ب. األهداف الشخصية: 

تتعلق األهداف الشخصية أو أهداف التعلم مبا يتعني على األفراد القيام به أو تعلمه؛ لتحسني 
أدائهم )خطط حتسني األداء(، أو معرفتهم ومهارتهم، ومستوى كفاءتهم الكلية )التدريب وخطط 

التنمية الشخصية(. 
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نعني بالرقابة أو التقييم هنا، دراسة قدرات املوظفني على تنفيذ املهام املنوطة بهم و مدى كفاءتهم مراقبة أداء املوظفني:
و فعاليتهم يف التنفيذ. باإلضافة إلى تقييم معامالتهم مع زمالء العمل، ومدى استجابتهم لتلبية 
احتياجات املؤسسة، والتزامهم بقوانني العمل، كما تشكل هذه الرقابة أساساً لتحضير خطة لتطوير 
مهاراتهم من خالل التدريب واملساعدة الفنية. وتتم عملية التقييم للموظفني يف كافة  املستويات 

اإلدارية و الوظيفية. 

والهدف من مراقبة سلوك املوظفني ونتائج أداء العمل هو التعريف بها ووصفها، وذلك من أجل 
مساعدة املوظف ليكون ناجحاً، ويستمر يف تطوير مهاراته ومعرفته.

وتؤثر التغذية الراجعة التي تعتمد على مالحظة املعلومات املدققة بشكل أكبر على سلوك املوظف 
من التغذية الراجعة التي ال ميكن دعمها مبعلومات أولية. وال ميكن مراقبة املوظفني يف أثناء عملهم 
دائماً، ولكن يجب عليك أن حتدد أوقات معينة تراقب فيها أداءهم خالل يوم العمل. وبهذه الطريقة 
ميكنك أن توفر فرصاً لك تفهم -من خاللها- ما يفعله املوظف، والتحدث معه وتتلقى املعلومات 
الراجعة منه، وبهذا ميكنك أن ترى املوظفون يؤدون واجبهم بأفضل طريقة، ويعرفون الطرق التي 

من خاللها ميكنهم أن يحسنوا أداءهم.

العمل. الوصف الوظيفي:  حول  املهمة  للحقائق  والتوثيق  والتحليل  للجمع  آلية  عملية  الوظيفي  الوصف  كتابة  تُعد 
املنظمة،  مبهمة  املتعلقة  باألهداف  والتعريف  املنظمة  رسالة  من  االستراتيجية  اخلطة  وتتألف 
باإلضافة إلى أولويات استراتيجية ضرورية لتحقيق كل هدف. وتتعلق مهمة حتقيق هذه األهداف 

واالستراتيجيات األولية بالوظائف األساسية للوصف الوظيفي.

الوصف  يصبح  املوظف  تعيني  وبعد  وظيفي.  وصف  إعداد  يتم  العمل  شاغر  عن  اإلعالن  وقبل 
الوظيفي أساساً لتقييمه.

وتعد مرحلة كتابة الوصف الوظيفي عملية نظامية للجمع والتحليل والتوثيق للحقائق املهمة حول 
العمل. وتسمى هذه العملية » حتليل العمل »، ويزود الوصف الوظيفي باألسس الالزمة لإلجراءات 

واملقاييس املتعلقة باألداء.

ويحدد الوصف الوظيفي ما يلي:

الوظائف أو املهمات احملددة للعمل.أ. 
الوظائف واملهمات الرئيسة.ب. 
نسبة الوقت الذي ينقضي على أداء كل وظيفة.ت. 
املهارات، واملعلومات والقدرات املطلوبة ألداء العمل بنجاح.ث. 
املتطلبات اجلسدية والعقلية للوظيفة.ج. 
الشروط اخلاصة بالتوظيف.ح. 
مستوى اإلرشاد للمتلقي وللممارس.	. 

ويجب على املدير املباشر أن يناقش الوصف الوظيفي مع املوظف خالل األيام األولى من عمله. 
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منح الصالحيات هو عملية إعطاء األفراد قدرات أوسع أو )سلطة( ملمارسة التحكم وحتمل املسؤولية منح الصالحيات:
عن عملهم. وهذا يعني حمل األفراد على إصدار أحكامهم اخلاصة لصالح املؤسسة وعمالئها. 
والغرض من منح الصالحيات هو حترير شخص ما من التحكم الشديد للتوجيهات واألوامر، ومنحه 
حرية حتمل املسؤولية عن أفكاره وأفعاله، وإطالق العنان للطاقات الفردية املختبئة والتي كانت 
ستظل محجوبة يصعب الوصول إليها. وتوفر منح صالحيات أكبر لألفراد الستخدام قدراتهم من 

خالل متكينهم وتشجيعهم على صنع القرارات بالقرب من مواقع التأثير. 

إن القيادة هي عملية إلهام األفراد ليقدموا أفضل ما لديهم لتحقيق النتائج املرجوة. وتتعلق بتوجيه القيادة:
األفراد للتحرك يف االجتاه السليم، واحلصول على التزامهم، وحتفيزهم لتحقيق أهدافهم. 

مواصفات الهيئة اإلدارية 
الناجحة:

حتى تتسم الهيئة اإلدارية وأعمالها بالنجاح يجب أن تتوفر العناصر التالية فيها، وهي:
توفر عنصر ومهارات القيادة لدى أعضائها.أ. 
توفر خلفيات وخبرات أعضائها متكاملة.ب. 
أن يكون لديها توقعات وتصورات، ممكنة التطبيق، حول حتسني أداء وأعمال املنظمة.ت. 
أن يكون لدى أعضائها تصور واضح ومشترك ألهداف املنظمة، ولديهم التزام جتاه ث. 

تلك األهداف.
أن يتمتع أعضاؤها مبهارات وقدرات كافية.ج. 
أن يكون لديها قنوات اتصال وعالقات عامة قوية.ح. 
أن تتعامل بانفتاح مع أي إشكال يعترض عمل الهيئة أو املنظمة.	. 
أن تعمل وفق برنامج عمل محدد املهام والتوقيتات.د. 
أن تتابع باستمرار عمل املنظمة وتقيم النتائج بشكل دوري.ذ. 
أن يكون لديها تواصل مع إدارات املنظمة والعاملني فيها.ر. 

الوظائف اإلدارية أو األفراد 
يف اإلدارة:

املنتجني والفاعلني املعول  بها املؤسسة إمنا تتم عن طريق األفراد  التي تقوم  إن جميع األنشطة 
إليهم وعليهم يف حتقيق املؤسسة ألهدافها ويف استمرارها ومنوها، وهذا النشاط يتطلب السعي 
الدؤوب الختيار أفضل العناصر البشرية وتنظيم عملهم وحتفيزها برفع الروح املعنوية لديها، عن 
طريق تلبية ما أمكن من حاجاتها املادية واالجتماعية واملعنوية، واالهتمام بتنمية قدراتها واملهارات 
لديها، عن طريق التوجيه الفعال والتدريب، وذلك بهدف رفع كفايتها اإلنتاجية حيث تتحقق أهداف 

األفراد وأهداف العمل.

ولبلوغ األهداف املرجوة ال بد من إتباع اخلطوات التالية:
التخطيط: أي حتديد األهداف، والتنبؤ بنتائجها وحل األمور الصحيحة بالطريقة الصائبة.أ. 
التنظيم: ويعني مبعرفة ما هو املطلوب لتأدية عمل ما، ومن عليه القيام بهذا األمر.ب. 
التوجيه: أي التعليم، والتنسيق، والتحّرك واإلرشاد.ت. 
السيطرة: وتعني املراقبة والتأكد من أن كل شيء يسير متاماً وفق اخلطة املوضوعة سابقاً.ث. 

فاإلدارة عملية دائرية تتساوى فيها كل الوظائف التي تعتمد على بعضها البعض مشكلة حلقة دائمة 
الدوران.
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التخطيط هو أساس اإلدارة البارعة، وقبل أن نضع خطة نحدد فيها ما يتوجب علينا القيام به، التخطيط:
يجب أن نكون على بينة من هدفنا املنشود لذا ينبغي االنتباه إلى األمور التالية:

موقفنا من البداية قبل البدء بالتنفيذأ. 
أهدافنا احلقيقية وأين نود أن نكونب. 
ما هي الطريقة التي سنستعملها لبلوغ الغاية املرجوة.ت. 
كيف سنعلم أننا وصلنا إلى الهدف املطلوب.ث. 

وال بد من اإلشارة إلى أن معرفة األهداف املعينة، يساعد يف التخطيط لتحقيقها عبر الوسيلة 
الصحيحة، والتخطيط الصحيح يتطلب أن يتوفر يف املدير األمور التالية:

فهم وحتليل الوضع الراهن.أ. 
التنبؤ مبا عليه القيام به.ب. 
إعداد طريقة معينة لتأدية العمل الذي يود اجنازهت. 
تقييم التقدم، وإعطاء االقتراحات اجلديدة.ث. 

املقدم لألعمال املستقبلية، وهو يتضمن ما يجب عمله، ومكان  فالتخطيط ببساطة هو اإلعداد 
وزمن عمله، الكيفية التي يتم بها، والوسائل لتحقيق ذلك. ويتم ذلك بدراسة البدائل للتصرفات 

احملتملة وتقييمها، ثم اختيار أفضل بديل لها.

لوضع اخلطة املرسومة قيد التنظيم الفعال، ال بد من تقسيم العمل وحتديد املوارد املطلوبة سواء التأسيس )التنظيم(:
أكانت مادية أو إنسانية، ثم توزيع املهام األساسية بالطريقة الصحيحة.

وللتأسيس ال بد له من التفكير باألعمال التي ينبغي القيام بها مع حتديد النقاط التالية:

املهام التي يتوجب على أحدنا اجنازها.أ. 
املواد التي سنستعملها إلمتام كل جزء من املهمةب. 
حتديد من عليه أن يقوم بهذه املهامت. 

والتأسيس أيضاً يحتاج حتى يكمل أن يكون اإلداري ماهراً يف:

التفكير املنطقيأ. 
تنظيم املواردب. 
اتخاذ القرارات الصائبةت. 

إذاً اإلدارة بحاجة لتنفيذ املخططات إلى وضع تنظيم للعالقات بني األفراد لتنسيق أعمالها وحتديد 
صالحيات ومسؤوليات كل منهم.
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يحتاج العاملون حتت إدارة ما إلى اإلرشادات املتواصلة، وحتى تكون أعمالهم بناءة ال بد من التأكد التوجيه:
من أنهم يعرفون املعلومات التالية:

الهدف الكلي للنشاط أو املشروع.أ. 
املهام التي يجب عليهم القيام بها.ب. 
إدراك النتائج املتوقعة إزاء إمتام هذا العمل.ت. 

وعندما يفهم العاملون األسباب الكامنة وراء تنفيذ عمل ما، يندفعون إلمتام أعمالهم بفعالية طبقاً 
للمقاييس احملددة، مستخدمني طاقاتهم ألقصى درجة ممكنة، األمر الذي يتطلب توجيههم عن 
طريق إصدار التعليمات إليهم وإرشادهم لكيفية إجناز ما هو مطلوب منهم ضماناً لعدم االنحراف 

عن حتقيق األهداف املرجوة للعمل.
ولذلك ينبغي يف اإلداري أن يكون ماهراً يف األمور التالية:

قيادة الناس إلىالطريق الصحيحأ. 
اطالع اآلخرين مبا عليهم القيام بهب. 
بعث احلماس يف العمال ليؤدوا أعمالهم بطريقة ممتازة.ت. 

وهذا هو ما نسميه بوظيفة الرقابة، حيث تقوم اإلدارة مبتابعة عمليات األفراد الكتشاف االنحرافات 
والعمل على تصحيحها، وهو ما يعطي العمل طابع االستمرارية.

الكفاءات اإلدارية مطلب مهم للتنمية االقتصادية يف املجتمعات مهما اختلفت األنظمة االقتصادية املهارات اإلدارية:
فيها، وهي هدف أساسي مطلوب يف مؤسسات األعمال التي تواجه حتديات كبرى.

وحتى يكون اإلداري بارعاً يف اإلدارة عليه أن يجيد مجموعة املهارات التي قد تبدو مخيفة وصعبة 
بادئ األمر، لكنها يف احلقيقة تتجسد يف البنود الثالثة التالية:

)مهارات فنية(، من مثل: حتليل املهارات، أي حل املشاكل واتخاذ القرارات.أ. 
)مهارات فكرية(، أي مشاركة املهارات، وتعني نشر املعلومات، وعقد االجتماعات ب. 

وكتابة التقارير.
)مهارات إنسانية(، أي التأثير على املهارات أي القيادة وبث احلماس يف نفوس ت. 

العمال.

لتفويض اآلخرين باألعمال ال بد من حتقق الثقة بهم وحتملهم املسؤولية، مع حتديد نوع العمل التفويض:
املطلوب منهم، وعندما يفوض اآلخرين، يجب أن تقسم األعمال إلى مهام ثالث:

املهام التي يتوجب حتماً تفويضها إلى اآلخرين.أ. 
املهام التي يفترض تفويضها إلى اآلخرين.ب. 
املهام التي ميتلك املفوض الصالحية بأن يفوض غيره بها.ت. 

تعتمد املشاركة الفعالة على الذكاء والوضوح يف التعبير بني املدير واملوظف، باإلضافة إلى قابليته املشاركة )أو نشر املعلومات(:
لالستماع؛ مما يعني:

أن يكون اإلداري واضحاً فيما يود قولهأ. 
حتديد الوسيلة التي سيستعملها لتبليغ رسالته.ب. 
تبليغ الرسالة بطريقة واضحة ومفهومة من قبل األشخاص املوجهة إليهم.ت. 

وتعتمد املشاركة السليمة على إعادة األفكار وتكرارها بطرق متعددة. لذا من املهم التأكد من صحة 
وسهولة ووضوح الفكرة، أو الرسالة املنوي إرسالها.
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2. معلومات عامة حول المؤسسة
2.1 نظرة تاريخية على المؤسسة:

حاكمية املؤسسة

أهداف املؤسسة

القيم الرئيسة للمؤسسة

أهداف الدليل اإلداري وأجزاءه

2.2 الهيكل التنظيمي واالختصاصات العامة
تنظيماً للعملية اإلدارية يف املؤسسة و بهدف تنسيق جهود العاملني فيها لتحقيق األهداف املوضوعة من خالل توزيع االختصاصات، 

وحتديد الصالحيات والعالقات الوظيفية ومنعاً حلدوث أية ازدواجية أو تضارب يف املهام واملسؤوليات. 

إرتأت املؤسسة إتباع الهيكل التنظيمي األتي مع األخذ بعني االعتبار املبادئ األساسية التالية:

مبدأ التسلسل الهرمي: ويقصد به رئيس واحد لكل مرؤوس، أي أال يكون املوظف مسؤوالً جتاه أو تتم محاسبته من قبل أكثر  	
من شخص واحد.

مبدأ نطاق املسؤولية: ويعني عدد النشاطات التابعة للمسؤول بحيث ميكنه القيام باملهام بالكفاءة املطلوبة . 	

تنفيذ  	 كفاءة ممكنة يف  أقصى  لتحقيق  وذلك  واحدة.  تنظيمية  وحدة  املتشابهة حتت  األعمال  أي جتميع  التخصص:  مبدأ 
األعمال.

مبدأ/ نظام  تفويض الصالحيات: اذ تفوض إدارة املؤسسة  الصالحية للموظفني العاملني فيها ألداء املهمات من خالل وصف  	
وظيفي واضح و متفق عليه يحدد خطوط السلطة وييسر عملية اتخاذ القرار

مالحظات عامة حول الهيكل التنظيمي 
إن الوظائف الظاهرة يف الهيكل التنظيمي والوظيفي ال متثل عدد املوظفني. 	 

وال تعطي املسميات الوظيفية املتشابهة على الرسم حقاً فورياً ألصحابها برتبة متساوية، حيث أن هناك فارقاً يف املسؤوليات 	 
واملؤهالت املطلوبة لتنفيذها، تتعلق بحجم عمل كل دائرة وقسم ونوعه.
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هيكل تنظيمي مقترح للمؤسسات األهلية
التي تضم خمسة موظفين فما فوق

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

المدير العام

المدير اإلداريالمدير المالي
مدير

العمليات/البرامج

المدقق الداخليالمدقق الخارجي

المساعد اإلداري

مالحظة: هذا الهيكل املقترح يحتاج إلى تعديل، وفقاً حلجم املؤسسة واحتياجاتها، وطبيعة عملها، وعدد املوظفني فيها، على أن 
يضمن استمرارية املبادئ التي نصت عليها مدونة السلوك.
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هيكل تنظيمي مقترح للمؤسسات األهلية
التي تضم أقل من خمسة موظفين

الهيئة العامة

مجلس اإلدارة

المدير التنفيذي/مدير البرامج

محاسبمنسق برامج

المدقق الخارجي

المساعد اإلداري

 

مالحظة: هذا الهيكل املقترح يحتاج إلى تعديل، وفقاً حلجم املؤسسة واحتياجاتها، وطبيعة عملها، وعدد املوظفني فيها، على أن 
يضمن استمرارية املبادئ التي نصت عليها مدونة السلوك.
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2.3 االختصاصات العامة:

أ( الهيئة العامة
تتألف الهيئة العامة للمؤسسة من عدد عضو )يتم حتديد العدد وفقاً للنظام الداخلي اخلاص باملؤسسة( وهم: )قائمة باسماء 

األعضاء(

جتتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة يف السنة، كما جتتمع بشكل طارئ كلما اقتضت احلاجة إلى ذلك. ويتم توجيه 
الدعوة إلى ممثل من وزارة الداخلية  والوزارة املعنية/املختصة وفقاً ملجال عمل املؤسسة وتسجيلها حلضور االجتماع السنوي. ويتم 

االحتفاظ مبحاضر الجتماعات الهيئة العامة. وأهم الوظائف التي تقوم بها الهيئة العامة هي:-

وضع واعتماد النظام األساسي والداخلي للمؤسسة.. ١
املصادقة على تعني املدير العام/املدير التنفيذي، والوظائف الرئيسية األخرى يف املؤسسة.. ٢
حتديد األهداف واإلطار العام لسياسات املؤسسة.. ٣
اعتماد اخلطط االستراتيجية والتطويرية للمؤسسة.. ٤
حتديد سياسات املؤسسة التمويلية.. ٥
إقرار خطة العمل واملوازنة السنوية للمؤسسة.. ٦
اعتماد البيانات املالية املدققة للمؤسسة.. ٧
انتخاب مجلس اإلدارة.. ٨
انتخاب مدقق احلسابات١. ٩

ب( مجلس اإلدارة/اأُلمناء2
إن مجلس اإلدارة هو املسؤول املباشر عن متابعة شؤون املؤسسة واإلشراف على إدارتها. 

ويجتمع مجلس اإلدارة مرة كل شهرين على األقل، و يتم االحتفاظ بنسختني على األقل من محضر االجتماع املوقع من احلاضرين 
كافة؛ احداهما حتفظ يف املؤسسة، واألخرى تودع لدى رئيس املجلس.

تشمل مهام مجلس اإلدارة ما يلي:-
اإلشراف على تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة.. ١
وضع سياسات لتنفيذ أهداف املؤسسة املعتمدة من الهيئة العامة.. ٢
االتفاق و املصادقة على اخلطط االستراتيجية و التطويرية للمؤسسة.. ٣
املساهمة يف الترويج ألنشطة املؤسسة واملساعدة يف خلق عالقات مع اجلهات املانحة.. ٤
تعيني املدير العام واملوظفني الرئيسيني للمؤسسة.. ٥
تعيني مدققي احلسابات اخلارجيني للمؤسسة، واعتماد البيانات املالية املدققة واملوازنات وخطط العمل.. ٦
تخويل صالحيات التوقيع على حسابات املؤسسة لدى البنوك.. ٧
العمل على جتنيد األموال الالزمة لتمويل أنشطة املؤسسة.. ٨

١  انظر/ي دليل التوريدات واملشتريات مع مراعاة االلتزام بإجراءات توريد املستشارين  
٢  انظر/ي دليل مجالس إدارة املؤسسات األهلية والهيئات العامة
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تقييم إجنازات املؤسسة وأدائها.. ٩
اعتماد السياسات املالية واإلدارية للمؤسسة.. ١٠
تكوين اللجان املذكورة فيما بعد.. ١١
تنفيذ قرارات الهيئة العامة.. ١٢

ت( لجنة التدقيق
تشكل  جلنة تدقيق ومالية تضم ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة على أن يرأسهم أمني الصندوق.

