بسم هللا الرحمن الرحٌم
جمعية معهد األمل لأليتام – غزة

النظام اإلداري و المالي
الباب األول
تعريفات
مادة  :1تعرٌفات:
ٌكون للكلمات و العبارات الواردة فً هذا النظام المعانً المخصصة لها ما لم تدل القرٌنة على
خالؾ ذلك :
الجمعٌة  :جمعٌة معهد األمل لألٌتام بؽزة,
المجلس  :مجلس ادارة الجمعٌة
الموظؾ  :الشخص المعٌن بقرار من المجلس لشؽل وظٌفة مدرجة فً نظام
الوظائؾ فً الجمعٌة ,
الوظٌفة  :مجموعة المهام التً توكلها الجمعٌة الى الموظؾ بقتضى التعلٌمات و
القرارات األدارٌة و ما ٌتعلق بها من صالحٌات و ما ٌترتب على ذلك من مسإلٌات .
الجهة المختصة  :هٌئة التقاعد الفلسطٌنٌة
الشهادة الجامعٌة األولى  :األجازة او اللٌسانس او البكالورٌوس.
الزوج  :الزوج او الزوجة
الترقٌة  :منح الموظؾ درجة اعلى من درجته .
الراتب  :الراتب األساسً الشهري و ال ٌشمل العالوات او البدالت من أي نوع كانت .
المهمة الرسمٌة  :اٌفاد الموظؾ لحضور مإتمر او حلقة دراسٌة او لقاء علمً او زٌارة
او جولة استطالعٌة.
الموفد  :الموظؾ الذي ٌوفد فً المهمة الرسمٌة .
نظام التقاعد :قانون التؤمٌن والمعاشات
الصفحة 1

اللجنة الطبٌة  :اللجنة الطبٌة المختصة ( الكومسٌون الطبً )
السنة  :السنة المٌالدٌة
الشهر :الجزء من السنة وٌعادل ٌ33وم .

الباب الثاني
الفصل األول :هيكلة الوظائف

مادة  : 2ا -تقسم الوظائؾ فً الجمعٌة الى الفئات التالٌة :
 -1الفئة األولى  :وتشتمل على من ٌعٌن بوظٌفة مدٌر  ,ممن ٌمتلك مهارات ادارٌة
وٌشترط فٌه توفر المإهل العلمً المطلوب و ال ٌوجد لها تدرج وظٌفً اعلى
منها.

 -2الفئة الثانٌة  :وتشتمل الوظائؾ التخصصٌة فً مختلؾ المجاالت  ,وتكون
مسإولٌات موظؾ هذه الفئة القٌام باألعمال التخصصٌة فً المهن األدارٌة و
المالٌة و المحاسبٌة و األجتماعٌة و الثقافٌة و التربوٌة وؼٌرها من التخصصات
المنصوص علٌها فً الهٌكلٌة األدارٌة للجمعٌة  ,وتضم هذه الفئة الموظفٌن الذٌن
ٌتطلبون مهارات تخصصٌة محدودة و مإهالت علمٌة مناسبة  ,وٌتم اختبار من
ٌمتلكون مهارات ادارٌة و قٌادٌة من بٌن موظفً هذه الفئة او ما ٌعادلها لشؽل
الوظائؾ األدارٌة و األشرافٌة الوسطى كرإساء الوحدات .

 -3الفئة الثالثة  :وتشمل الوظائؾ الفنٌة و الكتابٌة و اعمال السكرتارٌة المختلفة .
 -4الفئة الرابعة  :و تشمل الوظائؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل و الصٌانة و
الحركة و النقل و ؼٌرها .
 -5الفئة الخامسة  :وتشمل وظائؾ الخدمات كالحراس و السعاة و من فً حكمهم .
ب -التدرجات الوظٌفٌة للفئات:

الصفحة 2

-1الفئة الثانٌة  :تتدرج الوظائؾ من الدرجة الخامسة الى الدرجة األولى
فتكون آخر مربوط لها.
 -2الفئة الثالثة  :تتدرج الوظائؾ من الدرجة السابعة او السادسة الى الدرجة
الثانٌة وتكون آخر مربوط لها.
 -3الفئة الرابعة  :تتدرج الوظائؾ من الدرجة التاسعة الى الدرجة الخامسة
فتكون آخر مربوط لها.
 -4الفئة الخامسة  :تتدرج الوظائؾ من الدرجة العاشرة الى الدرجة السادسة
فتكون آخر مربوط لها.