تشرف هذه اللجنة على عملية تعيني املدقق اخلارجي، ومتابعة التقارير املالية السنوية وعملية تدقيق حسابات املؤسسة، وتتولى هذه 
اللجنة التنسيق بني إدارة املؤسسة واملدققني اخلارجيني والداخليني، فيما يتعلق بأمور التدقيق والضبط والرقابة. كما تعمل هذه 
اللجنة على متابعة تطبيق دليل األخالقيات، وضمان عدم تضارب املصالح يف املؤسسة وحث قيادة املؤسسة على تدعيم أخالقيات 
النزاهة وممارساتها يف املؤسسة، من خالل التدقيق يف ما إذا كانت املؤسسة تتطرق إلى هذه املواضيع يف نشاطاتها و ممارساتها 

املختلفة.

ث( المدققين الخارجيين
تعزيزاً ملبدأ الشفافية نقوم بتعيني مدققي حسابات خارجيني مستقلني، ذوي خبرة يف مجال تدقيق حسابات املؤسسات األهلية من 
خالل عملية استدراج عروض مرة كل ثالث سنوات ويكون احلد األقصى للتعاقد مع مدقق احلسابات ذاته ملدة ست سنوات متتالية، 

و تتم عملية التدقيق وفقاً ملعايير التدقيق الدولية.

سياسة عامة: حفاظاً على استقاللية عملية التدقيق وحيادية املدقق نلتزم بالفصل بني اجلهة املقدمة خلدمات التدقيق واجلهة التي 
تقوم بتقدمي خدمات استشارية أخرى للمؤسسة، والتي من املمكن أن تتسبب باملساس باستقاللية املدقق وحياديته. وتشمل هذه 

اخلدمات االستشارية التي ال يجوز أن ينفذها املدقق:
التدقيق الداخلي.. ١
خدمات احملاسبة ومسك الدفاتر.. ٢
تقدمي خدمات تصميم وتطبيق أنظمة محوسبة.. ٣
إعداد دليل سياسات وإجراءات محاسبية و مالية.. ٤
إدارة شؤون األفراد.. ٥
خدمات استشارات استثمارية. . ٦

ج( التدقيق الداخلي )للمؤسسات المتوسطة و كبيرة الحجم فقط(:
هذه الدائرة تابعة - بشكل مباشر - للجنة التدقيق يف املؤسسة. وتهدف عملية التدقيق الداخلي إلى املساهمة يف حتقيق املؤسسة 

ألهدافها، وذلك عبر تقييم نظام إدارة املخاطر، ونظام الرقابة والضبط الداخلي، ومتابعة أداء اإلدارة بشكل عام.
)يفضل تطوير نظام التدقيق الداخلي كدليل منفصل عن الدليل اإلداري واملالي(
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ح( المدير العام
يقوم مجلس اإلدارة بتعيني مدير عام للمؤسسة، وذلك من األشخاص ذوي اخلبرة يف مجال عمل املؤسسة ونشاطها. وتتضمن 

مسؤوليات املدير العام ما يلي:

ترجمة سياسات مجلس اإلدارة ومخططاته إلى برامج للتطبيق.

متابعة تطبيق برامج املؤسسة ومشاريعها، والتأكد من حتقيقها ألهدافها املرجوة.. ٧
التأكد من تطبيق النظام املالي واإلداري للمؤسسة.. ٨
متثيل املؤسسة أمام اجلهات اخلارجة.. ٩

املساهمة يف إعداد خطط العمل الدورية ومراجعتها.. ١٠
مراجعة التقارير املالية الدورية٣.. ١١
مراجعة التدفقات النقدية للمؤسسة ومتابعتها، مبا يتوافق مع قرارات مجلس اإلدارة.. ١٢
مراجعة أداء املوظفني وتقييمه. . ١٣
مراجعة أداء املؤسسة وتقييمه.. ١٤
اإلشراف على عملية التوظيف واملوافقة عليها.. ١٥
مناقشة اقتراحات مجلس اإلدارة على املوظفني وعرض مواقفهم.. ١٦

خ( مدير البرامج
تقوم املؤسسة بتعيني مدير للبرامج من األشخاص ذوي اخلبرة يف مجال عمل املؤسسة. 

تتضمن مسؤوليات مدير البرامج ما يلي:

اإلشراف على برامج املؤسسة املختلفة والتنسيق بينها.. ١
املساهمة يف ترجمة خطط املؤسسة وأهدافها إلى برامج و مشاريع مختلفة.. ٢
اإلشراف على إعداد املوازنات للبرامج املختلفة بالتنسيق مع مدراء املشاريع واملدير املالي للمؤسسة، ومراجعة . ٣

الدفعات املالية اخلاصة بالبرامج قبل تنفيذها.
اإلشراف على إعداد التقارير اإلدارية واملالية اخلاصة بالبرامج.. ٤
إعداد التقارير الدورية اخلاصة مبتابعة تنفيذ البرامج.. ٥
تقييم البرامج املختلفة و املشاريع التابعة لها.. ٦
تقييم موظفي البرامج واملشاريع واملسؤولني عنهم بشكل مباشر.. ٧

د( المدير اإلداري
تقوم املؤسسة بتعني مدير إداري من ذوي اخلبرة يف مجال اإلدارة للمؤسسة األهلية بحيث تتضمن مسؤولياته ما يلي:-

ميكن أن ينوب املدير اإلداري مكان املدير العام للمؤسسة يف حال غيابه.. ١
يشرف على الشؤون اإلدارية وإدارة شؤون املوظفني يف املؤسسة.. ٢
يشارك يف عمليات التوظيف وتقييم األداء.. ٣
يكون عضواً يف جلان املؤسسة املختلفة.. ٤

٣  انظر/ي دليل اإلجراءات املالية
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ذ( المدير المالي
تقوم املؤسسة بتعيني مدير مالي على درجة من اخلبرة والكفاءة يف جميع األمور املالية٤، بحيث تتضمن مسؤوليات املدير املالي ما 

يلي:
اإلشراف على عمل دائرة احملاسبة واإلشراف املباشر على احملاسبني.. ١
مراجعة املعامالت احملاسبية قبل إرسالها للمخولني بالتوقيع على الشيكات واحلواالت املالية.. ٢
ترحيل املعامالت احملاسبية ومعامالت الرواتب. ٣
إعداد املوازنة النقدية الشهرية للمؤسسة.. ٤
املشاركة يف إعداد املوازنة التقديرية السنوية للمؤسسة.. ٥
مراجعة االتفاقيات املوقعة مع اجلهات املانحة و تلخيصها كافة، والتأكد من تقيد املؤسسة بها واستيفاء البنود . ٦

الواردة يف تلك االتفاقيات كافة، ويف الوقت املناسب. 
مراجعة التسويات البنكية.. ٧
التعاون مع مدقق احلسابات اخلارجيني فيما يتعلق بتدقيق البيانات املالية، بحيث يكون مسؤوالً عن توفير جميع . ٨

البيانات املالية املطلوبة، واإلجابة عن استفسارات املدققني اخلارجيني والداخليني.
تطوير مهارات احملاسبني يف املؤسسة، واإلجابة عن أسئلتهم و استفساراتهم.. ٩

الوظائف املذكورة أعاله هي الوظائف الرئيسية يف املؤسسة. ومدى توفر جميع هذه املسميات الوظيفية يعتمد على حجم املؤسسة 
و احتياجاتها، فمن املمكن يف املؤسسات الصغيرة دمج أكثر من وظيفة معًا، ويف هذه احلالة من املهم توفير أدوات رقابية تقوم 
الناجت عن عدم توفر فصل كاف يف الصالحيات وبشكل ال يتعارض مع االلتزام مببادئ مدونة  الرقابي  بالتعويض عن الضعف 
السلوك. فعلى سبيل املثال يف املؤسسات الصغيرة ميكن دمج وظيفة احملاسب واملدير املالي شريطة حتديد صالحيات هذه الوظيفة. 

)التفاصيل يف دليل اإلجراءات املالية(.  

٤  انظر/ي دليل اإلجراءات املالية 
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3. سياسات المؤسسة 
3.1 مبادئ نظام العمل 

تتبع املؤسسة خمسة مبادئ لنظام العمل:

1- االتصال: 
إيجاد  الفئات املستهدفة. وتشجع اإلبداع واملبادرة اجليدة يف  التي تربطهم مع  العالقات  إدارة املؤسسة وموظفيها على  حترص 

احللول للمشاكل واالحتياجات الفردية.

2- الخدمات: 
حترص املؤسسة على توفير اخلدمات القيمة للفئات املستهدفة من خالل تنفيذ هذه اخلدمات بأسلوب مهني متميز.

3- مراقبة وتقييم: 
إن اإلدارة تقوم مبتابعة املوظفني وتقييمهم؛ للتأكد من كونهم جديرين بالثقة واالعتماد، ويتمتعون باملعرفة واالحترام ولديهم املقدرة 

على التفهم لدورهم ودور املؤسسة.

4- دعم طاقم العمل وتعزيزه: 
إن املؤسسة تقوم باختيار، تدريب موظفيها وتعزيزهم؛ من أجل العمل مع الفئات املستهدفة، وذلك إمياناً منها أن التعليم والتدريب 
هو عملية طويلة األمد، وإنه يجب إعطاء الناس الفرصة من أجل تطوير مهارات جديدة واكتسابها، وباإلضافة إلى التدريب فإنه يتم 
تشجيع املوظفني ومكافأتهم ألي مجهود إضايف أو أي مبادرة يقومون بها، وكذلك فإن عملية التحمل وتفهم اآلخرين يقرب الصلة 

ما بني اإلدارة واملوظفني. ولهذا يجب توفير املهارات الفنية ومصادر الدعم الكايف من أجل تعزيز هذه العالقة.

5- التقدير: 
إن التقدير واالحترام املتبادل هو من األدوات اإلدارية املهمة لتعزيز العالقات، وعلى املشرفني االلتزام بسياسات املؤسسة يف األداء 

ومراجعة سلم الرواتب بشكل دوري.

6- التحفيز:
من الضروري تعزيز انتماء املوظف للمؤسسة وتقوية شعوره بأن ما يقوم به ذو قيمة، وال يتحقق ذلك إال من خالل نظام حتفيز 

فعال. وإذا عملت املؤسسة على التأكد من أن موظفيها يشعرون بهذا، أصبح من املمكن حتقيق األهداف املرجوة بشكل أفضل.

3.2 السياسات العامة الخاصة بشؤون الموظفين:
يعنى هذا القسم من الدليل بشكل خاص بضمان احلقوق والواجبات األساسية للموظف فاملؤسسة:

تعتبر املؤسسة املوظفني بأنهم أهم موجوداتها.. ١
تعتمد املؤسسة قانون العمل الفلسطيني٥ واللوائح التنفيذية الصادرة، كأساس فيما يتعلق بشؤون العمل، باإلضافة . ٢

إلى أية أنظمة إضافية تتبناها املؤسسة، وال تتعارض مع ما يقّره قانون العمل الفلسطيني.
تسعى املؤسسة إلى توفير األجواء املهنية املناسبة ملوظفيها.. ٣
تعتمد املؤسسة اخلبرة؛ الكفاءة و املؤهالت، أساساً يف عملية التوظيف والترقيات فيها دون أي شكل من أشكال . ٤

٥  انظر/ي الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني 
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التمييز٦ الديني أو السياسي أو بناًء على اجلنس أو العمر أو غيرها.
تعتمد املؤسسة وموظفيها ألعلى املعايير األخالقية واملهنية.. ٥
يقوم املؤسسة باتخاذ اخلطوات املمكنة كافة، إلتاحة املجال لتوظيف األشخاص من ذوي االحتياجات اخلاصة، . ٦

وتعمل على توفير الوسائل الالزمة الستيعابهم قدر اإلمكان.
تقوم املؤسسة بتبني سلم رواتب معتدل وموضوعي، يعتمد على اخلبرة واملؤهالت واألداء للموظف.. ٧
تقوم املؤسسة بإجراء تقييم دوري للموظفني، ويهدف هذا التقييم إلى املساهمة يف رفع أداء املوظف و تطويره.. ٨

يتم  الذين  كافة  املوظفني  على  املؤسسة  قوانني  تسري  الرشيدة  واإلدارة  والنزاهة  والشمول  املساواة  مبادئ  تطبيق  على  حرصًا 
توظفيهم من قبل مجلس اإلدارة، مدير املؤسسة أو من ينوب عنه. كما وأن املستشارين واملوظفني الذين يتم توظفيهم للمؤمترات 
وورشات العمل يلتزمون ويتقيدون بهذه القوانني. ويتم تطبيق قانون العمل الفلسطيني يف حالة عدم وجود هذا البند يف قوانني 

وأنظمة املؤسسة. 

إيجاد أو تعديل إجراءات وسياسات العمل 	
إن إيجاد أو تعديل أي من بنود العمل وسياساته والتشغيل، تتم وفقًا ملا يلي:

املسؤولية على صاحب . ١ وتلقى  املقترح.  التغيير  الطلب بتحضير مذكرة تفصيلية حول  أو  الفكرة  يقوم صاحب 
الفكرة يف مناقشة هذا التغيير مع املوظفني قبل طرحه لإلدارة.

املؤسسة . ٢ اإلدارة يف  إلى  املذكرة  بتحويل  الفكرة  يقوم صاحب  للموظفني،  عام  بشكل  مقبولة  الفكرة  كانت  إذا 
للمناقشة وأخذ اإلجراءات إن لزم األمر. وقد يحضر االجتماع صاحب الفكرة ملناقشتها.

إذا متت املوافقة من قبل اإلدارة على التغيرات املقترحة، يتم حتويلها إلى املدير العام، والذي بدوره له احلق يف . ٣
املصادقة عليها أو رفض التغيير املقترح. وعلى املدير أن يرسل مذكرة للموظفني موضحاً فيها سبب قبوله أو 

رفضه لألفكار التي وجهت له بشكل رسمي، من أجل تغيير أو حتديث سياسات التشغيل العملية وإجراءاتها.
يتم حفظ املذكرة يف ملف من أجل التأكيد على تعليمات سريان محتوى الفكرة اجلديدة.. ٤
إعادة النظر يف رفض التغيير أو التحديث على سياسات وإجراءات التوظيف العملية وإجراءاتها.. ٥
إن املدير اإلداري )إن وجد هذا املنصب يف املؤسسة( هو املسؤول عن توزيع الدليل، وإن لم يكن هذا املنصب . ٦

موجوداً فاملدير اإلداري واملالي، وإن لم يكن هذا املنصب أيضاً موجوداً، فاملدير العام.
ميكن إعادة طرح األفكار واالقتراحات إلجراءات وسياسات جديدة مت رفضها سابقاً بعد تسعني يوماً من الرفض . ٧

األصلي. 
قد يصدر املدير العام إجراءات وسياسات جديدة أو مراجعة، ولكن يجب أن يتم مناقشتها مع فريق اإلدارة قبل . ٨

صدورها. 

انظر/ي الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري    ٦
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التساوي يف فرص العمل7 	
متساوية  املؤسسة فرص عمل  توفر  النزاهة. حيث  وتعزيز مبدأ  والشمول،  املساواة  التأكيد على مبدأ  إلى  السياسة  تهدف هذه 
لألفراد، دون أي متييز للساللة أو للعرق، أو للعقيدة، أو للون، أو اجلنس، أو العمر، أو الدين، أو الوضع االجتماعي، أو االنتماء 
السياسي، أو اجلنسية، أو اإلعاقة. ويجب أخذ إجراءات ايجابية من أجل حتقيق هذه السياسة بحيث تشمل مظاهر التوظيف كافة  
مبا فيها التعيني، والترقية، والنقل، والتعويضات واملستحقات، والتدريب، وإنهاء اخلدمات... الخ باإلضافة إلى التزام املوظفني بهذه 

السياسة من خالل العالقات بني املوظفني.  

التدخني يف املؤسسة  	
املؤسسة  التدخني يف  لذا مينع  بيئة نظيفة وصحية.  تأمني  والزوار من خالل  املوظفني  املؤسسة يف احملافظة على صحة  تلتزم 
باستثناء األماكن احملددة لذلك. ويسمح بالتدخني يف مركبات املؤسسة يف حالة سماح الركاب كافة بذلك. كما يلتزم املوظف بعدم 
استخدام أو بيع أو تبادل أي نوع من أنواع املخدرات أو الكحول داخل حرم املؤسسة وكل من يخالف هذا القانون يعرض نفسه 

إلجراءات تأديبية. وعلى املوظفني كافة االلتزام بهذه القوانني.

املضايقة والتحرش السياسي، اجلنسي، الديني واالجتماعي 	
حترص املؤسسة على توفير جو من األلفة والتفاهم والعالقات اجليدة التي حتقق االحترام املتبادل. بحيث ترفض املؤسسة أي 
اعتداء شفهي أو جسدي من قبل أي موظف، قد يؤدي إلى مضايقة أو إزعاج أي موظف آخر، أو يتدخل يف أداء اآلخرين يف العمل 
مما قد يخلق نوعاً من اإلهانة، والتهديد، أو جواً من العداء. ويجب على املوظف التبليغ الفوري إلدارة املؤسسة عن أي اعتداء 

مشابه.

الفحص الطبي  	
قد تتطلب بعض الوظائف من شاغليها أن يكونوا يف وضع صحي خالياً من األمراض والتعقيدات، وبناًء عليه قد يطلب منهم اجتياز 
فحص طبي. وإذا ما كان هذا من شروط التوظيف فيطلب من املوظف أن  يقوم بإجراء فحوصات طبية قبل البدء بالعمل، بحيث 
يتم رفعها إلى املؤسسة ويحق للمؤسسة التراجع يف تعيني أي شخص ما لم تكن الفحوصات الطبية كافة مرضية ومقبولة، وإذا كان 

املوظف قد بدء بالعمل فيمكن إنهاء العمل فوراً.

وعليه فيجب أن يكون للفحص الطبي ما يبرره، وأن يكون مستنداً إلى معايير موضوعيه، ومنصوص عليها يف أنظمة املؤسسة، 
ومعممة للمتقدمني للوظائف. وال يجوز أن يستخدم الفحص الطبي أو نتائجه كوسيلة حلرمان املتقدم من هذه الوظيفة إذا لم يكن 

هناك أساس قانوني لهذا اإلستثناء.

تطوير القدرات املهنية  	
تدرك املؤسسة أهمية موظفيها وقيمتهم، وأن تطور املؤسسة ومنوها وجناحها يعتمد على جناح موظفيها وتطورهم.

وأن عملية تقييم األداء هي عملية مستمرة. وأن املؤسسة تتيح الفرصة ملوظفيها النقاش الرسمي مع املدراء حول كيفية أدائهم يف 
أعمالهم، ويتم املوافقة على األهداف واالحتياجات املطلوبة، لتطوير العمل للعام القادم، والنقاش حول كيفية رؤيتهم ملسالك تطورهم 

املهني يف املستقبل. 

انظر/ي الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز       ٧
ضد املرأة 
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3.3 التوظيف8:
يهدف هذا اجلزء من الدليل إلى عرض السياسات العامة و اإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بإدارة شؤون املوظفني، و من ضمنها 
التوظيف، وتسجيل الوقت، والرواتب، والتقييم والترقيات، وإنهاء اخلدمات. كما يؤكد على كل من مبدأ املسائلة، واملساواة والشمول، 

واإلدارة الرشيدة، ومبدأ النزاهة.