 -6الفصل الثاني  :نقل الموظفين
مادة  : 3اٌ -جوز نقل موظؾ الفئة الثانٌة بالترقٌة الى الفئة األولى عند استٌفائه الشروط
المنصوص علٌها فً النظام .
بٌ -جوز نقل موظؾ الفئة الثالثة الى الفئة الثانٌة عند حصوله على الشهادة الجامعٌة
األولى على األقل اثناء خدمته وان تكون الشهادة فً مجال العمل  ,وفً هذه الحالة ٌنقل
الموظؾ الى الدرجة المقابلة التً ٌعادل راتبها ما كان ٌتقاضاه قبل النقل .
جٌ -جوز نقل الموظؾ من احدى الفئتٌن الرابعة و الخامسة الى الفئة الثالثة عند
حصوله على الثانوٌة العامة فما فوقها الى الدرجة المقررة لمإهله على ان ٌتقاضى
راتبه المقرر للدرجة المنقول الٌها او الراتب األصلً قبل النقل اٌهما اكثر .

مادة ٌ :4حق نقل الموظؾ الحاصل على مإهل جامعً فؤكثر وٌعمل فً وظٌفة
اختصاصٌة الى الفئة الثانٌة و ٌمنح الدرجة المستحقة له طبقا لمإهله ومدة
خدمته .

مادة ٌ :5حق للموظؾ الحاصل على مإهل جامعً فؤكثر وٌعمل فً وظٌفة ادارٌة
او اشرافٌة وسطى ان ٌنتقل الى الفئة الثانٌة وٌمنح الدرجة المستحقة له طبقا
لمإهله ومدة خدمته .
الصفحة 3

مادة ٌ :6حق للموظؾ الذي ٌعمل بوظٌفة كتابٌة او فنٌة او حاصل على مإهل اقل
من جامعً ان ٌنقل الى الفئة الثالثة وٌمنح الدرجة المستحقة له طبقا لمإهله
ومدة خدمته.

الفصل الثاني  :التعيينات

مادة ٌ : 7تم تعٌٌن الموظؾ اذا توفرت فٌه الشروط المطلوبة وٌحظر الجمع بٌن وظٌفتٌن فً
نفس الوقت.

مادة  : 8فً الوظائؾ التً ٌستدعً شؽلها اجراء مسابقات كتابٌة وشفهٌة ٌ ,تم األعالن عن
اجراء المسابقات الكتابٌة اوال ثم ٌدعى الناجحون فٌها ألجراء المسابقات الشفهٌة .

مادة ٌ -1 : 9كون التعٌٌن فً الوظائؾ بحسب األسبقٌة الواردة بالترتٌب النهائً لنتائج
األمتحان  ,وعند التساوي فً الترتٌب ٌ,عٌن األعلى مإهال فاألكثر خبرة فاألكبر سنا .
 -2تسقط حقوق من لم ٌدركه الدور للتعٌٌن بمضً سنة من تارٌخ اعالن النتائج
النهائٌة.
ٌ -3تم التعٌٌن خالل شهر من تارٌخ اعالن النتائج المذكورة .

مادة ٌ : 13شترط فٌمن ٌعٌن فً أي وظٌفة ان ٌكون :
-1
-2
-3
-4
-5

فلسطٌنً الجنسٌة ,
قد اكمل السنة الثامنة عشر من عمره مثبتة بشهادة مٌالد رسمٌة .
خالٌا من األمراض و العاهات البدنٌة والعقلٌة .
متمتعا بحقوقه المدنٌة و ؼٌر محكوم علٌه بجناٌة او جنحة مخلة بالشرؾ او
األمانة ما لم ٌرد الٌه اعتباره .
ان ٌقدم شهادة حسن سٌر وسلوك حدٌثة الصدور.

الصفحة 4

مادة ٌ : 11راعى فً التعٌٌن ألول مرة القواعد التالٌة :
-1ال ٌكون بؤثر رجعً .
ٌ -2عتبر التعٌٌن الؼٌا اذا لم ٌباشر الموظؾ عمله خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ تبلٌؽه
كتابٌا او الكترونٌا (اٌمٌل او .)sms
-3ان تكون الشهادات العلمٌة المقدمة اصلٌة ومصدقة حسب األصول .