الهدف من التوظيف9: 
إن الهدف من إجراءات التوظيف هو تنظيم أسس موحدة وثابتة، يتم إتباعها يف عمليات التوظيف، وذلك لتمكني املؤسسة من 

توظيف الكفاءات الالزمة، وتتيح فرصة التنافس احلّر والنزيه بني املوظفني.

السياسات العامة للتوظيف:
تتم عملية التوظيف بناًء على وجود حاجة لدى املؤسسة، وتوفر مصادر املالية الكافية.أ. 

تعتمد املؤسسة املؤهالت العلمية باإلضافة إلى الكفاءة واخلبرة، كأساس يف عملية التوظيف، ودون متييز.ب. 

تقوم املؤسسة باإلعالن عن الوظائف الشاغرة لضمان التنافس احلر.ت. 

يتم تشكيل جلنة توظيف تشمل املدير اإلداري ومدير الدائرة املعنية ومختص فني، ويف حالة الوظائف العليا، تشمل أيضاً ث. 
املدير العام  وممثل عن مجلس اإلدارة.

جميع عمليات التوظيف تتطلب موافقة جلنة التوظيف.ج. 

جميع طلبات التوظيف يتم استقبالها و معاجلتها وفقاً لإلجراءات احملددة يف هذا الدليل و دون استثناء. ح. 

جميع الوظائف تكون ضمن الكادر املقرر من قبل املؤسسة.	. 

حتتفظ املؤسسة مبلفات للمتقدمني للوظائف املختلفة، وحتفظ هذه امللفات يف سجالت قسم شؤون املوظفني ليرجع إليها يف حالة 
احلاجة لها. ويتم اإلعالن عن الوظيفة داخلياً إلى جانب إعالنها إلى اخلارج إذا كان هناك عدد من املوظفني يف املؤسسة ممن 

تتوفر فيهم اخلبرات املطلوبة؛ وذلك إلتاحة الفرصة للموظفني احلاليني للتقدم لها.

3.4  السلم الوظيفي :
تعزيزاً ملبدأ الشفافية ومصداقية املؤسسة لدى موظفيها واألطراف اخلارجية. تعتمد املؤسسة السلم الوظيفي املرفق لهذا الدليل: 

)يرجى ارفاق السلم الوظيفي اخلاص باملؤسسة(

يتم تطبيق هذا السلم على الوظائف يف املؤسسة كافة بدون استثناء.

المسؤوليات والسلطات فيما يخص السلم الوظيفي:
يجب أن يتم اعتماد السلم من قبل مجلس اإلدارة والهيئة العامة.أ. 

تطبيق هذا السلم من مسؤولية املدير العام واملدير اإلداري/املدير املالي واإلداري(.ب. 

٨  انظر/ي دليل إدارة املوارد البشرية 
٩  انظر/ي اإلجراء رقم ١: إجراءات التوظيف يف قسم اإلجراءات
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السياسات العامة للسلم الوظيفي: 
تتم بلورة السياسات العامة للسلم الوظيفي وفقاً ملا يلي:

يتم إعداد السلم بناًء على متوسط الرواتب املتوفرة يف املؤسسات املشابهة، ومبا ال يتجاوز ما هو سائد يف الوظائف املشابهة أ. 
يف القطاع اخلاص.

تقوم املؤسسة بتعديل السلم بشكل سنوي؛ ليتناسب مع غالء أسعار املعيشة. ب. 

يتبع السلم الوظيفي نظام الدرجات بحيث يتكون من ست درجات؛ خمس خطوات لكل درجة.ت. 

توزع الدرجات كما يلي:ث. 

درجة أولى: أشخاص غير مصنفني توجيهي أو أقل.. ١

درجة ثانية: حملة شهادة الدبلوم.. ٢

درجة ثالثة: حملة الدرجة اجلامعية األولى »بكالوريوس«.. ٣

درجة رابعة: حملة املاجستير أو درجة عليا مشابهه.. ٤

درجة خامسة حملة أكثر من شهادة ماجستير.. ٥

 يكون التقدم يف اخلطوات على السلم الوظيفي سنوياً مع مراعاة نتيجة التقييم السنوي للموظفني وفقاً ملا يلي:ج. 

إذا كان تقييم املوظفني غير مرٍض، فان ذلك املوظف لن يتقدم أية خطوات على الكادر الوظيفي، بل يتم توجيه إنذار . ١
خطي له لتحسني أدائه. 

إذا كانت نتيجة التقييم مقبولة فإن املوظف ال يتقدم أية خطوة على الكادر الوظيفي.. ٢

إذا كانت نتيجة التقييم جيدة، فإن املوظف ينتقل من اخلطوة احلالية إلى اخلطوة التالية يف الدرجة نفسها، ويحصل على . ٣
الزيادة السنوية اخلاصة بهذه اخلطوة.

إذا كانت نتيجة التقييم جيدة جداً، فإن املوظف ينتقل إلى اخلطوة التالية، وأيضاً يحصل على خطوة إضافية كمكافأة . ٤
على عمله خالل السنة السابقة.

إذا كانت نتيجة التقييم مميزة، فإن املوظف ينتقل إلى اخلطوة التالية، وأيضاً يحصل على خطوتني إضافيتني، كمكافأة . ٥
على عمله املميز خالل السنة السابقة.

ينتقل املوظف إلى الدرجة التالية بعد إنهاء جميع اخلطوات اخلاصة بالدرجة السابقة.ح. 

يجب أن ال يتعدى فارق الزيادة السنوية بني اخلطوة و األخرى أكثر من ٥٪ )أو ما تراه املؤسسة مناسبا(.	. 

تقوم املؤسسة بتحديد عالوة إدارية خاصة للمستويات اإلدارية حسب املستوى اإلداري للموظف، وذلك على النحو التالي:

النسبة ٪الوظيفةاملستوى

حتدد من قبل مجلس اإلدارةاملدير العاماألول:

حتدد من قبل مجلس اإلدارةنائب املدير/املدير التنفيذي/املدير اإلداري/املدير املاليالثاني:

حتدد من قبل مجلس اإلدارةمدير البرامجالثالث:

حتدد من قبل مجلس اإلدارةمنسق مشروعالرابع:

والعالوة اإلدارية يجب أن ال تتعدى ٣٠٪ من الراتب اإلجمالي. 
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سنوات الخبرة:
مع مراعاة عملية التقييم وبنودها تعامل سنوات اخلبرة وفقاً ملا يلي:-

كل سنة خبرة داخل املؤسسة تؤدي إلى زيادة خطوة واحدة للموظف يف السلم الوظيفي.. ١

كل سنة خبرة خارج املؤسسة ومبجال عمل املؤسسة نفسه تعتبر سنة خبرة داخل املؤسسة.. ٢

كل سنة خبرة خارج املؤسسة يف مجال عمل غير مجال عمل املؤسسة تعتبر نصف سنة خبرة داخل املؤسسة.. ٣

ويف أي حال ينبغي لعملية تقيم األداء وما يتعلق بها من قرارات أن تتسم بالشفافية واملوضوعية، وأن تستند إلى املعايير  	
املتبعة يف املؤسسة 

تسمح السياسات املتبعة بحق االعتراض ملن يشعر أنه ظلم، ويتضمن هذا احلق االعتراض اخلطي للجنة املختصة. 	

3.5 الدوام الرسمي وساعات العمل:
يتضمن محور الدوام وساعات العمل ما يلي: 

بهدف توفير إجراءات وسياسات ثابتة لضبط الدوام يف املؤسسة، والتأكد من تأدية املوظفني ملهامهم ووجباتهم واحلفاظ على 
فاعلية العمل يف املؤسسة، تعتمد املؤسسة السياسات التالية:

يقوم املوظف بتوقيع سجل الدوام يومياً، أو بختم الساعة االلكترونية )إن وجدت( يومياً عند دخوله وعند خروجه من . ١
املؤسسة.

يتم االحتفاظ يف كل قسم، )حسب احتياجات املؤسسة(، بسجل دوام يومي يتضمن اسماء موظفي القسم، وساعة الدخول . ٢
قبل  ويوقع من  يعبأ  أن  السجل يجب  للموظفني. وهذا  الفعلي  الدوام  أجل مراقبة ساعات  وذلك من  وساعة اخلروج. 
املوظف، ويصادق عليه املسؤول املباشر أو املشرف يومياً. وإذا تأخر املوظف لسبب ما فيجب اقتطاع هذا الوقت من عدد 

الساعات اليومية، أو احتساب ساعات إجازة أو إجازة مرضية بدل الوقت الضائع.

احتياجات . ٣ حسب  شهرياً  )أو  أسبوعياً   ١٠ احملاسب  إلى  االلكترونية  الساعة  وكشف  اليومي  الدوام  سجل  إرسال  يتم 
املؤسسة(، حيث يقوم مبقارنة سجل الدوام اليومي مع كشف الدوام االلكتروني ومراجعة مسؤول القسم املعني يف حالة 

وجود اختالفات.

يقوم احملاسب شهرياً بتحضير كشف الدوام الشهري لكل موظف. وهذا الكشف يتضمن اسم املوظف، وعدد ساعات . ٤
العمل املطلوبة، وعدد ساعات العمل الفعلية، وعدد ساعات العمل اإلضافية، واإلجازات بدون راتب.

يتم احلصول على موافقة مسبقة على أوقات العمل اإلضايف املدفوعة األجر، ويتم اعتماده عبر توقيع املدير املباشر . ٥
للموظف على ساعات العمل اإلضايف، حسب تقرير الوقت املعّد من قبل املوظف. وال يحق للموظف يف منصب إداري طلب 

ساعات عمل إضافية خالل أيام الدوام األسبوعية.

على املوظفني إعداد تقرير بالوقت الذي مت صرفه على كل مشروع/نشاط، بحيث يتم بيان املهمات الرئيسة التي نفذها . ٦
املوظف خالل الشهر، مع توزيع تقريبي للوقت الذي تستغرقه كل مهمة. ويتم تقييم هذا التقرير بشكل شهري، ويوقعه 

املوظف، ومن ثم يتم اعتماد التقرير من قبل املسؤول املباشر يف نهاية كل شهر.

١٠   انظر/ي إلى إجراء رقم ٢ »إجراء حتضير الرواتب« يف قسم اإلجراءات«
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3.6 اإلجازات والعطل الرسمية:
السياسات، وتشمل ما يلي:

تعتمد املؤسسة العطل الرسمية واألعياد الدينية املقّرة من مجلس الوزراء الفلسطيني.أ. 

واإلجازة ب.  السنوية،  األجازات  أيام  فيما يخص عدد  كأساس  املفعول،  الساري  الفلسطيني  العمل  قانون  املؤسسة  تعتمد 
املرضية، وإجازة الوضع وغيرها.

أي انحراف عن قانون العمل الفلسطيني يجب أن يتم بقرار من مجلس اإلدارة على أن ال يقل عن اإلجازات املعتمدة يف ت. 
قانون العمل١١.

جميع اإلجازات يجب أن تتم باستخدام منوذج طلب إجازة رقم ٧.ث. 

العطل الرسمية
محور العطل الرسمية ينص على ما يلي:-

أوال: إن إدارة املؤسسة تعني العطل الرسمية للمؤسسة فإن كان هناك عطل أيام العطلة األسبوعية يتم اعتبار يوم العمل الذي يليه 
يوم عطلة بدالً من اليوم اإلجازة الذي يصادف يوم عطلة.

ثانيًا: يتم حتديد العطل الرسمية على النحو التالي:

يوم واحدأ. رأس السنة امليالدية
يوم واحدب. رأس السنة الهجرية

ثالثة أيامت. عيد الفطر
أربعة أيامث. عيد األضحى

يوم واحدج. يوم االستقالل الفلسطيني
يوم واحدح. عيد امليالد

ثالثة أيام	. أيام عطل إختيارية )عطل عائمة( 
أربعة عشر يوماً

اإلجازة السنوية12
حسب قرار مجلس اإلدارة يحق للعاملني يف املؤسسة بدوام كامل إجازة سنوية ألربعة عشر يوم عمل سنوياً« )احلد األدنى إذ ميكن 

للمؤسسة اعتماد واحد وعشرون يوماً« كما هو متعارف عليه يف املؤسسات األهلية الفلسطينية(.

 يتم تقدمي طلب اإلجازة السنوية إلى املدير املباشر يف وقت قبل أسبوع من بدء اإلجازة. ويحق للمؤسسة رفض طلب اإلجازة يف 
حال تسبب اإلجازة ملصاعب يف العمل. ويتم تقدمي تواريخ بديلة لإلجازة السنوية. 

يقوم املدير املباشر بتشجيع موظفيه يف القسم على استكمال اإلجازات كافة التي حتق لهم حيث أنه ميكن جمع اجازات سنوية ملدة 
عامني فقط. ويف حاالت استثنائية فقط يتم دفع بدل إجازات بحيث يتم إقرارها من قبل اإلدارة.

عند انتهاء اخلدمة، فإنه من حق املؤسسة أن تعطي املوظف إجازة ألي مدة بدل اإلجازات التي طلب من املوظف العمل بها، أو 
تعويضه مببلغ مالي معني. ولكنه ال يحق للموظف أخذ أي إجازة غير موافق عليها من قبل املؤسسة. وإذا مت أخذ أيام أجازات أكثر 

مما يحق، يتم خصم األيام اإلضافية من الراتب. 

١١  انظر/ي الدليل اإلرشادي حول قانون العمل الفلسطيني 
١٢   يرجى الرجوع إلى إجراء رقم ٣ »إجراء طلب اإلجازة« يف قسم اإلجراءات



26

اإلجازة المرضية
يتم منح اإلجازات املرضية ملن هو مريض، مصاب أو إذا كان حضوره يشكل خطراً صحياً آخذين احملاذير التالية بعني االعتبار: 

يحق للموظفني الذين يعملون بشكل كامل أربعة عشر يوماً كإجازة مرضية سنوياً مدفوعة األجر وأربعة عشر يوماً آخرين أ. 
يدفع منها ٥٠% فقط١٣. وأما املوظفون الذين يعملون بدوام جزئي، فإن أيام اإلجازات املرضية تتناسب مع عدد األيام 
الذين يعملون بها. ويف حالة استنفاذ األجازات املرضية والسنوية كافة، يجب املوافقة على أيام اإلجازات املرضية من قبل 

املؤسسة.

يجب إعالم املشرف عن الغياب بسبب املرض أو أي إصابة بأسرع وقت ممكن.ب. 

ال يحق ألي موظف أخذ أكثر من يومني إجازة مرضية متتالية دون تقدمي تقرير طبي من طبيب، يشير إلى أن املوظف غير ت. 
قادر على استئناف عمله يف الوقت الذي هو فيه مريض بحيث يوضح طبيعة املرض، وتوقع الفترة الزمنية التي سيتغيب 
عن العمل. ويتم توجيه التقرير للمدير اإلداري على أال يتعدى ثالثة أيام عمل بعد يوم الغياب. وقد تتجاهل املؤسسة هذا 

الطلب.

يجب تقدمي شهادة طبية ترافق اإلجازة املرضية ألي غياب قد يتعدى يومني. ويحق للمؤسسة أن تطلب تقييماً آخر. ث. 

إذا حصل أن مرض املوظف ألكثر من يومني متعاقبني خالل اإلجازة السنوية فإنه يتم توثيق ذلك من خالل شهادة طبية. ج. 
وتقدميه لإلدارة بعد العودة إلى العمل ليتم املصادقة عليها. 

إجازة أمومة
يحق للموظفات اللواتي عملن يف املؤسسة ملدة مئة وثمانني )١٨٠( يوم عمل أن يحصلن على إجازة أمومة آخذين بعني االعتبار 

التالي:
إجازة أ.  بسبب  العاملة  املرأة  إنهاء خدمات  يتم  أن  باتاً  منعاً  األمومة. ومينع  إجازة  أثناء  كاملة  أسابيع  لعشرة  الدفع  يتم 

األمومة١٤.

يسمح ببدء إجازة األمومة قبل أسبوعني من تاريخ الوضع، بناًء على ما يؤكد صحة هذا األمر الطبيب أو القابلة. أما إذا ب. 
كانت املوظفة تتمتع بصحة جيدة حتى آخر يوم قبل الوضع فبإمكانها البقاء على رأس عملها. 

ال يتم منح إجازة مرضية خالل إجازة األمومة إال يف حاالت معقدة قد تظهر بشكل مفاجئ.ت. 

يتم تراكم اإلجازات السنوية خالل إجازة األمومة على شرط أن تعود إلى العمل ملدة ال تقل عن ستة أشهر بعد االنتهاء ث. 
من إجازة األمومة. 

ال يجوز للموظفة يف أثناء إجازة األمومة القيام بأي عمل آخر لدى أي صاحب عمل آخر.ج. 

إجازة طارئة
يتم منح إجازة طارئة للموظفني حلضور جنازة أو استجابًة ملرض قد يهدد حياة املوظف، أو حادث أصاب أحد أفراد عائلة املوظف 
من الدرجة األولى أو الثانية ملدة ثالثة أيام فقط، بحيث يتم احلصول على موافقة املشرف املباشر. أما يف حالة الطوارئ ألقارب 

من الدرجة الثالثة فتقتصر املدة على يوم واحد فقط.

الثانية هم: أب وأم  الدرجة  الدرجة األولى هم: األب واألم، اجلد واجلدة، االبن واالبنة، األ	 واألخت. أقارب  مالحظة: أقارب 
الزوج/ة، ابن وبنت االبن/ة، إخوة الزوج أو الزوجة ، جد وجدة الزوج أو الزوجة. أقارب الدرجة الثالثة هم: جد وجدة األب واالم، 
وابن/ة ابن/ة االبن/ة، العم والعمة واخلال واخلالة، أبناء اإلخوة، عم وعمة الزوج والزوجة، خال وخالة الزوج والزوجة، أبناء إخوة 

الزوجني، جد وجدة أب وأم الزوجني.

١٣  هذه ال %٥٠ هي زيادة عن قانون العمل وللمؤسسة حق تغييرها مبا يتناسب مع سياستها. 
١٤  انظر/ي الدليل اإلرشادي حول االتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد املرأة 
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التغيب عن العمل 
إذا تغيب املوظف عن العمل لسبب غير ما ذكر سالفاً فعليه أن يحصل على موافقة املدير املباشر. ويف هذه احلالة عليه إتباع 

اخلطوات التالية:
يجب إعالم املدير املباشر خالل ساعتني بعد ساعة الدوام الرسمية االعتيادية يف اليوم األول من الغياب، بحيث يتم أ. 

توضيح سبب الغياب. وإذا تعذر على املوظف االتصال مع املدير املباشر ميكن تكليف شخص آخر بإعالمه. 

إذا كان التغيب عن العمل لبضع ساعات غير معروفة، فعليه إعالم املدير املباشر مع حتديد ساعة تقريبية للعودة إلى ب. 
العمل. 

عند العودة إلى العمل يحق للمدير املباشر أن يناقش غياب املوظف. ت. 

ويف حالة عدم االلتزام مبا ذكر سابقاً، فقد ينتج عنه اتخاذ إجراءات معينة تخص عدم الدفع عن أيام الغياب. 

إن الغياب املتكرر قد يؤثر على األداء والتقييم. وإذا رأت املؤسسة أن موظفاً لديه مشكلة التغيب فيتم استدعاؤه ملناقشة األمر مع 
مديره املباشر. 

يحق للمؤسسة أن تستدعي أي موظف/ة يتكرر غيابه أو تغيب ملدة طويلة تتعدى أربعة أسابيع، ليتم فحصه من قبل طبيب تراه 
مناسباً.

تعويض عن موت، أو إصابة أو مرض بسبب الخدمة في المؤسسة15
يتم تعويض املوظفني أو ذويهم يف حالة املوت، أو اإلصابة مبرض مهني تعرض له العامل خالل أداء عمله يف املؤسسة أو بسببه، 
وذلك وفقاً لألحكام القانونية املتعلقة بإصابات العمل وأمراض املهنة الواردة يف قانون العمل الفلسطيني. يتم تعويض املوظفني يف 

حالة الضياع أو التسبب بأذى شخصي يف أثناء أداء عمله يف املؤسسة. 