الفصل الثالث  :فترة التجربة
مادة  -1 : 12فٌما عدا وظائؾ الفئة األولى  ,تعتبر السنة األولى من عمل الموظؾ
الذي ٌتم اختٌاره لشؽل وظٌفة بمثابة فترة اختبار .
ٌ -2تم تقٌٌم اداء الموظؾ وفقا للضوابط المعمول بها .
ٌ-3تم اخطار الموظؾ الخاضع للتجربة فً حالة عدم اجتٌازها بانهاء عمله قبل
اسبوعٌن من انتهاء فترة التجربة .

مادة  : 13اذا اجتاز الموظؾ فترة التجربة بنجاح ٌ ,تم تثبٌته بقرار من المجلس فً الوظٌفة من
تارٌخ مباشرته العمل .

الفصل الرابع  :تقييم األداء

مادة  : 14تقدر مراتب األداء بؤربع مراتب وهً :
-1
-2
-3
-4

ممتاز ( ) %133-85
جٌد جدا () %84-75
جٌد ()%74-65
متوسط ()%64 -53

مادة ٌ : 15جوز وقؾ العالوة الدورٌة عن الموظؾ من تارٌخ استحقاقها اذا ورد عنه تقرٌر
الصفحة 5

سنوي بدرجة ضعٌؾ (اقل من  )%53ولحٌن تحسن ادائه الوظٌفً بحصوله على تقدٌر
متوسط فما فوق .

الفصل الخامس  :الترقيات

مادة : 16ال تتم الترقٌة اال على درجة شاؼرة ,شرٌطة قضاء الموظؾ سنوات الحد األدنى
للمدة المقررة للبقاء على الدرجة المشار الٌها .

مادة ٌ : 17شترط للترقٌة على الدرجة ؼٌر األولى  ,حصول الموظؾ على متوسط تقدٌر جٌد
فما فوق عن آخر ثالث سنوات .

مادة  -1 : 18تعتبر الترقٌة نافذة المفعول من تارٌخ صدور القرار بها.
ٌ -2ستحق الموظؾ من تارٌخ الترقٌة اول مربوط الدرجة الجدٌدة او عالوة من
عالوات هذه الدرجة مضافة الى راتبه األصلً اٌهما اكبر .

الباب الثالث
الفصل األول  :رواتب الموظفين وعالواتهم
مادة  -1 :19تحدد رواتب الموظفٌن طبقا لسلم الرواتب الملحق .
ٌ -2صرؾ الراتب األجمالً على اساس :
اوال  -1 :األستحقاقات  :الراتب األساسً +عالوة الدرجة .
 -2عالوة األختصاص .
 -3العالوة األجتماعٌة للزوجة واألوالد.
-4بدل األنتقال .
الصفحة 6

-5عالوة ؼالء المعٌشة .
-6عالوة ندرة.
-7عالوة مخاطرة .
-8عالوة طبٌعة عمل .
-9عالوة ادارٌة .
ثانٌا  :األستقطاعات :
-1قسط التقاعد.
-2قسط التؤمٌن الصحً .
-3ضرٌبة الدخل .
-4أي استقطاعات اخرى .

مادة ٌ : 23منح الموظؾ الذي امضى سنة فؤكثر فً الخدمة عالوة دورٌة سنوٌة تصرؾ له فً
ٌناٌر من كل عام و بالحد األقصى لعدد العالوات المقررة لدرجته .

مادة  -1 : 21تدفع العالوة األجتماعٌة للموظؾ عن زوجه ؼٌر الموظؾ و عن ابنائه وبناته
حسب الفئات المقررة لكل منهم حتى بلوؼهم سن ثمانٌة عشر من العمر .
ٌ-2ستمر صرؾ العالوة ألي من المذكورٌن فً الفقرة  1اعاله فً األحوال التالٌة :
-1
-2
-3
-4

اذا كان األبن ٌتابع دراسته فً أي مإسسة تعلٌمٌة معترؾ بها ولحٌن
اتمام دراسته او اكمال سن خمسة وعشرٌن من العمر اٌهما اسبق .
اذا كان معاقا او اصبح معاقا وفقا لقرار اللجنة الطبٌة .
اذا كانت البنت ؼٌر متزوجة وؼٌر موظفة .
اذا كانت البنت مطلقة او ارملة ؼٌر موظفة .