3.7 التقييم والترقيات » تقييم األداء والترقيات« 
يهدف هذا القسم إلى توفير سياسة وإجراءات واضحة إلجراء تقييم عادل وموضوعي ألداء املوظفني املختلفني يف املؤسسة؛ وذلك 

بهدف محاسبة املوظفني بناًء على أدائهم، واعتماد أسس موضوعية لتقييم األداء 

السياسات العامة للمؤسسة في مجال تقييم األداء:
التقييم هو عملية إيجابية تهدف للمساهمة يف تطوير املوظف.أ. 

يجب أن يتم التقييم بشكل عادل وموضوعي ونزاهة دون أي متييز من أي نوع.ب. 

التقييم املوضوعي هو تعزيز ملبدأ املسائلة يف املؤسسة .ت. 

تعتمد املؤسسة النوذج املرفق١٦ لتقييم أداء املوظفني.ث. 

تتم عملية تقييم دورية١٧ للموظفني يف املؤسسة كافة.ج. 

يتم اعتماد التقييم كأساس يف ترقية املوظف.ح. 

نتائج التقييم تقسم إلى:	. 

ولهذا تنصح املؤسسات بتأمني املؤسسة بثالثة أنواع من التأمينات ) تأمني اصابات العمال, تأمني حريق وتأمني الفريق الثالث(   ١٥
يرجى الرجوع إلى منوذج رقم ١١  ١٦

يرجى الرجوع إلى إجراء رقم ٤ »إجراءات تقييم املوظفني« يف قسم اإلجراءات    ١٧
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ضعيف )غير مرضي(: وتعني أن أداء املوظف أقل من احلد األدنى املتوقع منه. نتيجة لذلك يتم توجيه كتاب تنبيه أو  -
إنذار خطي للموظف، ويحرم املوظف من أي خطوات أو درجات خالل السنة.

مقبول: أداء املوظف يغطي احلّد األدنى املطلوب منه، وعليه ال يعطى املوظف أي درجات أو خطوات. وال يتم إعطاؤه  -
أي إنذار أو تنبيه خطي.

جيد: أداء املوظف هو وفقاً ملتوسط األداء السائد، واملتوقع من مستوى املوظف. وعليه يتم إعطاء املوظف خطوة واحدة  -
مقابل سنة من اخلدمة.

جيد جدًا: أداء املوظف أكثر من املتوسط، وعليه يتم إعطاء املوظف خطوة مقابل األداء وخطوة مقابل سنة العمل، وعليه  -
يحصل على خطوتني للعام.

متميز: أداء املوظف يفوق التوقعات كافة لهذا املستوى، وعليه يتم إعطاؤه خطوتني باإلضافة إلى خطوة مقابل سنة  -
اخلدمة.

مالحظة: تقييم جيد جداً ومميز يجب أن يكون معززاً بوثائق كافية، ووصف ألسباب إعطاء هذا التقييم. هذه األسباب يجب أن 
تعرض على مجلس اإلدارة العتماد الترقيات. وكذلك احلال يف حالة قصور يف األداء؛ إذ ينبغي أن يكون هذا القصور موثقًا

3.8 السلف والقروض
يتم صرف سلف للموظفني حتت الشروط والظروف التالية يف حالة توفر مصادر املالية:

يف حالة السفر الرسمي عن املؤسسة، أو يف حالة املوافقة على إجازة عن العمل ملدة ثمانية أيام على األقل يتم دفع السلف أ. 
للموظف.

يف حالة عدم استالم املوظف شيك راتبه بشكل اعتيادي والذي يعود سببه للمؤسسة.ب. 

يف حالة انتهاء عقد العمل، ولم يقم العامل بعمل تسوية للحسابات النهائية عند مغادرته، فيمكن تقدمي سلفة ٨٠% من ت. 
املبلغ النهائي املقدر إعطاؤه.

القروض 
كيفية احتساب . ١ تفاصيل حول  اتفاقية موقعة حتتوي على  بناًء على  للموظف  يتم دفعه  املال  بأنه مبلغ من  القرض  يعرف 

الدفعات، والفترة الزمنية احملددة لتسديد القرض وكيفية تسديده. 

الشروط املتوفرة من املؤسسة إلعطاء القروض ملوظفيها هي:. ٢

يتم تقدمي قرض من قبل املوظف يف حالة الطوارئ العائلية والتي تشمل حاالت الوفاة، واحلوادث، ومرض مفاجئ، وسفر أ. 
مفاجئ، وتصليحات منزلية مفاجئة، أو صيانة وما إلى ذلك.

لشراء مركبة للموظف بهدف تسهيل عملية املواصالت من وإلى مكان عمله يف املؤسسة، والستخدامه العائلي كذلك.ب. 

ال يجوز للمؤسسة حتقيق فوائد نتيجة قروض املوظفني فتكون نسبة الفائدة مساوية صفرت. 

تتعامل املؤسسة مع موضوع القروض بحذر وتكتم مطلق، وتعتبرها حاالت استثنائية. ويجب أن توازن املؤسسة ما بني ث. 
احلاجة إلى احملافظة على قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة واحترام خصوصية املقترضني، واحلفاظ على 

معلوماتهم الرسمية.
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قيمة القروض، وشروط حتصيلها، واالمتيازات:. ٣

يجب أن يكون قد مر سنة على عمل املوظف يف املؤسسة من أجل أن يحق له احلصول على موافقة على القرض، باإلضافة أ. 
لتوفر الشروط السابقة الذكر يف بند رقم )٢(.

على القرض أن ال يتعدى ثلث راتبه الشهري يف حاصل ضرب ١٢ )حالة استثنائية(. ب. 

إن احلد األعلى لدفعات القرض ال تتعدى ثلث راتبه الشهري على أن ال تزيد فترة التسديد عن مدة العقد.ت. 

يجب تسديد القرض األول يف حالة طلب قرض أخر. ث. 

يتم اعتبار تعويض نهاية اخلدمة أو راتب أحد الكفيلني للموظف يف أخذ القرض هو ضمان بحيث ال يحصل أي من ج. 
الطرفني )أو األطراف( إذا كان هناك أكثر من كفيل على أتعاب نهاية اخلدمة وأي مستحقات مالية عند االستقالة أو غير 

ذلك، إال يف حالة تسديد القرض. 

يجب أن يقوم املوظف الذي تقدم بطلب لقرض وكفيله إن وجد بتوقيع منوذج اتفاقية للقروض، بحيث تكون من نسختني . ٤
أصليتني بعد احلصول على موافقة مدير املؤسسة. 

3.9 المقتطعات والمساهمات
تقوم املؤسسة بخصم االقتطاعات االعتيادية من الراتب، بحيث تظهر يف قسيمة الراتب الشهرية الصادرة إلى املوظف. 

كما يتم املوافقة من قبل املوظف على خصم أية أجازات قد مت أخذها أكثر مما يستحق، من آخر راتب له عند انتهاء اخلدمة وأي 
خصم كان املوظف قد وقع عليه. ويجوز خصم أي مبلغ اتفق على خصمه من الراتب يف أثناء العمل. 

تقوم املؤسسة بخصم التالي للموظفني من قيمة الدفعات النهائية:

أواًل: تقدير ضريبة الدخل 
تقوم املؤسسة باقتطاع ودفع ضريبة الدخل ملوظفيها إلى دائرة ضريبة الدخل.

ثانيًا: ديون لفريق ثالث 
حينما تعطى املوافقة على خصم الديون لهذا الغرض يتم املوافقة عليه من قبل إدارة املؤسسة واملوظف املعني.

ثالثًا: التأمين الصحي
يتم تأمني املوظفني صحياً من خالل عمل تأمني جماعي للموظفني كل على حسابه، أو كمساهمة من املؤسسة. ويتم التعامل مع 

الدفعات لصالح التأمني الصحي، كجزء من اخلصومات إن كانت على حساب املوظف.

رابعًا: دفعة نهاية الخدمة 
يتم توضيح الفترة الزمنية التي عمل بها املوظف باملؤسسة بوظيفة دائمة، ويجري دفع نهاية اخلدمة وفقاً ملا يلي:

أواًل: يتم صرف راتب شهر عن كل سنة خدمة حسب آخر راتب تقاضاه املوظف يف حالة استقالته، أو طلب منه االستقالة، أو مت 
إيقافه عن العمل. أما من أنهي خدماته بسبب إجرامي فال يحق له أي من هذه األتعاب بناًء على قانون العمل. وعلى مدير املؤسسة 

أن يوافق على دفعات نهاية اخلدمة لهذا العامل. 

إنهاء خدماتهم بعد تسليم ممتلكات املؤسسة كافة.  الذين استقالوا أو مت  للموظفني  النهائية )الشيك(  الدفعة  يتم تسليم  ثانيًا: 
ويشمل الشيك قيمة األيام التي مت العمل بها باإلضافة إلى رصيد األجازات السنوية التي لم يستغلها املوظف، بحيث ال تتعدى قيمة 
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املبلغ املتقاضى خالل السنة )١٢ شهراً( باإلضافة إلى أية مصاريف يجب إعادة دفعها للموظف بعد أن يتم خصم كل مستحقات 
املؤسسة. 

شهادة الخدمة
أداء  العمل ومدة اخلدمة يف املؤسسة، ويشمل ذلك السلوك وكيفية تقييم  يتم منح أي موظف شهادة خدمة تصف فيها طبيعة 

املوظف. 

3.10 السفر والتنقالت:
الهدف:

التكاليف  للنفقات ومصاريف السفر وذلك لضمان خدمة أهداف املؤسسة وبأقل  يهدف هذا اجلزء إلى توفير سياسة واضحة 
املمكنة، مما يتماشى مع مبدأ التأثير والفاعلية.

السياسات العامة للسفر:
السفر يكون فقط ألغراض املؤسسة.أ. 

يتم إتباع الطرق األقل تكلفة للسفر مع ضمان عدم املساس بعمل املؤسسة.ب. 

تقوم املؤسسة باعتماد نظام للمياومات يغطي تكلفة املوظف لدى سفره ويشمل تكلفة اإلقامة.ت. 

يتم حتديد مبلغ املياومات وفقاً ملكان السفر.ث. 

تقوم املؤسسة بتغطية النفقات الضرورية واملعقولة التي يتكبدها املوظف لدى السفر ألغراض املؤسسة.ج. 

تقوم املؤسسة بتعويض املوظف عن مصاريف السفر والتنقل اخلاصة بعمل املؤسسة، وذلك بشرط أن تكون منطقية ومعززة ح. 
بوثائق كافية.

يقوم موظفو املؤسسة باستخدام املواصالت العامة ما أمكن، وذلك خلفض تكاليف التنقل.	. 

يف حالة استخدام سيارات يتم االحتفاظ بسجل يوضح اسم الشخص املستخدم، ومكان االنطالق، والوجهة، واملشروع املعني د. 
واملسافة. وذلك لتحميل تكلفة السيارة.

يف حالة استخدام تاكسيات يقوم العامل بإرفاق فاتورة التاكسي بالكشف. ويف حال عدم توفر فواتير يقوم بأخذ إيصال على ذ. 
ورقة من قبل السائق، فيه اسم السائق، والوجهة، واملبلغ، والتاريخ.

يقوم املوظف برفع تقرير املواصالت الشهري ملسؤوله املباشر معززاً بالفواتير واإليصاالت.ر. 

يف حالة كانت الرحلة مغطاة من اجلهة الراعية أو غيرها يجب إبراز ذلك يف التقرير بعد العودة، إذ ال تغطي املؤسسة تكاليف ز. 
جرى تغطيتها من أي جهة أخرى.
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أواًل: السفر الرسمي للموظفين18
تقوم املؤسسة بالدفع للموظفني بدل نفقات السفر يف احلاالت التالية:

يف بدء التعيني إذا كان املوظف قد مت تعيينه من منطقة أخرى غير تلك التي يقوم من خاللها بأعمالهأ. 

عند تكليفه بعمل رسمي يتطلب السفر.ب. 

عند تغيير مكان عمله يف املؤسسة نفسها.ت. 

عند إنهاء خدماته يف املؤسسة مبا يتالءم وقوانني وأنظمة املؤسسة.ث. 

ثانيًا: صالحية السفر 
يجب أن يتم املوافقة واملصادقة على السفر بشكل خطي. بحيث يكون املوظف مسؤوالً عن احلصول على موافقة رسمية وحقيقية 

قبل الشروع بالسفر.

ثالثًا: نفقات السفر 
إن نفقات السفر املدفوعة أو التي يتم دفعها الحقاً من قبل املؤسسة، تتضمن املواصالت، والضريبة ونفقات عن أي حدث طارئ.

رابعًا: خط السير، الدرجة السياحية
يجب أخذ موافقة مدير املؤسسة على خط السير والنمط املستخدم يف السفر بحيث يتم استخدام الواسطة ذات التكاليف أ. 

األقل ما أمكن. 

يتم التعامل مع نفقات السفر وتوقيت السفر حسب املسلك؛ أي النمط ودرجة السفر التي مت املوافقة عليها. وإذا أراد ب. 
املوظف أن يسلك مسلكاً أو منطاً آخر ملصلحته فعليه احلصول على املوافقة، باإلضافة إلى دفع أي تكاليف إضافية. 

يتم دفع قيمة الدرجة السياحية املواصالت املستخدم فعلياً يف حالة اختيار املوظف التنقل والسفر بواسطة أكثر تكلفة ت. 
عما مت املوافقة عليه. 

خامسًا: السفر بالسيارة
تقوم املؤسسة بتعويض املوظف عن مصاريف السفر والتنقل اخلاصة بعمل املؤسسة، وبشرط أن تكون منطقية ومعززة أ. 

بوثائق كافية.

يتم احتساب )٠.٤( دوالر أمريكي عن كل كيلومتر قيادة.ب. 

فإن ت.  باملوظفني،  اخلاصة  املركبة  استخدام  يتم  أن  لزم  إذا  فإنه  املؤسسة،  مع  االتفاق  وحسب  ب،  النقطة  عن  وكبديل 
ذلك يتطلب أخذ املوافقة أوالً من املدير املباشر، ويتم دفع مبلغ )٠.٤( دوالراً أمريكياً كحد أدنى، إضافة إلى احتساب 
الكيلومترات كتعويض لهم عن استخدام املركبة. وأما يف حالة تعدى هذه القيمة يف الشهر فإنه يتم صرف املبلغ األعلى.

سادسًا: شراء التذاكر
يقوم املسؤول يف املؤسسة بشراء تذاكر السفر قبل السفر، إال إذا كان هناك شخص آخر من املوظفني مخول بالقيام بالشراء.

١٨  يرجى العودة إلى إجراء رقم ٥ »إجراءات السفر« يف قسم اإلجراءات
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سابعًا: التأمين
يتم تعويض املوظفني لتكاليف التأمني ضد احلوادث، أو التأمني على األمتعة.

ثامنًا: سلفة السفر
يتم تزويد املوظفني الذين سيقومون بالسفر بسلف من املؤسسة، بحيث تكون مناسبة ومالئمة الحتياجات نفقات السفر.

تاسعًا: مياومة 
تقوم إدارة املؤسسة بدفع تكاليف السفر ملن يكلف بالقيام بسفر رسمي، بحيث تشمل النفقات فواتير اإلقامة بالفندق مع وجبة 

إفطار، باإلضافة إلى مبلغ مقطوع مياومة كما يلي )أو كما حتدد املؤسسة(:

األردن ومصر - خمسون دوالراً أمريكياً.

باقي الدول العربية - خمس وسبعون دوالراً أمريكياً.

الدول األوروبية وأمريكا - مئة دوالر أمريكي.

3.11 التسريح من العمل وإنهاء الخدمة:
التسريح من العمل وإجراءاته يسير وفق إجراءات١٩ معينة، وقد ورد يف هذا املجال األمور التالية:

الهدف:
تنظيم عملية إنهاء خدمة املوظف لضمان إجراءاها بشكل سليم ووفقاً للقوانني واألنظمة املعمول بها.

أسباب إنهاء خدمة الموظف:
قد تنتج عملية إنهاء اخلدمة للموظف عن أي من األسباب التالية:

استقالة املوظف.. ١

انتهاء عقد العمل اخلاص باملوظف )يف حالة العمل على مشروع معني أو لفترة معينة(.. ٢

قرار املؤسسة باالستغناء عن خدمات املوظف ألسباب ليست ذات عالقة باملوظف )إلغاء الوظيفة(.. ٣

إنهاء العمل بسبب السن )سن التقاعد(.. ٤

إنهاء خدمات املوظف بسبب مخالفات مت ارتكابها من قبله، أو بسبب تقصيره يف أداء عمله.. ٥

انتهاء خدمات املوظف ألحد األسباب الواردة يف قانون العمل الفلسطيني واللوائح التنفيذية الصادرة. . ٦

حاالت توقيف الموظف عن العمل بعد إنهاء الفترة التجريبية:
يحق للمؤسسة توقيف عمل أي موظف أمت الفترة التجريبية يف احلاالت التالية:

ضرورة تقليص عدد املوظفني أو إلغاء وظيفة.. ١

إذا كان األداء غير مرٍض.. ٢

إذا لم يستطع املوظف أداء مهام عمله بسبب وضعه الصحي.. ٣

١٩   يرجى االطالع على اإلجراء رقم ٦ »إجراءات إنهاء اخلدمة« يف قسم اإلجراءات«
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مجاالت توقيف الموظف الذي يعمل بوظيفة دائمة:
ويحق للمؤسسة أن توقف عمل أي موظف يعمل بوظيفة دائمة يف احلالتني التاليتني:

إذا لم يلتزم املوظف بأداء مهام عمله مبعايير عالية من اإلتقان والتكامل، حسب ما تطلبه إدارة املؤسسة.. ١

إذا ظهرت أي حقائق لم يكن معلن عنها أو واضحة يف أثناء التعيني، مبا يقتضي عدم قبول املوظف يف ذلك الوقت.. ٢

إنهاء خدمات العمل بشكل طوعي:
يجب تقدمي االستقالة خطياً إلى كل من الدائرة اإلدارية واملالية، ومشرف الدائرة التي يعمل فيها واملدير العام للمؤسسة أ. 

قبل شهر من تاريخ االستقالة الفعلية. 

يقوم املوظف بتحديد موعد مع الدائرة اإلدارية واملالية، من أجل بحث موضوع ترك العمل، وكل ما يخص العمل.ب. 

يجب إكمال منوذج انتهاء العمل وتعبئته وإرجاع ممتلكات املؤسسة كافة، من مواد وما إلى ذلك من أدوات كانت تستخدم ت. 
يف أثناء العمل. ويحق للمؤسسة تأخير شيك املستحقات يف حال وجود نقص يف املرجتعات. 

يتم االحتفاظ بشيك املستحقات ريثما يتم إكمال اإلجراءات الالزمة كافة النتهاء خدمات املوظف.ث. 

إذا حتقق بند عدم االلتزام بقوانني العمل من حضور وغياب وما إلى ذلك من أمور إدارية ملدة سبعة أيام متتالية أو خمسة ج. 
عشر يوماً متقطعة فإنه يعتبر إنهاء خدمات العمل بشكل طوعي. 

يتم تسليم شيك نهاية اخلدمة يف آخر يوم عمل للموظف الذي أنهى خدماته يف املؤسسة، من قبل املدير العام وبعد تسوية ح. 
كافة األمور املالية. 

إنهاء خدمات العمل غير الطوعي:
يقوم املشرف بإرسال الوثائق كافة للدائرة اإلدارية واملالية، إلكمال منوذج إنهاء اخلدمات. أ. 

يعقد اجتماع مع املوظف الذي سيترك العمل.ب. 

يتم االحتفاظ بشيك املستحقات ريثما يتم إكمال اإلجراءات الالزمة كافة النتهاء خدمات املوظف.ت. 

يتم تسليم شيك نهاية اخلدمة يف آخر يوم عمل للموظف الذي أنهى خدماته يف املؤسسة إن أمكن.ث. 