 -3اذا كان الزوجان موظفٌن  ,فتدفع العالوة األجتماعٌة للزوج فقط.

مادة ٌ -1 : 22بدأ صرؾ العالوة عن الموالٌد و حاالت الزواج اعتبارا من تارٌخ المٌالد او
عقد الزواج .
ٌ -2وقؾ صرؾ العالوة عن المتوفٌن من األبناء او عن الزوج المتوفى او المطلق او
الصفحة 7

البنت التً تزوجت اعتبارا من توارٌخ الوفاة او الطالق او الزواج تباعا .

قيمة العالوات األجتماعية

مادة ٌ: 23منح الموظؾ عن الزوجة ؼٌر الموظفة التً ال تعمل عالوة اجتماعٌة بواقع ستٌن
شٌكل شهرٌا  ,وٌوقؾ صرؾ هذه العالوة عن الزوج او المطلق من تارٌخ الوفاة او
الطالق حسب األصول.

مادة ٌ : 24منح الموظؾ عالوة اجتماعٌة عن اوالده بواقع عشرٌن شٌكل شهرٌا عن كل ولد
وحتى بلوؼه سن الثامنة عشر وفقا للمادة .21

الفصل الثاني  :الحوافز و العالوات التشجيعية
مادة ٌ -1 : 25جوز منح شاؼل الوظٌفة مقابل مالً عن األعمال التً ٌكلؾ بها فً ؼٌر اوقات
العمل اذا توفر لها اعتماد مالً مخصص  ,وان ٌكون العمل طارئ او موسمً و ال
ٌتسنى اداإه فً ساعات الدوام الرسمً .
 -2ال تتجاوز المبالػ المدفوعة ربع راتب الموظؾ المعنً .
-3تقتصر على الموظفٌن التنفٌذٌٌن من الفئة الثانٌة فما دونها على اساس الساعة بساعة.

مادة ٌ: 26جوز صرؾ مكافآت تشجٌعٌة للموظؾ الذي ٌقدم اعماال تساعد فً رفع
كفاءة األداء او تدعم مٌزانٌة المشارٌع  ,وٌجوز ان تعادل قٌمة المكافؤة
المصروفة المكافؤة الدورٌة  ,وال ٌتكرر اداإها للموظؾ اال بعد سنتٌن من
تارٌخ منحه المكافؤة السابقة .

الصفحة 8

مادة  : 27ال ٌجوز نقل الموظؾ من وظٌفته الى وظٌفة اخرى اقل منها درجة اال
بناء على موافقته الخطٌة دون تؤثٌر على اقدمٌته فً الدرجة او حقه فً
الترقٌة .

الفصل الثالث  :واجبات الموظف

مادة  : 28على الموظؾ ان ٌلتزم بما ٌلً :
-1تؤدٌة العمل المنوط به .
-2ان ٌحترم مواعٌد العمل .
-3ان ٌحافظ على اموال ومقدرات الجمعٌة .
-4ان ٌحترم التسلسل األداري فً التواصل وتنفٌذ األوامر .
-5ان ٌحافظ على خصوصٌة العمل واال ٌفشً اسراره .

مادة ٌ : 29حظر على الموظؾ ما ٌلً :
 -1مخالفة احكام النظام .
 -2الجمع بٌن وظٌفته و أي عمل آخر ٌإدٌه بنفسه ٌتعارض مع طبٌعة
عمله.
 -3استؽالل الوظٌفة لمنافع شخصٌة .
 -4انتزاع أي اوراق رسمٌة او مستندات من ملفه او ملفات ؼٌره من
الموظفٌن واحتفاظه بها بدون تصرٌح بذلك.
 -5ان ٌفشً اٌا من األمور التً ٌطلع علٌها بحكم عمله.
 -6القٌام بؤعمال شائنة تسًء الى سمعة العمل او العاملٌن.
 -7شرب الخمور و المسكرات و المؽٌبات العقلٌة و السجاٌر وما فً
حكمها .

الصفحة 9

الفصل الرابع  :األجراءات و العقوبات التأديبة

مادة  : 33ا-اذا ثبت ان الموظؾ ارتكب مخالفة لنظام العمل ٌ,وقع علٌه احدى
العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة :
 -1التنبٌه او لفت النظر ,
 -2األنذار ,
 -3الخصم من الراتب بما ال ٌزٌد عن راتب خمسة عشر ٌوما.
 -4الحرمان من العالوة الدورٌة او تؤجٌلها مدة تزٌد عن ستة اشهر,
 -5الحرمان من الترقٌة,
 -6التوقٌؾ عن العمل مدة ال تتجاوز ستة اشهر مع صرؾ مرتب
نصؾ الشهر ,
 -7تخفٌض الدرجة ,
 -8األنذار بالفصل ,
 -9األحالة الى المعاش,
-13الفصل من الخدمة .

بٌ -تم تدوٌن العقوبات مكتوبة وٌوضع نسخة عنها فً ملؾ الموظؾ .

مادة : 31

 -1تكون األحالة للتحقٌق على مخالفة تؤدٌبٌة بقرار من المجلس.
 -2فٌما عدا عقوبة التنبٌه او لفت النظر  ,الٌجوز توقٌع عقوبة على
الموظؾ اال بعد احالته الى لجنة للتحقٌق وسماع اقواله.
ٌ -3كون القرار الصادر بتوقٌع العقوبة مسببا .

مادة : 32تكون العقوبة التؤدٌبٌة على موظؾ الفئة الثانٌة :
اللوم او األحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة.
الصفحة 11

مادة  : 33اذا نسب للموظؾ ما من شؤنه توقٌفه او احتجازه او التحقٌق معه فً
شؤن خارج نطاق وظٌفته  ,فؤنه ٌتوجب علٌه ابالغ ادارة الجمعٌة بذلك.

مادة  : 34ال ٌجوز احالة الموظؾ الى التحقٌق وفقا ألحكام هذا النظام بسبب مخالفة
تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها اكثر من ستة اشهر .

مادة  : 35ال ٌعفى الموظؾ من العقوبة التؤدٌبٌة استنادا الى امر صادر من رئٌسه
فً العمل ,اال اذا ثبت ان ارتكابه المخالفة كان تنفٌذا ألمر خطً صادر بذلك
من رئٌسه المذكور .

الفصل الخامس  :محو العقوبات التأديبية
مادة : 36تمحى العقوبات التؤدٌبٌة التً توقع على الموظؾ بانقضاء المدد اآلتٌة :
 -1ستة اشهر فً حالة التنبٌه او اللوم او األنذار او الخصم
من الراتب مدة ال تتجاوز خمسة اٌام.
 -2سنة فً حالة الخصم من األجر مدة تزٌد عن خمسة اٌام
او تؤجٌل العالوة او الحرمان منها .
 -3سنتان بالنسبة للعقوبات األخرى عدى عقوبتً الفصل او
األحالة الى المعاش بحكم او قرار تؤدٌبً .

مادة  : 37ال تإثر محو العقوبات التؤدٌبٌة على الحقوق و التعوٌضات .

الباب الرابع
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الفصل األول :األجازات
مادة  :38ال ٌجوز للموظؾ ان ٌنقطع عن عمله اال ألجازة ٌستحقها فً حدود
األجازات المقررة .

مادة  :39تكون األجازات المستحقة للموظؾ على النحو التالً :
-1األجازة السنوٌة,
 -2األجازة العارضة ,
-3األجازة المرضٌة,
-4األجازة الدراسٌة
-5األجازة بدون راتب
-6اجازة األمومة و الوالدة
-7اجازة الحج للمرة األولى

مادة ٌ :43ستحق الموظؾ اجازة اعتٌادٌة سنوٌة براتب كامل ال ٌدخل فً حسابها
اٌام العطل الرسمٌة فٌما عدا العطلة األسبوعٌة ,وذلك على النحو التالً :
 -1خمسة عشر ٌوما فً السنة األولى بعد مضً ستة اشهر من تارٌخ
مباشرته العمل .
 -2ثالثون ٌوما لمن امضى سنة فؤكثر .
 -3خمسة وثالثٌن ٌوما لمن تجاوز عمره الخمسٌن و امضى فً الخدمة
عشر سنوات على األقل.