أي معلومات سرية يتم مناقشتها أو طرحها يف االجتماع بخصوص انتهاء اخلدمات تبقى سرية، وتستخدم فقط ألغراض ج. 
التخطيط اإلداري ليس إال. 

تحديد آخر يوم عمل
عند إنهاء خدمات موظف، يتم حتديد تاريخ الدفع بعد حتديد إيقاف تاريخ آخر يوم عمل، الذي يتم فيه إعطاء الرواتب، أو أي 

مستحقات بناًء على ما يلي:

عند استقالة أي موظف يتم حتديد آخر يوم للعمل فيه. حيث يبقي على رأس عمله حتى ذلك التاريخ، باستثناء كون أ. 
االستقالة بعد إجازة أمومة أو إجازة مرضية .

يف حالة اإلحالة عن العمل، يتم اعتماد تاريخ الفصل حسب قانون العمل بند ٤٠ فيه.ب. 

يف حالة الوفاة، فإن تاريخ استحقاق الراتب يتغير إلى تاريخ حدوث الوفاة.ت. 
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3.12 تعيين االستشاريين 
تتم عملية اختيار املستشارين بصورة تتماشى مع اإلجراءات املتبعة يف دليل التوريدات واملشتريات لضمان املساواة والنزاهة يف 

االختيار ومبا يتماشى مع  قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم املساءلة   

يتم التعاقد مع املستشارين بشكل يختلف عن املوظفني يف املؤسسة، فال يتم تغطية املستشارين بأي حقوق مالية عند نهاية خدمتهم 
للمؤسسة، وال يشملهم أي زيادات أو ما إلى ذلك من حقوق. يقوم املدير العام للمؤسسة باملوافقة على تعيني املستشارين وحتديد 

الشروط املرجعية لهم.

وتتم عملية اختيار املستشاريني بصورة تتماشى مع اإلجراءات املتبعة يف دليل التوريدات لضمان املساواة والنزاهة يف االختيار.

قيمة الدفع وكتاب تعيين المستشار20

املستشارون احملليون والدوليونأ. 

يجب توجيه كتاب تعيني للمستشارين احملليني والدوليني من قبل املؤسسة وبتوقيع املدير العام أو من ينوب عنه قبل أن 
يبدأ املستشار بالعمل. ويتضمن هذا الكتاب ما يلي:

يتم حتديد تاريخ بدء العمل، وقيمة التعويض، وطبيعة أو مجال العمل.. ١

يتم توقيع نسختني من الكتاب من قبل املؤسسة واملستشار بحيث يحتفظ املستشار بواحدة، ويعيد األخرى للمؤسسة. . ٢

السفر والمياومة
كجزء من العقد، قد يعطى املستشار سلفة لتغطية تكاليفه يف حالة أن املهمة املوكلة له مدتها شهر أو أكثر، وحتتاج إلى مبيت. 

والسفر واملياومة تكون على النحو التالي:

1. تكاليف السفر: سفر خارج البالد )الدرجة االقتصادية(
يتم حتويل مبلغ إلى حساب املستشار البنكي لتذكرة الطيران باإلضافة إلى دفعة أولى من االستشارة عند إصدار فاتورة رسمية، 

ونسخة عن تذكرة الطيران. 

2. عالوة المياومة )تحسب أيام السفر نفسها(
يتم احتساب املياومة لكل أربع وعشرين ساعة وتشمل الفنادق احمللية، وتكلفة املواصالت احمللية، )باإلضافة إلى أجرة التاكسيات 

من وإلى املطار، وأجرة التاكسيات املستخدمة بني الفنادق ومراكز عمل املؤسسة(، الوجبات، وأي حدث عارض.

3.13 معايير تأديبية - األخالقيات الوظيفية:
يهدف هذا القسم بشكل خاص إلى تعزيز مبدأ املسائلة الداخلية، ويشتمل على ما يلي:

الحصول على منفعة خاصة بسبب العمل:
ال يحق ألي موظف يف املؤسسة، أوأحد أقاربه من الدرجة األولى أو الثانية، احلصول على مبلغ مالي، أو تخفيض، أو هدايا، أو 
قرض، أو نسبة معينة، أو أي فوائد أخرى من خالل استخدام اسم املؤسسة. وإن حصل ذلك يتم املطالبة به من قبل هذا املوظف 

سواء أكان مالياً، أو كان غير ذلك. وذلك بناًء على قوانني وأنظمة املؤسسة.

٢٠  انظر/ي دليل التوريدات واملشتريات
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ويجب إبالغ املدير املباشر فوراً إذا حصل أي نوع من أشكال هذه العروض للموظف، أو ألحد أقاربه. 

ويف حال عدم االلتزام بهذه القوانني التي تخص أخالقيات العمل فإن املوظف يعرض نفسه إلجراءات ضده، قد تصل إلى حد 
الفصل من العمل. 

السلوك في أثناء العمل:
إن املؤسسة حتتفظ بنظام للسلوك كما هو موجود يف املؤسسات األخرى كافة، وذلك النظام الذي يهدف إلى جعل القوانني غير 
املكتوبة رسميًة والتي يجب على اجلميع احترامها والتقيد وااللتزام بها. وهذه القوانني تضمن التصرف والسلوك اجليد يف أثناء 

العمل، وهي:
يجب أن يكون حضور املوظف بشكل الئق، مرتب ونظيف.. ١

يجب احملافظة على سالمة املؤسسة وأمنها من خالل التأكد من إغالق النوافذ، وإغالق األجهزة، وترك املكاتب نظيفة . ٢
ومرتبة عند انتهاء الدوام كل يوم.

الهاتفية . ٣ على املوظف احملافظة على ممتلكات املؤسسة، وعدم إساءة استخدام أجهزتها، من مثل اإلطالة يف املكاملات 
اخلاصة.

يجب التعامل مع املستهدفني، الزوار والزمالء بأسلوب مؤدب ذي مهنية. . ٤

على املوظف اإلبالغ عن أي خرق يراه للقوانني، وعلى املؤسسة أن تكفل له احلماية الالزمة.. ٥

سوء التصرف
سوء تصرف مهين

أي سوء تصرف مهني قد ينجم عن أي موظف يف املؤسسة يؤدي إلى إدانة عاجلة بالفصل عن العمل. ويعتبر التصرف املهني هو أي 
تصرف بدر من املوظف عمداً، وأدى إلى الضرر بعمل املؤسسة، إذ يتم فصلهم دون سابق إنذار أو الدفع بدل ذلك. ولكنه يتم دفع 

مستحقاته حسب قوانني العمل إذا كان له إجازات غير مستهلكة. ويف حاالت استثنائية قد يتم أخذ إجراءات مغايرة. 

وهذه هي التصرفات التي تعتبر سوء تصرف مهني يؤدي إلى الفصل من العمل، بناء على قانون العمل بند ٤٠: 

الغش. ١

تزييف سجالت املؤسسة وتشويهها )مبا فيها ساعات الدوام، أو مطالبات مالية، أو شهادة شخصية عن مرض(. ٢

عدم االلتزام بالقوانني واألنظمة. . ٣

التمرد يف العمل.. ٤

سلوك عنيف وبذيء. . ٥

تدمير متعمد ملمتلكات املؤسسة.. ٦

أذى جنسي أو عنصري.. ٧

فضح معلومات سرية بغير صالحية. . ٨

العمل حتت تأثير الكحول، أو تعاطي أي عقار ال ينصح به طبياً.. ٩

استخدام مسيء أو متهور، يخلو من املسؤولية ألي من مركبات املؤسسة. . ١٠
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الوقاحة يف التعامل مع املستهدفني.. ١١

أي تصرف من شأنه أن يشوه سمعة املؤسسة.. ١٢

قبول أي هدية قد تفسر أو تترجم إلى رشوة.. ١٣

النوم يف أثناء العمل.. ١٤

انتهاك قوانني الصحة واألمان التي تعرض صحة املوظفني وأمنهم إلى اخلطر.. ١٥

معارضة أو رفض السماح بإجراء أي بحث حسب قوانني املؤسسة.. ١٦

إساءة استخدام سياسات املؤسسة؛ من مثل االنترنت، والبريد االلكتروني.. ١٧

اإلعالن عن األخطاء والشفافية
سياسة الشفافية: واملقصود بها هنا تعزيز إيجاد بيئة يستطيع املوظف من خاللها بدون خوف أو تردد أن يقوم بإبالغ املؤسسة عن 
أي تصرف جنم عن موظف آخر أو أحد أعضاء إدارة املؤسسة، يراه غير مناسب وغير قانوني. بحيث يستطيع أن يتقدم بشكوى 

حول املوضوع.

تطبق املؤسسة سياسة الشفافية ونهجها، وتعزز نظم املساءلة والرقابة الفاعلة، من أجل خلق بيئة عمل  يستطيع املوظف فيها بدون 
خوف أو تردد إبالغ املؤسسة عن أي تصرف جنم عن موظف آخر أو أحد أعضاء إدارة املؤسسة يراه غير مناسب وغير قانوني. 

بحيث يستطيع أن يتقدم بشكوى حول املوضوع. وال يجوز بأي حال من األحوال معاقبة املبلغ كرد فعل لقيامه بالتبليغ.

حرمان مؤقت من امتياز أو تعليق في أثناء التحقيق، أو أي إجراءات تأديبية أخرى مناسبة.
يحق للمؤسسة حرمان أي موظف من امتيازاته لفترة مؤقتة يف أثناء أي حتقيق يقومون به، لفترة ال تتعدى الشهر غير مدفوعة 

األجر. وال يكون احلرمان بتحيز حلق املوظف وال يشكل مقياس تأديبي.

يتم إبالغ املوظف الذي حرم مؤقتاً من االمتياز خطياً، ويتم ذكر سبب هذا احلرمان، والفترة التي ستمتد فيه.

يتم حجز الراتب أو جزء منه إلى أن يتم توقيف هذا القرار. تتم هذه العملية وفق معايير وضوابط محددة، ومبا ال يتعارض مع 
قانون العمل الفلسطيني واألنظمة التنفيذية الصادرة مبوجبه

إجراءات التأديب واالنضباط
سياسة التأديب واالنضباط

إن املؤسسة تتطلب مقاييس جيدة النضباط موظفيها، باإلضافة إلى األداء اجليد يف العمل. وإن وجود هذه السياسة هو من أجل 
مساعدة املوظفني وتشجيعهم على احملافظة على األداء والسلوك واحلضور اجليد والتأكيد على عدم التمييز بني املوظفني.

وتقوم املؤسسة بتطبيق إجراءات سياسة االنضباط يف حال حدوث سوء تصرف أو عدم االلتزام مبا ذكر سالفاً. ويجب أن تتم هذه 
العملية وفق معايير وضوابط محددة، وضمن ما تنص علية مدونة سلوك املؤسسة.

أسلوب غير رسمي 
يقوم املدير بتبليغ الشخص املعني مبا حصل، ألن املوظف قد ال يكون قد الحظ ما بدر إال بعد مناقشة املوضوع.   

قبل اتخاذ أي إجراء رسمي، على املدراء املباشرين إتباع اخلطوات التالية:
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يناقش املدير املباشر مع املوظف املوضوع بأسرع وقت.. ١

يتم املوافقة ما بني املوظف واملدير املباشر على خطة عمل قد حتتوي على تدريب، أو إرشاد.. ٢

يتم املوافقة على حتديد اجتماعات ملتابعة سير األمور ضمن خطة العمل. وإذا حتقق املدير املباشر للموظف أن املوظف . ٣
قد أساء التصرف فعاًل، فإن ذلك يؤدي إلى إجراءات تأديبية رسمية.

يجب توثيق تواريخ االجتماعات ملتابعة األمور خطياً.. ٤

يتم إعطاء نسخة عن التوثيق، ويتم إرسال نسخة أخرى لدائرة املوارد البشرية إلضافته مللف املوظف اخلاص.. ٥

 إجراءات تأديبية وانضباطية – دليل عام 

يجب تطبيق بنود الدليل خالل مراحل اإلجراءات التأديبية كافة، وهي كما يلي:

يتم التوضيح خطياً للموظف عن طبيعة املشكلة، وعن تاريخ اجتماع جلنة التحقيق أو اجللسة التأديبية وموعدها. ويتم . ١
توفير البراهني كافة للموظف مثل رسائل الشهود، وأوراق العمل، ونسخ عن رسائل عبر البريد االلكتروني، وما إلى ذلك. 

وميكن أن يشار إليها خالل االجتماع. 

ال يتم اتخاذ أي إجراء تأديبي ما لم يكمل التحقيق خالل اجتماع رسمي، من اجل التحقيق يف املوضوع مع املدير املباشر، . ٢
حسب طبيعة القضية التي يتم التحقيق فيها. وقد يدعى شخص من دائرة املوارد البشرية. 

يتم تبليغ املوظف بعقد اجتماع رسمي للتحقيق قبل يومي عمل من عقد االجتماع وخمسة أيام عمل قبل االجتماع التأديبي . ٣
االنضباطي.

إذا ثبت االتهام ومت عقد اجتماع تأديبي انضباطي، يتم عقده من قبل مشرف املدير أو مدير يف نفس املرتبة أو الدرجة . ٤
الذي لم يكن مشاركاً يف التحقيق. ويتم عقد االجتماعات التأديبية بحضور أو بدعم من دائرة املوارد البشرية.

حسب طبيعة القضية، ميكن اتخاذ قرارات مختلفة والتي ميكن معرفة تفاصيلها الحقاً. ويتم إبالغ املوظف عن القرار . ٥
املتخذ يف االجتماع، ويتم توثيق اخلبر وتأكيده برسالة خطية، يتم إرسالها للموظف بعد خمسة أيام من عقد االجتماع، 

ويحتفظ بنسخة يف ملف املوظف اخلاص. 

يحق للموظف االستئناف حول أي قرار يؤخذ يف اجتماع تأديبي. . ٦

أول ثالثة أشهر من التوظيف
ال يتم تنفيذ اإلجراءات التأديبية االنضباطية الكاملة على أي موظف خالل األشهر الثالثة األولى من تعيينه يف املؤسسة. ولكنه يتم 
توجيه إنذار أو حتذير ألي موظف يقوم بتصرف أو سلوك غير مرٍض خالل الفترة التجريبية، قد تؤثر على السلوك، أداء العمل، 
أو على احلضور. ويبقى ذلك يف سجل املوظف ملدة ستة أشهر. وأما اخلطوة التالية فتكون الفصل من العمل. ولكنه يتم استشارة 

دائرة املوارد البشرية قبل اتخاذ أي إجراء. 

الحرمان المؤقت من أي امتياز
يحق للمؤسسة حرمان املوظف مؤقتاً من أي امتياز خالل أي مرحلة من مراحل اإلجراءات التأديبية، إذا توفرت الظروف لذلك. 
وعادًة يتم احلرمان املؤقت من أي امتياز يف احلاالت التي يجب التحقيق فيها بشكل كامل، من أجل احلصول على برهان على 

التصرف املهني أو يف احلاالت التالية:
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األحداث احمليطة معقدة جداً وحتتاج إلى وقت ودراسة جدية.. ١

عدم توفر البرهان يف وقته.. ٢

هناك حاجة إلجراء فحص تفصيلي للشهود.. ٣

إذا كان هناك ضرورة ألخذ مدة من الزمن من أجل التخفيف من حدة الوضع.. ٤

األمثلة قد تشمل األوضاع التالية:
حساسية مفرطة مثل ادعاءات املضايقة. أ. 

اخلداع واالحتيال أو الشروع يف عمل غير قانوني.ب. 

خرق أنظمة الصحة واألمن وقوانينها.ت. 

تهديد ممتلكات املؤسسة أو األشخاص. ث. 

إذا مت حرمان املوظف مؤقتاً من امتيازاته خالل التحقيق، فهذا ال يعني أن املوظف مذنب. وال يتم الوصول إلى أي اتفاق خالل هذه 
الفترة ولكن يجب التحقق من احلقائق كافة.

يتم أخذ اإلجراءات التأديبية بشكل أو أكثر كما يلي:

ذم أو توبيخ خطي من إدارة املؤسسة أ. 

حرمان لفترة مؤقتة من الزيادات التي حتق له يف هذا املستوىب. 

حرمان مؤقت من االمتيازات غير مدفوعة األجرت. 

غرامة ماليةث. 

تقليل من درجته أو منصبهج. 

فصل من اخلدمة/العمل سواء بإنذار مسبق أو دونه ودون تعويض عن ذلكح. 

ال يتم اعتبار اإلجراءات التالية إجراءات تأديبية باملفهوم املوضح يف األنظمة:

التأنيب اخلطي أو الشفهي من مسؤول رسميأ. 

استعادة أو استرجاع نقود هي ملك املؤسسةب. 

حرمان مؤقت من االمتيازاتت. 

 عملية االستحقاق 
ال يحق اتخاذ إجراءات تأديبية ضد أي موظف قبل أن يتم إخباره عن االدعاءات املوجهة ضده وله احلق يف البحث عن أ. 

مساعد دفاع من أحد أفراد املؤسسة. بحيث يتم إعطاء املوظف الفرصة املعقولة للرد على االدعاءات.

ال يتم تعريض أي موظف إلى إجراءات تأديبية ما لم يتم مراجعة جلنة تأديبية يتم تعيينها من قبل اإلدارة. قد يطلب ب. 
املوظف واإلدارة بالتنازل سوياً عن عملية اللجنة التأديبية.

قد يطلب استئناف قرارات اللجنة التأديبية. ت. 
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تشكيل اللجنة التأديبية
يتم تشكيل اللجنة التأديبية من:

رئيسأ. 

عضو يتم تعيينه من قبل إدارة املؤسسةب. 

عضو يتم اختياره من املوظفنيت. 

إذا لزم األمر، أعضاء إضافيني يتم اختيارهم من قبل اإلدارة يف أي وقت. ث. 

 إجراءات اللجنة التأديبية؛ وهي كما يلي:
عند اعتبار قضية، فإن اللجنة التأديبية تقدم رسالة بأسرع وقت ممكن، وتعمل جاهدة على توفير اإلرشاد والنصح إلدارة أ. 

املؤسسة خالل أربعة أسابيع من تقدمي القضية.

يجب أن يقتصر أي تقرير سابق من قبل اللجنة التأديبية على القضية األصلية املطروحة كتابياً.ب. 

تسمح اللجنة التأديبية ملوظف يعمل يف القسم نفسه أن يقوم بتقدمي القضية أمام اللجنة.ت. 

استئناف 
قد يلجأ املوظف إلى االستئناف فور صدور القرار التأديبي الذي يخصه يف حالة عدم اقتناعه. ويجب مراعاة األمور التالية عند 

عملية االستئناف:

يجب تقدمي طلب االستئناف خطياً وبشكل واضح يتم فيه ذكر األسس التي اعتمد عليها االستئناف، ويرسل إلى دائرة املوارد . ١
البشرية.

يتم تقدمي طلب االستئناف خالل خمسة أيام عمل من استالم الرسالة التي تؤكد قرار اإلجراءات التأديبية. . ٢

يتم استدعاء مدير مناسب ذي عالقة ومدير دائرة املوارد البشرية ملن لم يكن مشاركاً يف املوضوع مسبقاً لسماع االستئناف. . ٣

يحق للمستأنف أن يقلل من قرار التأديب وليس أن يزيده.. ٤

انعقاد . ٥ من  عمل  أيام  القرار خالل خمسة  تؤكد  رسمية  رسالة  إرسال  ويتم  االجتماع،  بالقرار يف  املوظف شفهياً  إبالغ  يتم 
االجتماع. 

يتم سماع االستئناف من قبل مدير ذي عالقة ومدير من دائرة املوارد البشرية ضد قرار الفصل. . ٦

إذا مت اعتماد عملية االستئناف ضد قرار الفصل فإنه يتم إرجاع املوظف إلى رأس عمله فوراً، ويتم دفع املبلغ الذي يحق له. . ٧

إن قرار املدير األعلى الذي سمع االستئناف هو النهائي، وال يحق أي استئناف بعد ذلك. . ٨
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3.14 سياسات عامة لعمل المكاتب
ساعات العمل

يلتزم املوظفون بالعمل  ملدة خمس وأربعون ساعة أسبوعياً )وفقاً للقانون، و ميكن تعديلها وفقاً للسياسات اخلاصة باملؤسسة(، حيث 
يبدأ الدوام الساعة الثامنة صباحاً، وينتهي الساعة الرابعة عصراً، إال إذا وافق املدير على ساعات عمل غير ذلك. 

آداب التصرف في المكتب
يجب احملافظة على مكاتب املؤسسة كافة نظيفة ومرتبة من أجل انعكاس مظهر املهنية، بحيث يحافظ كل موظف على مكتبه 
أو غرفته، ومينع استخدام الراديو أو املسجل أو سماعهما، ومينع -كذلك- الركض أو الصرا	 يف املكاتب. أما بالنسبة للمظهر 

اخلارجي فيبقى اللباس العملي هو األفضل، على أن يكون مرتباً ويعكس املهنية يف العمل.

نظام حفظ الملفات
حتتفظ املؤسسة بنظام مركزي للملفات من أجل إبقاء أقل عدد من امللفات. ويبقى هذا النظام يف الدائرة اإلدارية. ويتم طلب 

مساعدة السكرتاريا يف إزالة امللفات إلى النظام املركزي هذا وإرجاعها. 

سجالت الحضور والغياب
على كل موظف أو مستشار االلتزام بتعبئة منوذج حضور وغياب يتم التسجيل فيه بدقة. وحتول هذه السجالت إلى مكتب احملاسبة 
بعد مرور خمسة أيام من نهاية الشهر، من أجل احلفاظ على وجود توثيق يساعد يف الرواتب.  ويجب الكتابة باحلبر، ويلتزم املوظف 
بتوقيع هذه السجالت. كما أن املدير واملشرف يقومان بتوقيع ملخص السجالت لكل موظف الذي يرسله لهم املسؤول يف الدائرة 

املالية واإلدارية بعد مرور خمسة أيام من نهاية الشهر. )مرفق منوذج عن سجل احلضور والغياب(.

فترات الدفع
يتم دفع الرواتب للموظفني واملستشارين يف آخر يوم من كل شهر، أو أية تاريخ حتدده املؤسسة بشرط االستمرارية.

الفاكسات الواردة/ الصادرة
من مهام السكرتيرة توزيع الفاكسات الواردة والصادرة كافة إلى ومن املوظفني. وتقوم بعمل نسخ عن العناوين والفاكسات. وإذا 
تطلب األمر أن يتم توزيع فاكس معني إلى موظفني آخرين فيتم ذلك من خالل تعبئة منوذج مخصص يفي بهذا الغرض. )ورقة توزيع 
الوثيقة(. ويتم وضع الفاكسات الصادرة يف صناديق معنونة من أجل أن تقوم السكرتيرة بختمها بتاريخ اإلرسال وتزويد املرسل 

بتأكيد أن الفاكس قد أرسل إلى اجلهة املعنية. ومن ثم تقوم بوضعها يف امللفات اخلاصة بها.

البريد الوارد/ الصادر
إن مسؤولية البريد الوارد والصادر تقع على عاتق املساعدة اإلدارية من استالم وتوزيع البريد. حيث تسجل البريد والفاكس يف 

سجل خاص متسلسل.

التصوير
تقوم السكرتيرة بتصوير أي وثيقة بشكل عام، وخاصة املتعدد الصفحات منها. ولكن إذا كان املراد تصويره سهاًل وقصيراً فإن 

املوظف يستطيع القيام بالتصوير بنفسه. 
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المشتريات 
تستند عمليات الشراء ملعايير موضوعية، تتسم بالشفافية والنزاهة وأن تخضع لنظم الرقابة واملساءلة. وتقوم املؤسسة باستخدام 
منوذج طلب شراء بحيث يتم تعبئته كلما لزم األمر، ويصادق عليه من قبل املشرف. ويتم التنسيق مع املدير املالي واإلداري يف 
املشتريات كافة. ويسمح باملشتريات من صندوق النثريات، إذا كان املبلغ يضاهي اخلمسون دوالراً أو أقل. ويتم إرفاق الوصل مع 
ورقة من صندوق النثريات ويتم املصادقة عليها من قبل احملاسبة قبل الدفع. ويف حالة املشتريات التي تزيد قيمتها عن ٣٠٠$ على 

املؤسسة االلتزام بسياسات دليل التوريدات واملشتريات.

نسخ الفواتير

من أجل جتنب احتمالية االزدواج يف عملية الدفع ال يتم املصادقة على تصوير الفواتير إال يف حالة ضياع النسخة األصلية من 
الفاتورة وعدم تسديدها. وتقع مسؤولية صالحية الدفع وضرورته على عاتق من هو مخول، والذي عليه توقيع نسخة يتم الكتابة 

عليها كما يلي:
»إنني أؤكد ضياع الفاتورة األصلية وعدم تسديدها مسبقاً. الرجاء تسديدها بناًء على هذه النسخة« )يتم التوقيع ووضع التاريخ 

عليها(.

مطالبات مالية
يتم املصادقة على الدفعات كافة من خالل إكمال منوذج مطالبة مالية وتوقيعه، حيث يوجد عدة مناذج تفي بالغرض، والتي توفر 

املعلومات الضرورية من أجل تسجيل الدفعة. 

يجب إرفاق الفاتورة األصلية مع املطالبة املالية بعد تدقيقها محاسبياً، والتأكد من وصول البضائع أو اخلدمات. ومن األمثلة على 
مناذج املطالبات املالية هي: مطالبات مالية عامة، ومطالبة مالية للسفر ونفقاته، ومطالبة مالية إلعادة األموال التي صرفت من 

صندوق النثريات. 

معلومات سرية
ال يحق للموظف ما يلي: 

استخدام أو استغالل مكاتب املؤسسة أو غيرها من املؤسسات ملصلحته اخلاصة، أو ملصلحة غيره من األشخاص سواء أ. 
بشكل مباشر أو غير مباشر.

فضح أو فشي أٍي من أسرار املؤسسة أو أي مؤسسة أخرى مهما كان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. ب. 

ممتلكات شخصية 
إن املؤسسة ال تتحمل ضياع، أو سرقة أو تلف أي من املمتلكات اخلاصة للموظفني يف أثناء تواجدهم يف مكاتب، أومنشآت، أو يف 
مركبات املؤسسة. ينصح بعدم ترك أي شئ ذي قيمة أو ثمني دون مراقب. ويتحمل املوظف نفسه املسؤولية جتاه ممتلكاته الثمينة 

طوال الوقت. 

حماية أجهزة الحاسوب والبرامج 
إن سياسة املؤسسة متنع استخدام برامج للحاسوب ملن ليس لديه سلطة باستخدامها يف أي من أجهزة املؤسسة،  أو أي من األجهزة 

األخرى حتى ولو كانت خاصيته. وال يحق إضافة أي من األلعاب على أجهزة احلاسوب.

إذا مت إعطاؤك جهاز حاسوب متنقل فعليك التأكيد أنه يف موضع آمن دائماً )ال يترك يف املركبة( ويحافظ عليه.
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بشكل عام يجب مراعاة ما يلي:
إن البريد االلكتروني هو أداة يستخدم يف االتصال اجليد للعمل ويجب االلتزام باستخدامه لهذا الغرض.. ١

مينع استخدام البريد االلكتروني ألمور مهينة أو أي شكل من أشكال اإلساءة.. ٢

مينع استخدام أنظمة املؤسسة ألغراض غير شرعية أو قانونية.. ٣

يسمح للموظفني استخدام البريد االلكتروني بهدف اجتماعي دون أي حدود أو شكل.. ٤

أي خلل يف استخدام البريد االلكتروني أو االنترنت قد يعرض املوظف إلى إجراء تأديبي أو حتى إلى الفصل من العمل.. ٥

الهواتف المتنقلة
تقوم املؤسسة بتطبيق سياسة للهواتف املتنقلة والتي تشمل توزيع الهواتف، استخدامها، وإعادة دفع تكاليف املكاملات الشخصية. 

ويف هذا املجال يجب مراعاة ما يلي:
ال يسمح بالرد على املكاملات الهاتفية يف أثناء القيادة إال إذا توفر الشروط الالزمة للهاتف.أ. 

يتم توفير الهواتف املتنقلة للموظفني الذين يحتاجون إليه لتأدية العمل.ب. 

 يتحمل املوظف املسؤولية الشخصية عن سوء استعمال الهاتف النقال التي صرفته. ت. 
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4.  اإلجراءات 
4.1 إجراءات التوظيف:

 ١رقم اإلجراء
إجراءات التوظيفاسم اإلجراء

اإلجراء الشخص املسؤول

للعمل،  املوظفني  أحد  ترك  نتيجة  الدائرة  معني يف  ملء شاغر  إلى  احلاجة  عند 
هذا  مللء  باحلاجة  خطياً  اإلداري  املدير  بإبالغ  العالقة  ذات  الدائرة  مدير  يقوم 
املدير  تزويد  الوظيفة، مع  لهذه  املطلوبة  املؤهالت واخلبرات  الشاغر، مع حتديد 

املالي واإلداري بالوصف الوظيفي املناسب. 
يف حالة احلاجة إلى استحداث وظيفة جديدة يف املؤسسة يقوم مدير الدائرة املعنية 
بإعداد كتاب يوضح فيه أسباب احلاجة إلى الوظيفة اجلديدة، واملسمى الوظيفي، 
لسلم  املقترح وفقاً  الراتب  الوظيفة، وحتديد  لهذه  املطلوبة  واملؤهالت  واخلبرات، 

الرواتب يف املؤسسة، و يرسل الكتاب إلى املدير اإلداري.

مدير الدائرة ذات العالقة

يف حالة استالمه طلباً مللء الشاغر يقوم املدير اإلداري بدراسة الطلب والتأكد من 
وجود الشاغر، ثم يقوم التوصية للمدير العام ومدير الدائرة املعنية باملوافقة على 

املباشرة بإجراءات التوظيف.
يف حالة احلاجة الستحداث وظيفة يقوم املدير اإلداري مبراجعة الطلب الستحداث 
الدائرة  مدير  مع  الوظيفي  واملسمى  املطلوبة  املؤهالت  ومناقشة  جديدة،  وظيفة 

املعنية. بعد موافقته على الطلب يتم إرسال الطلب إلى مدير الدائرة املالية. 

 املدير اإلداري

يقوم بدارسة الطلب والتأكد من موافقة املدير اإلداري ومدير الدائرة املعنية.
إذا كان الطلب خاصاً مبشروع معني يتم الرجوع إلى موازنة املشروع واالتفاقية مع 
االتفاقية،  مع  يتعارض  الوظيفة ال  استحداث هذه  أن  والتأكد من  املانحة،  اجلهة 

والتأكد من وجود املوازنة لتغطية هذه الوظيفة.
ويف حالة الوظيفة ألغراض مشروع معني يتم حتديد اسم املشروع والفترة يف عقد 

العمل.
يف حال كون الوظيفة ال تخص مشروعاً معيناً يقوم املدير املالي بالتأكد من وجود 
املوازنة الكافية لتغطية نفقات الوظيفة اجلديدة، ومن ثم يقوم بالشرح على طلب 

التوظيف الداخلي، وحتديد الراتب وفقاً لسلم الرواتب يف املؤسسة
يقوم بإرسال الطلب إلى املدير العام.

املدير املالي
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يقوم املدير العام مبراجعة طلبات التوظيف الداخلية و التأكد من وجود املوافقات 
الكافية من قبل املدير اإلداري واملدير املالي ومدير الدائرة املعنية، ومن ثم يصادق 

على املباشرة بإجراءات اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة.

املدير العام

اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة يف اثنتني من الصحف احمللية )واملوقع االلكتروني 
واملهام  الوظيفي،  املسمى  اإلعالن  يشمل  بحيث  األقل،  أسبوع على  ملدة  إن وجد( 
املطلوبة، واملؤهالت الضرورية للوظيفة. و يتم حتديد تاريخ نهائي الستالم طلبات 
التوظيف ال يقل عن ١٤ يوماً من تاريخ اإلعالن. وكذلك يتم حتديد طريقة استالم 

الطلبات، بالفاكس أو البريد االلكتروني، أو البريد العادي.

املدير اإلداري

تاريخ  حسب  تسلسلياً  بترقيمهم  تقوم  و  للمتقدمني  الذاتية  السير  باستالم  يقوم 
االستالم.

يقوم بتعبئة منوذج ملخص لطلبات التوظيف، وذلك لتسهيل عملية مراجعته من قبل 
جلنة التوظيف.

الذاتية  السير  به  مرفقاً  الطلبات  تقدمي  فترة  انتهاء  بعد  امللخص  بتقدمي  يقوم 
للمتقدمني إلى جلنة التوظيف.

املساعد اإلداري/السكرتير 
التنفيذي

باستبعاد  كذلك  وتقوم  التوظيف،  طلبات  ملخص  مبراجعة  التوظيف  جلنة  تقوم 
– التوظيف  وتتكون جلنة  األساسية.  الشروط  عليهم  تنطبق  ال  الذين  األشخاص 
عادة- من رئيس الدائرة، واملدير اإلداري، وشخص ثالث مختص بتقنيات الوظيفة. 

تقوم اللجنة بتحديد األشخاص الذين ترغب يف مقابلتهم.

جلنة التوظيف

للشروط  موافاتهم  بعد  للمقابلة  اختيارهم  يتم  الذين  باألشخاص  باالتصال  يقوم 
املطلوبة للوظيفة، ويقوم بتحديد موعد للمقابالت معهم.

املساعد اإلداري/السكرتير 
التنفيذي

نتائج  بتعبئة منوذج  –أيضاً-  وتقوم  للتوظيف،  املرشحني  مع  املقابالت  بعقد  تقوم 
املقابالت.

بعد االنتهاء من املقابالت يتم تقييم نتائج املقابالت بناًء على مناذج نتائج املقابالت، 
بحيث يتم اختيار الشخص صاحب أعلى نتائج.

جلنة التوظيف

يقوم بإعداد منوذج عرض عمل للشخص الذي يتم اختياره.

بعد قبول املوظف بعرض العمل يتم إعداد عقد عمل على نسختني مرفق به الوصف 
الوظيفي، ويتم عرضه على املوظف.

يحتوي عقد العمل على فترة جتريبية ملّدة ثالثة أشهر قابلة للتجديد ملرة واحدة 
فقط.

املدير اإلداري

يقوم املوظف بتوقيع العقد واالحتفاظ بنسخة عنه وإعادة نسخة للمدير اإلداري. املوظف
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يقوم بإطالع املوظف على أخالقيات وقواعد العمل اخلاصة باملؤسسة. و تزويده 
بنسخة منها لتوقيعها وااللتزام مببادئها.

يقوم بفتح ملف للموظف اجلديد يحتوي على:

صورة عن هوية املوظف )وثائق إثبات شخصية(.. ١

صورة شخصية ملونة وحديثة.. ٢

عرض العمل.. ٣

الوصف الوظيفي.. ٤

عقد العمل.. ٥

شهادات و مؤهالت املوظف.. ٦

شهادات اخلبرة.. ٧

السيرة الذاتية.. ٨

الوثائق املعززة لإلعفاءات الضريبية.. ٩

نسخ من أي مراسالت الحقة.. ١٠

هذه امللفات يجب حتديثها باستمرار.

يقوم بإرسال نسخة عن عقد العمل إلى محاسب الرواتب.

املدير اإلداري

الرواتب. وبعد اعتمادها من  إلى نظام  املعلومات اخلاصة باملوظف  يقوم بإضافة 
املدير املالي يقوم احملاسب بطباعة كشف مبعلومات املوظف، وإرساله إلى املدير 

اإلداري واملدير العام العتماده من قبلهما. 

احملاسب/محاسب الرواتب

يقوم بالتأكد من املعلومات املدخلة إلى نظام الرواتب واعتمادها.

يقوم مبراجعة تقييم أداء املوظف عند انتهاء فترة التجربة ويقوم بالتوصية باستمرار 
املوظف كموظف دائم أو إنهاء خدماته.

املدير اإلداري 
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إجراءات التوظيف:

مالحظة: يف املؤسسات األهلية صغيرة احلجم ميكن إتباع اخلطوات التالية:

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم مدير الدائرة ذات العالقة بإبالغ مدير املؤسسة خطياً باحلاجة مللء هذا 
الشاغر مع حتديد املؤهالت واخلبرات املطلوبة لهذه الوظيفة، ومع تزويد 

مدير املؤسسة بالوصف الوظيفي املناسب. 

مدير الدائرة ذات العالقة

يقوم بدراسة الطلب و التأكد من وجود الشاغر، وتوفر املوازنة الالزمة لذلك. 
ويقوم باإلعالن عن الشاغر يف اثنني من الصحف احمللية ملدة أسبوع )يف حال 

عدم توفر املوازنة الالزمة، ويتم رفع طلب إلى مجلس اإلدارة باخلصوص(. 

يقوم بتشكيل جلنة التوظيف )مكونة من رئيس الدائرة ذات العالقة وشخص 
مختص، إضافة إلى ممثل عن مجلس اإلدارة( مع حتديد موعد للمقابالت.

مدير املؤسسة

يقوم باستالم طلبات التوظيف وتسجيلها وإرسالها إلى جلنة التوظيف السكرتير 

تقوم بإجراء املقابالت ورفع التوصيات إلى مدير املؤسسة  جلنة التوظيف

يقوم باستدعاء املوظف الذي وقع عليه االختيار بغرض توقيع عقد عمل  مدير املؤسسة

يقوم بفتح ملف للموظف يشمل عقد العمل والشهادات والسيرة الذاتية وصورة 
الهوية

يقوم بإرسال مذكرة مباشرة عمل للموظف املسؤول عن الرواتب

املسؤول عن متابعة شؤون املوظفني 
يف املؤسسة/ممكن أن يكون مدير 

املؤسسة، املدير اإلداري، املدير 
املالي واإلداري

يقوم مبتابعة أداء املوظف وتقييمه عند انتهاء فترة التجربة )٣ شهور( ورفع 
التوصيات إلى مدير املؤسسة، بغرض استمرار املوظف يف عمله أو إنهاء 

خدماته.  

مدير الدائرة املعنية
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4.2 إجراءات تحضير ودفع الرواتب

٢رقم اإلجراء
إجراءات حتضير ودفع الرواتباسم اإلجراء

 

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم مبراجعة تقارير الوقت للموظفني، ومقارنتها مع كشف الدوام اليومي ويوقعها 
حسب األصول.

يقوم بإعداد قائمة باسماء املوظفني، ويرفق معها تقارير الوقت ويرسلها إلى املدير 
املالي.

مدير املشروع/القسم

يقوم مبراجعة القائمة وتقارير الوقت ويؤشر عليها، ويطلب من احملاسب إدخال 
البيانات إلى نظام الرواتب ليتم احتساب ضريبة الدخل حسب األصول. وبعد ذلك 
يتم طباعة قائمة باسماء املوظفني، ورواتبهم اإلجمالية، وضريبة الدخل املقتطعة٢٢ 

وأية اقتطاعات أخرى، وصايف الرواتب للدفع.

املدير املالي

يقوم مبراجعة القائمة للتأكد من صحة إدخال البيانات ويوقع عليها كدليل على 
ملراجعتها  اإلداري  للمدير  القائمة  ترسل  ذلك  وبعد  املدخلة،  للبيانات  مراجعته 

والتأشير عليها.

بعد قيام املدير اإلداري باملراجعة الالزمة، يقوم بإعداد سند قيد لتسجيل الرواتب.
يرسل املعاملة إلى املدير املالي العتمادها

احملاسب

عند الدفع، يقوم بإعداد رسالة حتويل بنكي موجهة للشخص املسؤول يف البنك٢٣، 
كما يقوم بتحضير سند الصرف و حفظه.

يراجع رسالة التحويل وسند الصرف احملفوظ.
ترسل  حيث  التحويل،  رسالة  مع  وإرفاقه  احملفوظ،  الصرف  سند  بترحيل  يقوم 

املعاملة للمفوضني بالتوقيع.