مادة :41لؽاٌات منح األجازة األعتٌادٌة ٌ ,كون المقصود بالسنة هً السنة المٌالدٌة
التً تبدا فً األول من شهر ٌناٌر و تنتهً فً  31دٌسمبر من نفس السنة.
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مادة  :42ال ٌجوز تقصٌر او تؤجٌل او انهاء األجازة األعتٌادٌة السنوٌة اال ألسباب
تقتضٌها مصلحة العمل  ,على اال ٌزٌد الرصٌد المرحل عن مجموع اجازات
 3سنوات ,والتزٌد مدة األجازة الممنوحة عن ستٌن ٌوما .

مادة ٌ :43ستحق الموظؾ اجازة عارضة براتب كامل لمدة ال تزٌد عن عشرة اٌام
فً السنة وذلك بسبب طارئ.

مادةٌ : 44ستحق الموظؾ عن كل 3سنوات تقضى فً الخدمة اجازة مرضٌة
بموافقة اللجنة الطبٌة فً الحدود التالٌة :
 -1ثالث اشهر براتب كامل .
 -2ستة اشهر براتب ٌعادل  %75من الراتب الكامل .
 -3ستة اشهر براتب ٌعادل  %53من الراتب اال اذا تجاوز الموظؾ سن
الخمسٌن ,فترفع الى  %75من الراتب .
 -4ثالث اشهر اخرى بدون راتب اذا قررت اللجنة الطبٌة ذلك.

مادةٌ : 45جوز للموظؾ ان ٌحول األجازة المرضٌة الى اجازة عادٌة اذا كان لدٌه
رصٌد ٌسمح بذلك.

مادة  :46على الموظؾ المرٌض األبالغ عن مرضه خالل اربعة وعشرٌن ساعة
من اصابته اال اذا كان هناك عارض ٌمنع من ذلك .

مادة ٌ :47جوز للموظؾ المرٌض الحصول على اجازة مرضٌة ال تزٌد عن ثالث
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اٌام تمنح من طبٌب تابع لوزارة الصحة وٌجوز تمدٌدها ثالث اٌام اخرى
بناء على تقرٌر طبً من طبٌب اخصائً تابع لوزارة الصحة .

مادة  :48استثناء من احكام األجازات المرضٌة ٌ,منح الموظؾ المرٌض بؤحد
األمراض المزمنة بناء على موافقة اللجنة الطبٌة اجازة استثنائٌة بؤجر كامل
الى ان ٌشفى او تستقر حالته بحٌث ٌمكنه العودة الى عمله  ,واذا تبٌن عجزه
عجزا كامال تنهى خدماته لعدم اللٌاقة الصحٌة .

مادة  :49بما ال ٌتعارض مع مصلحة العمل ٌ ,جوز للموظؾ الذي امضى سنتٌن
فً العمل الحصول على اجازة دراسٌة بدون راتب بناء على رؼبته لمدة
سنة واحدة .

مادة  :53ال ٌستحق الموظؾ الذي منح اجازة بدون راتب عالوة او ترقٌة طوال
مدة اجازته ,والتحتسب مدة اجازته فً األقدمٌة بما ٌتعلق بالترقٌات و
العالوات.

مادة  :51تمنح الموظفة الحامل اجازة براتب كامل لمدة 13اسابٌع متصلة قبل
الوضع وبعده .

مادة  :52للموظفة المرضع الحق فً األنصراؾ من العمل قبل موعد انتهائه بساعة
واحدة ولمدة سنة واحدة من تارٌخ مٌالد الطفل  ,ولها الحق فً اجازة بدون
راتب لمدة عام لرعاٌة طفلها .

الفصل الثاني  :التغيب عن العمل
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مادة ٌ :53فقد الموظؾ وظٌفته اذا تؽٌب عن العمل دون اذن مدة تزٌد عن خمسة
عشر ٌوما متصلة ما لم ٌقدم عذرا مقبوال ,وٌتم احتساب مدة الؽٌاب فً هذه
الحالة براتب كامل .

مادة  :54تعتبر المدة التً ٌقضٌها الموظؾ فً بعثة رسمٌة او دورة تدرٌبٌة كعمل
رسمً براتب كامل .

الفصل الثالث  :التوقيف عن العمل

مادة  :55عند احالة الموظؾ للتحقٌق ٌ ,جوز وقؾ الموظؾ عن عمله اونقله الى
وظٌفة اخرى بصفة مإقتة بقرار مسبب.