املدير املالي

بالتوقيع  ويقومون  التحويل  و مطابقته مع رسالة  الصرف  يقومون مبراجعة سند 
على سند الصرف ورسالة التحويل، ويعيدونها للمحاسبة.

املفوضون بالتوقيع 

يقوم بإرسال احلوالة إلى البنك ليتم صرفها, و يقوم بتحضير شيك لصالح ضريبة 
الدخل و اتباع إجراءات التوقيع السابق ذكرها.

احملاسب

٢٢         يتم احتساب االقتطاعات لضريبة الدخل الفلسطينية
٢٣         انظر/ي محلق رقم )٦( »منوذج احلوالة البنكية«
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مالحظة: يف املؤسسات األهلية الصغيرة ميكن إتباع اخلطوات التالية:

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم بإعداد قائمة باسماء املوظفني ويرفق معها تقارير الوقت، ويرسلها إلى 
املدير املالي/احملاسب.

شؤون  متابعة  عن  املسؤول  املوظف 
املوظفني

يقوم بطباعة قائمة باسماء املوظفني، وفيها: رواتبهم اإلجمالية، وضريبة الدخل 
املقتطعة وأية اقتطاعات أخرى، وصايف الرواتب للدفع، ويعيدها ملدير املؤسسة 

ملراجعتها .  احملاسب

يقوم مبراجعة القوائم والتوقيع عليها بغرض الصرف مدير املؤسسة

يقوم بإعداد رسالة حتويل بنكي أو شيك اضافة إلى سند صرف للتوقيع عليه 
من قبل املفوضني بالتوقيع وإرساله إلى البنك. ويقوم بتحضير شيك لصالح 

ضريبة الدخل وإتباع إجراءات التوقيع السابق ذكرها.

احملاسب
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4.3 إجراءات إدارة اإلجازات

٣رقم اإلجراء

إجراء طلب إجازةاسم اإلجراء

يسير محور ادارة  اإلجازات  على النحو التالي:

اإلجراءالشخص املسؤول

يقوم املوظف غيرها(،  أو  )مرضية  الطارئة  وغير  السنوية  اإلجازات  حالة  يف 
فترة  وذلك خالل  املرفق،  النموذج  إجازة حسب  طلب  بتقدمي  املوظف 
تتجاوز  ال  اإلجازة  مدة  كانت  إذا  اإلجازة  تاريخ  من  يومني  تقل عن  ال 

اليومني.

يف حالة اإلجازة لفترة أكثر من يومني، يجب أن يتم طلب اإلجازة خالل 
فترة أسبوع على األقل من تاريخ اإلجازة.

وآلية  اإلجازة،  فترة  خالل  املوظف  وجود  مكان  حتديد  يتم  أن  يجب 
االتصال به يف حاالت الضرورة.

يف حالة اإلجازات الطارئة، مثل اإلجازة املرضية يقوم املوظف باإلبالغ 
هاتفياً عن حاجته لإلجازة، على أن يقوم بتعبئة طلب اإلجازة لدى عودته 

للعمل مرفقاً به ما يدعم اإلجازة الطارئة.

يقوم مبراجعة طلب اإلجازة للموظف والتأكد من إمكانية إعطاء املوظف املدير املباشر للموظف
لإلجازة، وذلك بعد مراجعة املهام املطلوبة منه والتأكد من وجود شخص 

يستطيع اإلنابة عنه دون املساس بالعمل.

يعطي املوافقة على اإلجازة، ويوقع على بند موافقة الشخص املسؤول، 
ويقوم بتحويل الطلب إلى املدير اإلداري )شؤون املوظفني(.

يقوم بالتأكد من وجود موافقة املسؤول املباشر على طلب اإلجازة.. ١املدير اإلداري 
يقوم بالتأكد من وجود رصيد إجازات لدى املوظف املعني.. ٢
يقوم باملوافقة على اإلجازة، وتخفيض رصيد اإلجازات للموظف.. ٣
يحتفظ بنسخة عن طلب اإلجازة يف ملف املوظف.. ٤
يقوم يف نهاية كل سنة بتقدمي كشف برصيد اإلجازات املستحقة . ٥

لكل موظف، كما يقوم بإعطاء كشف مبلخص اإلجازات للموظفني 
كافة؛ وذلك الحتساب مخصص اإلجازات.
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إجراءات اإلجازة:

مالحظة: يف املؤسسات األهلية الصغيرة ميكن إتباع اخلطوات التالية يف مجال اإلجازات، وذلك عبر األشخاص التالية اسماؤهم  
ومسؤولياتهم:

اإلجراءالشخص املسؤول

يف حالة اإلجازات السنوية وغير الطارئة )مرضية أو غيرها(، يقوم املوظف
املوظف بتقدمي طلب إجازة حسب النموذج املرفق، وذلك خالل فترة 
ال تقل عن يومني من تاريخ اإلجازة إذا كانت مدة اإلجازة ال تتجاوز 

اليومني.

اإلجازة  طلب  يتم  أن  يجب  يومني،  من  أكثر  لفترة  اإلجازة  حالة  يف 
خالل فترة أسبوع على األقل من تاريخ اإلجازة.

يجب أن يتم حتديد مكان وجود املوظف خالل فترة اإلجازة، وآلية 
االتصال به يف حاالت الضرورة.

يف حالة اإلجازات الطارئة، مثل اإلجازة املرضية يقوم املوظف باإلبالغ 
بتعبئة طلب اإلجازة لدى  هاتفياً عن حاجته لإلجازة، على أن يقوم 

عودته للعمل، مرفقاً به ما يدعم اإلجازة الطارئة.

ويرسل املسؤول املباشر املوظف،  إجازات  رصيد  من  التأكد  بعد  النموذج  على  يوقع 
النموذج إلى املوظف املعني بإدارة شؤون املوظفني إلجراء الالزم.
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4.4 إجراءات تقييم العاملين في المؤسسة

٤رقم اإلجراء

إجراءات تقييم املوظفنياسم اإلجراء

اإلجراء الشخص املسؤول

أ. موظفو املشاريع:

يقوم مدير املشروع بتعبئة منوذج تقييم األداء لكل موظف يف نهاية كل مرحلة 
أساسية يف املشروع.

يقوم مبناقشة التقييم مع املوظف الذي مت تقييمه.

مدير املشروع/البرامج

التوقيع على منوذج  ثم  ومن  التقييم خطياً،  نتائج  بإبداء مالحظاته على  يقوم 
التقييم إقراراً بإطالعه عليه ومناقشته.

املوظف

يقوم بتوقيع النموذج و إرساله إلى املدير اإلداري. مدير املشروع/البرامج

يقوم مبراجعة التقييم و مالحظات الشخص الذي مت تقييمه، ودراسة احلاجة 
لالجتماع بالشخص الذي مت تقييمه ومن ثم اعتماد التقييم.

املدير اإلداري

ب. املوظفون اإلداريون:

يقوم بإجراء تقييم سنوي للموظف، وذلك باستخدام منوذج تقييم املوظف.

يقوم مبناقشة املوظف يف نتائج التقييم.

املدير املباشر 

يقوم بإبداء مالحظاته على التقييم و من ثم يقوم بالتوقيع على التقييم. املوظف 

يقوم باعتماد التقييم و إرساله إلى املدير اإلداري. املدير املباشر

يف نهاية كل سنة يقوم املدير اإلداري مبراجعة ملفات املوظفني ونتائج التقييم 
خالل السنة، وإعطاء توصياته حول كل موظف للمدير العام.

املدير اإلداري
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يقوم املدير العام/املدير التنفيذي باالجتماع بكل موظف على حدة، و مناقشة 
املوظف  إبالغ  املناقشات  هذه  ويتم خالل  التقييم.  فترة  تقييماته خالل  نتائج 

بنقاط الضعف و القّوة يف أدائه، واجلوانب التي حتتاج إلى تطوير. 

بناًء على نتائج التقييم العام للموظف يقوم املدير العام/املدير التنفيذي بالتوصية 
إلى مجلس اإلدارة بالترقيات والزيادات املقترحة لكل موظف على حدة.

داخلية من  لقائه مع كل موظف يف مذكرة  بتوثيق  العام/التنفيذي  املدير  يقوم 
ثالث نسخ يقوم بالتوقيع عليها، ثم يتم الطلب من املوظف إعداد اعتراضاته أو 

مالحظاته عليها إن وجد، والتوقيع عليها.

املدير العام التنفيذي

يتم إعطاء نسخة من املذكرة للموظف ونسخة للمدير اإلداري حتفظ يف ملف 
املوظف، والنسخة الثالثة للمدير العام.

يقوم برفع املذكرات الداخلية اخلاصة بتقييم املوظفني و املوقعة من قبل املوظف، 
مع التوصيات بالزيادات و الترقيات إلى مجلس اإلدارة.

املدير العام

يقوم مبراجعة نتائج التقييم، ودراسة توصيات املدير بالزيادات و الترقيات.

يتم إرسال نسخة من قرار املجلس بالزيادات والترقيات إلى كل من املدير العام، 
واملدير اإلداري، واملدير املالي، ومحاسب الرواتب.

مجلس اإلدارة

يقوم بحفظ نسخة من قرار الزيادات والترقيات يف ملف املوظف املعني. املدير اإلداري

يف  الرواتب  نظام  يف  بهم  اخلاصة  واملعلومات  املوظفني  رواتب  بتعديل  يقوم 
املؤسسة.

محاسب الرواتب

يقوم باالحتفاظ بقرار الترقيات و الزيادات يف ملفات الدائرة املالية.

يقوم مبطابقتها مع التعديالت يف نظام الرواتب.

املدير املالي
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مالحظة: يف املؤسسات األهلية الصغيرة، ميكن إتباع اخلطوات التالية من حيث الشخص املسؤول واإلجراءات الصادرة عنه:

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم بتعبئة منوذج تقييم املوظف بشكل سنوي )وعند احلاجة(، ويتم 
مناقشة نتائج التقييم مع املوظف

مدير املؤسسة

يقوم بإبداء مالحظاته على نتائج التقييم املوظف

يقوم مبناقشة التقييم مع املوظف الذي مت تقييمه.

يوصي إلى مجلس اإلدارة بالترقية أو الزيادة املقترحة لكل موظف 
على حدة.

مدير املؤسسة

يقوم مبراجعة نتائج التقييم ودراسة توصيات املدير بالزيادات 
والترقيات.

مجلس اإلدارة

يتم إرسال نسخة من قرار املجلس بالزيادات والترقيات إلى كل من 
مدير املؤسسة واملوظف املعني بإدارة شؤون املوظفني واحملاسب

يقوم بحفظ نسخة من قرار الزيادات والترقيات يف ملف املوظف 
املعني.

املوظف املعني بإدارة شؤون املوظفني

يقوم بتعديل رواتب املوظفني و املعلومات اخلاصة بهم يف نظام 
الرواتب يف املؤسسة.

احملاسب 
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4.5 إجراءات إدارة السفر والتنقالت

٥رقم اإلجراء
إجراءات السفراسم اإلجراء

اإلجراءالشخص املسؤول

 يقوم مبراجعة الكشف، والتأكد من حاجة املوظف لعمليات التنقل املذكورة املسؤول املباشر
و عالقتها بالعمل.

يقوم مبراجعة تكلفة التنقل والفواتير، والوثائق املرفقة، والتأكد من منطقيتها.

يقوم باعتماد كشف مصاريف التنقل، ويحول الكشف إلى الدائرة املالية.

على  احلصول  يتم  مشروع،  من  ألكثر  املواصالت  تكلفة  حتميل  حالة  يف 
موافقة كل مدير مشروع على مصاريف النقل اخلاصة مبشروعه.

مصادقة احملاسب من  والتأكد  التنقل،  لكشف  احلسابية  الدقة  من  بالتأكد  يقوم 
املسؤول املباشر للموظف و مدراء املشاريع.

يقوم بالتأكد من وجود موازنة يف املشاريع ذات العالقة ملصاريف التنقل.

املواصالت على  تكلفة  وتسجيل  للموظف،  بإعداد سند صرف شيك  يقوم 
املشاريع ذات العالقة، واملباشرة بإجراءات الصرف.

يتم عمل اإلجراءات التالية عبر عدد من املوظفني على النحو التالي:يف حالة السفر خارج البالد:

يقوم برفع كتاب إلى مسؤوله املباشر، يوضح فيه سبب السفر )ندوة، تدريب، املوظف
مؤمتر(، ويقوم بإعداد توقعاته لتكلفة السفر.

ورفع املسؤول املباشر السفر،  عملية  على  باملوافقة  والتأشير  املوظف  طلب  يقوم مبراجعة 
الكتاب إلى املدير اإلداري.

موافقته على املدير اإلداري املوافقات. ويف حالة  ولتأكد من  السفر  يقوم مبراجعة طلب 
املالية  توفر مصادر  لفحص  املالي؛  املدير  إلى  الطلب  بتحويل  يقوم  السفر 
لتغطية تكلفة السفر. )ويف احلاالت التي تتولى فيها اجلهة الداعية تكاليف 

السفر يتم جتاوز هذه اخلطوة(
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يقوم بفحص موازنات املشروع الذي سيتم تغطية التكاليف منه، والتأكد من املدير املالي 
عدم وجود مخالفة التفاقية املنحة أو املشروع.

ويف احلاالت التي تقوم املؤسسة بتحمل التكاليف، يقوم بالتأكد من وجود 
التكاليف. وبعد املوافقة يقوم برفع الطلب إلى  بند يف املوازنة يغطي هذه 

املدير العام.

يقوم بدراسة الطلب و املصادقة على عملية السفر.املدير العام

لصالحيات  وفقاً  عليه،  باملصادقة  املخولة  اجلهة  إلى  الطلب  برفع  يقوم 
للتكلفة  وفقاً  املؤسسة،  املعتمدة يف  املصاريف  و  املشتريات  على  املصادقة 

املتوقعة.

تذاكر سفر السكرتيرة يتم حجز  التذاكر، حيث  السفر وحجز  إجراءات  بترتيب  تقوم 
.)Economic Class( الدرجة إقتصادية

يصدر طلباً بصرف سلفة سفر للموظف وفقاً لتقديره لالحتياجات.املدير املالي

لدى عودته من السفر يقوم بإعداد كشف باملصاريف الفعلية كافة التي مت املوظف
به الفواتير والوثائق املعززة. ويقدم  صرفها من مواصالت وغيرها، مرفقاً 

الكشف ملسؤوله املباشر، باإلضافة إلى كشف بأيام السفر.

يقوم مبراجعة كشف املصاريف والوثائق املرفقة واملصادقة عليها وإرسالها املسؤول املباشر
إلى الدائرة املالية.

مياومات الدائرة املالية احتساب  عملية  ومن  املعززة  والوثائق  الفواتير  من  بالتأكد  تقوم 
املوظف، ثم تعمل على تسوية سلفة السفر، ودفع املبالغ املستحقة للموظف.
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مالحظة: يف املؤسسات األهلية الصغيرة ميكن إتباع اخلطوات التالية:

اإلجراءالشخص املسؤول

السفر الداخلي وإجراءاته هي:

 يقوم مبراجعة الكشف والتأكد من حاجة املوظف لعمليات التنقل مدير املؤسسة
املذكورة وعالقتها بالعمل.

يقوم مبراجعة تكلفة التنقل والفواتير والوثائق املرفقة والتأكد من 
منطقيتها.

يقوم باعتماد كشف مصاريف التنقل، ويحول الكشف إلى احملاسب 
للصرف.

يقوم بالتأكد من الدقة احلسابية لكشف التنقل، والتأكد من مصادقة احملاسب
املسؤول املباشر للموظف و مدراء املشاريع.

يقوم بالتأكد من وجود موازنة يف املشاريع ذات العالقة ملصاريف التنقل.

يقوم بإعداد سند صرف )شيك( للموظف، وتسجيل تكلفة املواصالت 
على املشاريع ذات العالقة، واملباشرة بإجراءات الصرف.

السفر اخلارجي وإجراءاته هي:

يرفع كتاب ملدير املؤسسة يوضح سبب السفر )أو قد يكون السفر بتكليف املوظف
من مدير املؤسسة(

يقوم بالتوقيع على طلب السفر، ورفعه إلى مجلس اإلدارة للمصادقة مدير املؤسسة

يقوم بترتيب إجراءات السفرالسكرتير

يقوم بدفع سلفة سفر للموظفاحملاسب 

يقوم باعداد كشف باملصاريف مرفقاً بالفواتير لدى عودتهاملوظف

يقوم بتسوية سلفة السفر ودفع املبالغ للموظف.احملاسب
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4.6 إجراءات إنهاء الخدمة 

٦رقم اإلجراء
إجراءات انهاء اخلدمةاسم اإلجراء

اإلجراء الشخص املسؤول

يف حالة االستقالة:

يقوم بتقدمي كتاب االستقالة ورفعه إلى املدير اإلداري واملدير العام. املوظف

يقوما مبراجعة طلب االستقالة و إجراء مقابلة مع املوظف املستقيل، تهدف 
إلى فهم أسباب االستقالة.

يف حالة موافقتهم عليها يتم قبول االستقالة عبر توقيعها من قبل املدير العام 
و إبالغ املسؤول املباشر للموظف و محاسب الرواتب و املوظفني ذوي العالقة 

باستقالة املوظف.

يتم االحتفاظ بنسخة من كتاب االستقالة يف ملف املوظف.

يقوم املدير العام واإلداري بتوثيق اجتماعهما مع املوظف املستقيل يف مذكره 
مع  عليها،  املستقيل  املوظف  توقيع  على  واحلصول  بتوقيعها  يقوما  داخلية 
مالحظاته إن وجد. هذه املذكرة الداخلية يتم إعطاء نسخة منها للموظف، 
ونسخة حتفظ يف ملف املوظف، ونسخة تقدم ملجلس اإلدارة خالل جلسته 

الشهرية.

املدير اإلداري/املدير العام 

يف حالة انتهاء عقد املوظف:

عقد  انتهاء  عن  العالقة  ذات  األخرى  والدوائر  املالية  الدوائر  بإبالغ  يقوم 
املوظف.

املدير اإلداري

يقوم بإعداد كشف حلساب املوظف، واحتساب مستحقاته.

تقوم الدائرة املالية بصرف مستحقات املوظف، وفقاً حلدود الصالحيات يف 
املؤسسة.

الدائرة املالية
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يف حالة قرار املؤسسة االستغناء عن اخلدمات بسبب إلغاء الوظيفة:

يقوم بدراسة إمكانية االستفادة من املوظف يف وظيفة أخرى باملؤسسة.
إنهاء  لعملية  املتوقعة  النتائج  حول  واإلداري  املالي  املدير  باستشارة  يقوم 

اخلدمة.
يقوم باستشارة محامي املؤسسة حول تبعات هذا القرار.

يعرض املوضوع على مجلس اإلدارة ألخذ عدم معارضتهم للعملية.
يقوم باالجتماع باملوظف و إبالغه القرار.

على  احلصول   يتم  داخلية  مذكرة  يف  املوظف  مع  االجتماع  بتوثيق  يقوم 
تعليقات ومالحظات املوظف عليها خطياً، ويرفع املذكرة إلى مجلس اإلدارة.

املدير العام

االجتماع  أو  اإلقالة،  إجراءات  باستمرار  التوصية  و  املذكرة  يقوم مبراجعة 
باملوظف أو إعادته إلى اخلدمة.

يقوم مجلس اإلدارة باإليعاز خطياً للمدير العام بقراره.

مجلس اإلدارة

يتأكد من قرار مجلس اإلدارة بخصوص انتهاء اخلدمة، ويقوم بتحويل القرار 
للمدير املالي واملدير اإلداري.

املدير العام 

يقوم باإليعاز للمحاسب بالقيام بإجراءات احتساب مستحقات املوظف، وفقاً 
ملا ينص عليه القانون واملباشرة بإجراءات الصرف.

املدير املالي 

يحتفظ بنسخة من القرار يف ملف املوظف، ويقوم باإليعاز للموظفني املعنيني 
بإنهاء خدمات املوظف.

املدير اإلداري

يف حالة إنهاء خدمات املوظف من قبل املؤسسة ألسباب لها عالقة بأداء املوظف أو مخالفته ألنظمة املؤسسة:

يقوم باستشارة محامي املؤسسة حول الوضع القانوني للموظف و املؤسسة 
و آلية التعامل معه.

يقوم بالطلب من الدائرة املالية بإعداد كشف حساب للموظف، ويتم التصرف 
وفقاً ملشورة املستشار القانوني.

أسباب  حول  اإلدارة،  مجلس  و  املؤسسة  ملدير  داخلية  مذكره  بإعداد  يقوم 
فصل املوظف.

املدير اإلداري

املؤسسة،  محامي  ورأي  اإلداري  املدير  من  املعّدة  املذكرة  مبراجعة  يقوم 
واملوافقة على قرار الفصل.

يقوم بتقدمي املستندات كافة ذات العالقة إلى مجلس اإلدارة للحصول على 
موافقة املجلس.

يقوم بإصدار تعليماته للمدير اإلداري بإنهاء خدمات املوظف فوراً، واستالم 
املوجودات التي يف عهدته الشخصية.

يقوم بإصدار تعليماته لشطب املوظف من كشف الرواتب الشهري.

املدير العام
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مالحظة: يف املؤسسات األهلية الصغيرة ميكن إتباع اخلطوات التالية:

اإلجراء الشخص املسؤول

يف حالة االستقالة:

يقوم بتقدمي كتاب االستقالة ورفعه إلى مدير املؤسسة من خالل مسؤوله 
املباشر. 

املوظف

يف حالة املوافقة عليها عبر توقيعها يتم إبالغ املسؤول املباشر للموظف و 
احملاسب و املوظفني ذوي العالقة باستقالة املوظف.

مدير املؤسسة 

يف حالة انتهاء عقد املوظف:

يقوم بإبالغ احملاسب والدوائر األخرى ذات العالقة عن انتهاء عقد املوظف. املوظف املعني بإدارة شؤون املوظفني

وصرف  مستحقاته،  واحتساب  املوظف،  حلساب  كشف  بإعداد  يقوم 
مستحقات املوظف وفقاً حلدود الصالحيات يف املؤسسة.

احملاسب

يف حالة قرار املؤسسة االستغناء عن اخلدمات بسبب إلغاء الوظيفة:

يقوم بدراسة إمكانية االستفادة من املوظف يف وظيفة أخرى باملؤسسة.
يقوم باستشارة مستشار قانوني حول تبعات هذا القرار.

يعرض املوضوع على مجلس اإلدارة، ألخذ عدم معارضتهم للعملية.

مدير املؤسسة

أو االجتماع  اإلقالة،  باستمرار إجراءات  التوصية  و  املذكرة  يقوم مبراجعة 
باملوظف، أو إعادته إلى اخلدمة.

مجلس اإلدارة

يف حال موافقة مجلس اإلدارة يقوم بتحويل القرار إلى احملاسب واملوظف 
املعني بشؤون املوظفني.

مدير املؤسسة 

القانون،  ملا ينص عليه  املوظف، وفقاً  بإجراءات احتساب مستحقات  يقوم 
واملباشرة بإجراءات الصرف.

احملاسب 

يف حالة إنهاء خدمات املوظف من قبل املؤسسة ألسباب لها عالقة بأداء املوظف أو مخالفته ألنظمة املؤسسة:
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يقوم باستشارة مستشار قانوني حول الوضع القانوني للموظف و املؤسسة 
و آلية التعامل معه.

يقوم بالطلب من احملاسب بإعداد كشف حساب للموظف. 
يقوم بإعداد مذكره داخلية ملجلس اإلدارة حول أسباب فصل املوظف.

مدير املؤسسة

القانوني،  املستشار  ورأي  املؤسسة  مدير  من  املعّدة  املذكرة  يقوم مبراجعة 
واملوافقة على قرار الفصل.

مجلس اإلدارة

خدمات  بإنهاء  املوظفني  بشؤون  املعني  للموظف  تعليماته  بإصدار  يقوم 
املوظف فوراً، واستالم املوجودات التي يف عهدته الشخصية.

يقوم بإصدار تعليماته لشطب املوظف من كشف الرواتب الشهري.

مدير املؤسسة

تنظيم عملية إنهاء الخدمة:
يف جميع احلاالت يجري تنظيم عملية إنهاء اخلدمة وفقاً ملا يلي:

اإلجراء الشخص املسؤول

يقوم بإصدار تعليماته إلى مسؤول نظام الكمبيوتر يف املؤسسة لشطب اسم 
املستخدم و كلمة املرور اخلاصة باملوظف.

يف حال وجود مفاتيح ملقر املؤسسة بحوزة املوظف يتم استالمها منه فوراً، 
ويتم دراسة حاجة املؤسسة لتغيير مفاتيح املؤسسة.

للمؤسسة  عهدته  يف  التي  املوجودات  بتسليم  املوظف  قيام  من  التأكد  يتم 
كافة.

مدير املؤسسة
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 5. النماذج

اسم النموذجرقم النموذج

طلب توظيف داخلي١

ملخص طلبات التوظيف٢

توثيق و تقييم املقابالت٣

بيانات املوظف٤

سجل الدوام اليومي٥

رسالة التحويل البنكي٦

طلب إجازة٧

طلب سلفة٨

طلب قرض٩

طلب مغادرة١٠

تقييم أداء املوظفني ١١

تسوية/مخالصة ودية١٢

دليل األخالقيات١٣

السلم الوظيفي١٤
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 ١رقم النموذج

طلب توظيف داخلي اسم النموذج

التاريخ: ______________

_________________من: _______________ الدائرة: 

إلى: املدير اإلداري

حتية طيبة و بعد،

الرجاء العمل على املوافقة على عملية التوظيف التالية:-

طبيعة الوظيفة:املسمى الوظيفي:

وظيفة شاغرة

وظيفة مستحدثة

ضغط عمل زائد

الدائرة:

نوع الوظيفة:املؤهالت املطلوبة:

موظف مشروعموظف بدوام جزئي

موظف مؤسسةموظف بعقد

الراتب املقترح:

اسم املشروع

موافقة مدير املشروع

املدير العاماملدير اإلدارياملدير املاليمسؤول الدائرة املعنية
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رقم النموذج
٢

اسم النموذج
ف

ص طلبات توظي
ملخ

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

التاريخ: 
الوظيفة: 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_

حتليال للسير الذاتية املقدمة إلى املؤسسة
نورد فيما يلي 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
ف داخلي بتاريخ:  

_  مبوجب طلب توظي
_

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_ لدى دائرة: 

_
_

_
_

_
_

_
_

_
_

ص وظيفة: 
صو

بخ

الرقم 
املتسلسل

تاريخ استالم 
الطلب

شهادة 
جامعية

خلبرة
سنوات ا

املؤهالت
اللغات

حتديد موعد 
للمقابلة

صية بعدم 
التو

حتديد املقابلة

املدير اإلداري
مدير الدائرة املعنية

املدير العام
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٣رقم النموذج

توثيق و تقييم املقابالتاسم النموذج

الوقت: _______________تاريخ املقابلة: _______________

______________اسم الشخص: _______________ الوظيفة: 

العالمة القصوىالعالمة املقدرة

١٠االلتزام باملوعد:

١٠املظهر العام:

١٠اللباقة يف التحدث:

١٠الثقة بالنفس:

١٠وضوح الهدف و الرؤيا:

٥٠املعرفة مبجال العمل:

١٠٠التقدير اإلجمالي

الراتب احلالي:

الراتب املقترح:

املدير العاممدير الدائرة املعنيةاملدير اإلداري
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٤رقم النموذج

منوذج بيانات املوظفاسم النموذج

أواًل: معلومات عامة 
نوع الوظيفة )دائم/مؤقت(:  رقم املوظف:              

االسم: ..................................................  العائلة: ...............................................................

تاريخ امليالد: ...........................................  مكان امليالد: .........................................................

العنوان: ..........................................................................................................................

الشارع: .................................................  احلي: ................................................................

املدينة: ..................................................  تلفون:  ..............................................................

رقم الهوية: ..............................................  تاريخ صدورها:        /           /

اجلنس: ذكر ......................   أنثى ...................... 

احلالة االجتماعية: ................ أعزب ................  متزوج ................  مطلق ................  أرمل ................

اإلجازة املستحقة: ................................

املؤهل العلمي: ................ ...........................  الكلية/ معهد:  ......................................

ت. التعيني:           /            /  ت. ممارسة املهنة:          /         /    

ثانيا: البيانات الوظيفية

اإلدارة العامة: ..................................................................................................................

القسم: .........................................................................................................................

الدرجة: ................................................   تاريخ الترقي للدرجة:       /          /

الوظيفة: ................................................

ت.ت. مصنف:          /           /                  ت. غير مصنف:             /             /

ت. انتهاء التعاقد:       /           /                 سنوات اخلدمة:               /             / 
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ثالثًا: أفراد عائلة الموظف المعيل لهم

 نوعاجلنساالسممسلسل
 حالةتاريخ امليالدالقرابة

العمل
 احلالة

االجتماعية

اجلنس:          ١. ذكر ............  ٢. أنثى ............     

 نوع القرابة:    ١. زوجة ..........  ٢. ابن ...............   ٣. بنت ............

                   ٤. أب ............  ٥. أم .................  ٦. أخت ............

حالة العمل:     ١. يعمل ..........  ٢. ال يعمل ............  ٣. طالب جامعي ............

الزواج:           ١. متزوج ......... ٢. غير متزوج ............

 رابعًا: المؤهالت العلمية )الدراسية( الحاصل عليها: 

تاريخ الشهادةالدولةاجلامعة/الكليةالتقديراملؤهل الدراسي
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خامسًا: الدورات التدريبية الحاصل عليها

الى تاريخمن تاريخمكان االنعقاداسم الدورة

سادسًا: الوظائف السابقة 

الراتبإلى تاريخمن تاريخالوظيفةمكان العمل

سابعًا:  اللغات التي يجيدها الموظف

محادثةكتابةقراءةاللغة

)التقدير:  1- ممتاز ، 2- جيد ،   3- مقبول(

           

املوظف املختص: ..........................................                                    املدير اإلداري: ..........................................
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٥رقم النموذج

سجل الدوام اليومياسم النموذج

التاريخ:

مالحظات التوقيع ساعة املغادرة ساعة الوصول اسم املوظف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

توقيع املوظف: .................................     املصادقة: .......................................
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٦رقم النموذج

رسالة التحويل البنكياسم النموذج

التاريخ:

السادة:   بنك ....................................................... احملترمني 

فرع:

حتية طيبة و بعد،

 الرجاء حتويل املبالغ الواردة أدناه من حسابنا لديكم رقم ................................. إلى حسابات املوظفني وفقاً
للجدول التالي:

املبلغ والعملة رقم احلساب إسم البنك و الفرع إسم املوظف الرقم

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١٠

املجموع

املجموع باحلروف .....................................................................................

وتقبلوا فائق االحترام،

االسم واملنصب: ..........................................              التوقيع: ..................................................

االسم واملنصب: ..........................................              التوقيع: ..................................................
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٧رقم النموذج

طلب إجازةاسم النموذج

التاريخ: 

الوظيفة: االسم:

عدد أيام اإلجازة )         (

مدة اإلجازة: من صباح يوم  إلى مساء يوم 

الغرض من اإلجازة: 

مكان وجود املوظف أثناء اإلجازة وطريقة االتصال به 

لالستخدام اإلداري:

عدد األيام املستحقة

إجازة مرضيةإجازة سنوية
بدل أيام عمل اضافيةإجازة عائمة

احملاسب

املسؤول املباشر: ....................................

توقيع املوظف: .......................................

املدير اإلداري: .......................................
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٨رقم النموذج

طلب سلفةاسم النموذج

التاريخ: ________

إلى املدير اإلداري ___________________

يرجى التكرم باملوافقة على منحي سلفة على راتب شهر  _____________

مببلغ _____________

وذلك لألسباب التالية ________________________________

وعلى أن يتم السداد باأللية التالية ____________________________.

اسم املوظف: _________________

الوظيفة: ___________________

توقيع املوظف: _________________

                                                                                   موافقة املدير اإلداري: _________________
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٩رقم النموذج

طلب قرضاسم النموذج

اسم املوظف: 

الدائرة: 

قيمة القرض: 

يرجى التكرم مبنحي قرض بقيمة  )                   ( 

 و ذلك لألسباب التالية: ................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

على أن اقوم بسداد القرض بقسط شهري مقداره  )                    ( 

مالحظة:

-   قيمة الفائدة: %0

-  يف حال انتهاء عمل املوظف يف املؤسسة قبل سداد القرض, يستحق الرصيد بكامله فورًا.

توقيع املوظف: _________________   التاريخ: _________________ 

توقيع الكفيل: _________________    التاريخ: _________________ 

خاص باإلدارة:

قرار اإلدارة :                       مقبول ...............   مرفوض ...............   

املدير املالي:  _________________   التاريخ: _________________

املدير العام: _________________     التاريخ: _________________
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١٠رقم النموذج

طلب مغادرةاسم النموذج

التاريخ: 

الوظيفة: االسم: 

 عدد ساعات املغادرة )            (

مدة املغادرة: من الساعة  _____________ إلى الساعة  ______________

املغادرة: _________________________________ من   الغرض 

._____________________

توقيع املوظف: ....................................

املدير اإلداري: ....................................
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١١رقم النموذج

تقييم املوظفنياسم النموذج

معلومات شخصية:

الوظيفة: اسم املوظف: 

اخلطوة: الدرجة:

القسم: املسمى الوظيفي: 

تاريخ التقييم السابق: تاريخ التعني: 

الغرض من التقييم: 

تأدية الوظيفة و املتطلبات األساسية:

12345
ال 

مالحظاتينطبق

الدقة يف العمل

اإلنتاجية و الفعالية

املعرفة مبتطلبات العمل

إمكانية االعتماد على عمل املوظف

االلتزام بالوقت و االنضباط 

املقدرة على العمل بدون متابعة مكثفة

إدارة الوقت و التخطيط للعمل

القدرة على العمل حتت الضغط وحل املشكلة 

القدرة على القيادة واتخاذ القرار

املعرفة العلمية الالزمة ملجال العمال

القدرة على إبداء املالحظات لتطوير العمل

القدرة على كتابة التقارير بشكل واضح

القدرة على العمل على أكثر من مشروع أو مهمة معاً
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 العالقة مع اآلخرين:

املالحظاتال ينطبق12345

العالقة مع الزمالء يف العمل
العالقة مع املستفيدون ذوي العالقة بعمل املؤسسة

قبول االنتقاد من اآلخرين
املصداقية يف التعامل 

املظهر العام
ثقة بالنفس

التقييم العام للموظف: ______________________

مجموع النقاط التي حصل عليها: ___________________

أمثلة تعزز حصول املوظف على تقييم جيد جدًا ومتميز: ____________

مالحظات من املسؤول املباشر والتوصيات: _________________

مالحظات املدير اإلداري واإلجراءات:___________________

مالحظات املوظف حول التقييم.____________________

التواقيع

توقيع املسوؤل املباشر: .............................  التاريخ: ..............................

توقيع املوظف: ......................................  التاريخ: ..............................

توقيع املدير اإلداري: ...............................   التاريخ: ..............................

توقيع املدير العام: ..................................   التاريخ: ..............................

توزيع النقاط
أداء متميز: يفوق جميع احتياجات املتطلبات الوظيفة احلالية بشكل كبير.٥
أداء جيد جداً: أداء يفوق معظم متطلبات الوظيفة احلالية.٤

أداء جيد: يقوم بجميع متطلبات الوظيفة احلالية.٣ 
أداء مقبول: ال يقوم بجميع متطلبات واحتياجات الوظيفة بالشكل الصحيح و املطلوب.٢
أداء غير مرضي: ال يلبي متطلبات واحتياجات الوظيفة احلالية بشكل كبير.١
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١٢رقم النموذج

تسوية أو مخالصة وديةاسم النموذج

أنا املوقع/ املوقعة أدناه أصرح مبا يلي:

إنني استلمت من املؤسسة كامل حقوقي العمالية سواء كانت أجور أو بدل ساعات أو أيام إضافية أو تعويضات مهما كان نوعها مبا 
فيها تعويض نهاية اخلدمة أو أجازات أو خالف ذلك وبصورة عامة كل ما يتوجب لي من كامل مدة عملي لدى املؤسسة و/أو لدى أي 
فرع من فروعها أو املؤسسات الشقيقة أو األصلية لها أو املشتقة عنها منذ بدء عملي ______________ 

وحتى املدة املنتهية يف _________________________.

إني موافق/ موافقة تامة على هذه التسوية الودية واملخالصة وأقر بأنه ليس لي جتاه املؤسسة أو أي فرع من فروعها أو املؤسسات 
الشقيقة أو األصلية لها أو املشتقة عنها يف أي مكان حقوق أو مطالب أو تعويضات مهما كان مصدرها أو منشؤها ويعتبر توقيعي 

على هذا اإلقرار تنازالً نهائياً عن جميع ما ذكر.

أو  لها  واألصلية  الشقيقة  واملؤسسات  فروعها  وكافة  واملؤسسات  فروعها  وكافة  املؤسسة  ذمة  أبرئ  املخالصة  إني مبوجب هذه 
املشتقة عنها أينما وجدت وحيثما كان لي عالقة إبراء تاماً وشاماًل مسقطاً كل حق أو دعوى أو مطلب من أي نوع كان. وإنني أتعهد 
والتزم باحملافظة على جميع املعلومات اخلاصة باملؤسسة وكافة فروعها واملؤسسات الشقيقة واألصلية لها أو املشتقة عنها أينما 
وجدت وحيث كان لي عالقة. كما وأنني التزم بعدم اإلفصاح عن هذه املعلومات إلى أي طرف آخر أو إلى املنافسني للمؤسسة أو 

ألية جهة حكومية. 

التوقيع: التاريخ:       

الشهود 
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١٣رقم النموذج

دليل األخالقياتاسم النموذج

فيما يلي منوذج دليل األخالقيات واملنبثق من مدونة سلوك املؤسسات األهلية الفلسطينية )٢٠٠٨م(. يوصى بتعبئة النموذج من قبل 
مقيم خارجي )مرة واحدة سنوياً على األقل( وذلك للتأكد من التزام املؤسسة مبدونة السلوك.

عدم التزامالتزام ضعيفالتزام كاملالبند

تلتزم املؤسسة بجميع القوانني الفلسطينية١
تلتزم املؤسسة باملبادئ واملواثيق الدولية اخلاصة ٢

بحقيق اإلنسان
تلتزم املؤسسة بوضع أولويات تنسجم مع أولويات ٣

التنمية الفلسطينية
تلتزم املؤسسة برفض التمويل املشروط٤
تلتزم املؤسسة بالبرنامج التحرري الوطني٥
تلتزم املؤسسة بتطبيق مبدأ املشاركة٦
تلتزم املؤسسة بتطبيق روح التشبيك والتنسيق ٧

والتعاون مع أصحاب العالقة 
تلتزم املؤسسة بسياسة الشفافية حول النشاطات ٨

والقرارات 
تلتزم املؤسسة بتزويد املعلومات املطلوبة حول أي ٩

موضوع بغرض املساءلة
تلتزم املؤسسة بتوفير نظام للشكاوي١٠
تلتزم املؤسسة مبعاملة اجلميع بشكل متساوي ١١
تلتزم املؤسسة بحماية حقيق املوظفني١٢
تلتزم املؤسسة مببدأ اإلدارة الرشيدة والدميقراطية١٣
تلتزم املؤسسة مبنع تضارب املصالح١٤
تلتزم املؤسسة بتوظيف مواردها البشرية واملادية ١٥

بشكل فعال ألجل حتقيق أهدافها
تلتزم املؤسسة بقيم املؤسسات األخرى١٦
تلتزم املؤسسة باللجوء إلى الوساطة والتحكيم يف ١٧

حال نشوء أي خالف
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