مادة ٌ :56دفع للموظؾ الموقوؾ عن العمل راتبه كامال عن فترة توقٌفه.

مادة ٌ :57تم احالة ملؾ الموظؾ الذي تنتهً خدماته مع استمارة حصر مدة خدمته الى الجهة
المختصة لصرؾ المستحقات التقاعدٌة وفقا لنظام التقاعد فً الجهة المختصة .

الفصل الرابع :اصابة العمل

مادة  : 58تعتبر اصابة العمل هً الحادث الذي ٌقع للموظؾ اثناء مباشرته لمهام وظٌفته او
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بسببه  ,او اثناء ذهابه لمباشرة عمله او عودته منه الى مسكنه  ,وٌعتبر فً حكم ذلك
األصابة باحد امراض المهنة المحددة بالئحة األمراض المقرة من الجهة المختصة .

مادة  :59مع عدم األخالل بؤحكام النظام  ,اذا اصٌب الموظؾ فً حادث عمل اثناء تؤدٌته عمله
او بسببه ٌ ,منح اجازة مرضٌة تقررها اللجنة الطبٌة وال تعتبر ضمن األجازات
المرضٌة المذكورة فً النظام .

مادة  :63ا  -اذا ترتب على اصابة العمل عجز جزئً دائم ٌ ,ستحق الموظؾ المصاب
التعوٌض النقدي بما ٌعادل نسبة العجز الى العجز الكلً الدائم من التعوٌض الوارد فً
نظام التقاعد .
ب -اذا ترتب على اصابة العمل اكثر من عجز جزئً دائم ٌ ,ستحق المصاب تعوٌضا
نقدٌا عن مجموع نسب العجز بما ال ٌتجاوز التعوٌض المقرر للعجز الكلً الدائم .
ج – ٌسقط حق المصاب فً التعوٌض فً الحاالت التالٌة :
 -1اذا ثبت ان اصابة العمل نتجت عن :
أ -فعل متعمد من المصاب .
ب -وقوع المصاب تحت تؤثٌر المسكرات واو المخدرات و او مؽٌبات
العقل
 -2انقضاء فترة سنتٌن بعد وقوع اصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق  ,اال
اذا كان التؤخٌر ناتجا عدم استقرار حالة الموظؾ المصاب الصحٌة وفق
تقرٌر اللجنة الطبٌة .
مادة  :61اذا تعرض الموظؾ ألصابة عمل او ألحد األمراض المهنٌة التً تحددها الالئحة
التنفٌذٌة لقانون الجهة المختصة  ,فانه ٌستحق :
-1اجازة مرضٌة براتب كامل لمدة  3شهور ثم ٌعرض على اللجنة الطبٌة .
-2العالج الالزم على نفقة الجمعٌة وفقا لما تقرره اللجنة الطبٌة .
-3التعوٌض المالً العادل عن نسبة العجز المقررة من قبل اللجنة الطبٌة.

مادة ٌ : 62جوز للموظؾ الطعن فً قرار اللجنة الطبٌة خالل فترة ثالثٌن ٌوم من تارٌخ تبلٌؽه
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بقرارها  ,وفقا ألحكام القانون .

مادة  :63اذا ظهرت على الموظؾ اعراض مرض مهنً خالل سنتٌن من تارٌخ انتهاء خدمته
ٌ ,ستحق الموظؾ جمٌع الحقوق المقررة له وفقا ألحكام النظام .

مادة  : 64اذا ثبت ان اصابة العمل تسبب فٌها طرؾ آخر  ,للموظؾ ان ٌختار بٌن
الحصول على التعوٌضات القانونٌة من ذلك الطرؾ اووفقا الحكام النظام  ,وللجهة
المختصة الرجوع على ذلك الطرؾ بؤٌة اعباء مالٌة تكون دفعتها نتٌجة لتلك األصابة .

مادة  :65اذا ادت اصابة العمل الى الوفاة اوالى حدوث عجز دائم ترتب علٌه انهاء خدمات
الموظؾ ٌ ,تم تطبٌق األحكام الواردة فً نظام التقاعد .

مادة  : 66ال تخل األحكام الخاصة باصابة العمل للموظؾ  ,بحقوقه األخرى الواردة فً احكام
نظام التقاعد.

مادة  : 67ال ٌجوز الحجز على التعوٌض المستحق عن األصابة او تحوٌله ألي شخص آخر
ؼٌر المستحقٌن ,اال لسداد النفقة و بما ال ٌتجاوز ثلث قٌمة التعوٌض.

الفصل الخامس :انتهاء الخدمة
مادة  :68تنتهً خدمة الموظؾ ألحد األسباب التالٌة :
 -1بلوغ السن القانونً لترك الخدمة
 -2عدم اللٌاقة الصحٌة
 -3األستقالة
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-4
-5
-6
-7

فقد الوظٌفة
األحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة
الحكم علٌه من قبل محكمة فلسطٌنٌة بجناٌة او جنحة مخلة بالشرؾ او األمانة
الوفاة

مادة  :69تنتهً خدمة الموظؾ اذا اكمل الستٌن من عمره .

مادة :73

 -1للموظؾ ان ٌقدم استقالته من وظٌفته بطلب خطً الى مجلس األدارة.
ٌ-2بت المجلس فً طلب األستقالةخالل مدة اقصاها ثالثون ٌوما من تارٌخ
تقدٌم الطلب.
-3تعتبر األستقالة مقبولة حكما اذا لم ٌتم البت فٌها خالل المدة المشار الٌها فً
البند  2اعاله.
-4ال تقبل استقالة الموظؾ المحال الى التحقٌق اال بعد انتهائه بؽٌر احدى
عقوبتً الفصل او األحالة الى المعاش.
ٌ-5ستمر الموظؾ فً عمله الى ان ٌبلػ كتابٌا بقرار قبول األستقالة او انقضاء
المدة المنصوص علٌها فً البند  2من هذه المادة .

مادة  :71تنتهً خدمة الموظؾ بفقده وظٌفته فً احدى الحالتٌن :
-1التؽٌب وفقا ألحكام هذا النظام.
-2اذا تؽٌب عن عمله بؽٌر اذن او عذر مقبول اكثر من ثالثٌن ٌوما ؼٌر
متصلة فً السنة ,وتعتبر خدماته منتهٌة فً هذه الحالة فً الٌوم التالً الكتمال
هذه المدة شرٌطة ان ٌكون تم انذاره خطٌا بعد تؽٌبه بخمسة عشر ٌوما مع
اثبات علم الوصول .

مادة  :72تنتهً خدمة الموظؾ بإحالته الى المعاش فً حالتٌن :
 -1وفقا ألحكام المادتٌن  33و 32

من هذا النظام .
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 -2بموافقة المجلس بناء على طلب خطً من الموظؾ شرٌطة اال ٌقل عمره عند
تقدٌمه الطلب عن خمسٌن سنة  ,وٌشترط استٌفاء الحد األدنى من السنوات
الستحقاق معاش التقاعد.

الباب السادس
احكام عامة
مادة  : 73اذا تبٌن ان الراتب الذي ٌتقاضاه الموظؾ عند نقله ٌزٌد عن الراتب المستحق له فً
الدرجة المنقول الٌها  ,فانه ٌحتفظ براتبه األصلً على ان ٌتم احتساب العالوات او
الزٌادات المستحقة له مجمدة ضمن تسوٌة الراتب ولحٌن استنفاذ الفرق ومن ثم ٌتم
اضافة العالوات بعد ذلك .

مادة  -1 :74للموظؾ ان ٌقدم تظلمه من أي قرار اداري عن طرٌق السلسل الوظٌفً
خالل مدة عشرٌن ٌوم من علمه بذلك القرار.
ٌ-2تم البت فً التظلم خالل مدة ٌ63وم من تارٌخ تقدٌم التظلم .
-3اذا انقضت المدة دون الرد ٌعتبر التظلم مرفوضا .
-4للموظؾ الحق فً اللجوء الى القضاء خالل مدة ٌ63وم من تارٌخ ابالؼه برفض
التظلم او انقضاء المدة المنصوص علٌها فً البند  2المذكور اعاله .

مادة ٌ :75عمل بما جاء فً هذا النظام بعد اقراره من مجلس األدارة فً الجلسة رقم

بتارٌخ

وٌلؽى العمل بالنظام السابق .

الصفحة 19

