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يتم من  تأسيسهعلى عمل املؤسسات الاهلية، حيث تبدأ في العام الاول كلجنة  وإشرافيهتعتبر الجمعية العمومية اعلى جهة رقابية 

ًخاللها انتخاب مجلس ادارة مؤقت للعام الاول.

 : 
 
 اختصاصات الجمعية العمومية:أول

ًألاعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام ألاساس ي.تتحدد طبيعة تشكيلها وفقا للنظام الاساس ي لها، وتتكون من جميع  .1

تختص الجمعية العمومية بوضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية وانتخاب مجلس الادارة وفقا لنظامها ألاساس ي  .2

 تصدر قراراتها باألغلبية املطلقة ألعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام ألاساس ي.

 :
 
 نتساب وتجديد العضوية للجمعية العموميةحق الا ثانيا

 
ا
يحق لكل مواطن تنطبق عليه شروط العضوية املنصوص عليها في النظام ألاساس ي بأن ينتسب لعضوية الجمعية العمومية وفقا

ًلآللية آلاتية:

 بالطلب على ألا .1
ا
قل صورة يتم تقديم طلبات الانتساب للجمعية العمومية على الطلب املخصص لذلك، ويكون مرفقا

ًشخصية وصورة هوية أو اثبات شخصية.

ًتقدم طلبات الانتساب بشكل شخص ي ول يجوز تقديمها باإلنابة أو بالوكالة. .2

يتم فحص طلبات الانتساب املقدمة والتحقق من مطابقتها لشروط العضوية املنصوص عليها في النظام ألاساس ي، ورفعها  .3

ًإلى املجلس لعتمادها في أحد اجتماعاته.

ًدفع رسوم الانتساب من قبل املتقدم بطلب الانتساب تحرير سند قبض بذلك. .4

ًوتحرير سند قبض بذلك.يقوم ألاعضاء املنتسبين للجمعية العمومية بتجديد عضوياتهم من خالل دفع رسوم الاشتراك السنوي  .5

نتخابي، حسب التاريخ الذي يعلن ل يجوز للجمعية غلق باب الانتساب وتجديد العضوية إل قبل بدء إجراءات العملية الًا .6

  عنه في إجراءات العملية الانتخابية.

 :شروط العضوية 

ًأن يكون حسن السمعة والسلوك ولم يصدر بحقه حكمن قضائي مخل بالشرف أو ألامانة. .1

ًعام. 11أن ل يقل عمره عن  .2

ًأن يكون فلسطيني الجنسية. .3

 على مؤهل علمي عالي )درجة بكالوريوس  .4
ا
أو ما يعادلها( يجوز أن يتثنى الشرط ألاخير في حالة الاشتراك أن يكون حاصال

ًكعضو منتسب ل يرج اسمه ضمن أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الخيرية.

 : 
 
 إجراءات التنسيب للجمعية العمومية:ثالثا

ًيتم طرح اعالن بفتح باب التنسيب للجمعية العمومية في احدى الصحف املحلية. .1

مع ارفاق صورة شخصية  1بالنتساب للجمعية العمومية بالحضور إلى الجمعية وتعبئة طلبات الانتسابيقوم الراغبون  .2

ًش.44وصورة عن الهوية، مع دفع رسوم الانتساب 

 تجديد العضوية 

 ش.24، مع رسوم تجديد 2يقوم الراغبون بتجديد عضويتهم في الجمعية العمومية بتعبئة نموذج تجديد العضوية 

في حالة طلب الانتساب يتم عرضها في اجتماع مجلس إلادارة لدراسة طلبات الانتساب واملوافقة عليها أو  ات:اعتماد الطلب .3

ًعدم املوافقة عليها.

                                                           
 (.3،5مرفق طلب انتساب للجمعية العمومية. )نماذج ص 3
 (.3مرفق نموذج طلب تجديد العضوية )نماذج ص 5
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ًفي حال عدم املوافقة على طلب الانتساب يتم إعادة رسوم طلب الانتساب لصاحب الطلب. .4

ن رئيس مجلس إلادارة وأمين الصندوق وعضوين من في حالة تجديد العضوية يقوم مجلس إلادارة بتشكيل لجنة مكونة م .5

ًمجلس إلادارة لدراسة طلبات تجديد العضوية واملوافقة عليها.

 : 
 
 اجتماعات الجمعية العمومية:رابعا

مرة واحدة كل سنة على الاقل للنظر في تقارير مجلس الادارة عن نشاطات الجمعية وتقرير مدقق  اجتماعا عادياتعقد  -1

جدول الحسابات واملصادقة عليها وتعيين مدقق الحسابات، وغير ذلك من املسائل التي يرى مجلس الادارة إدراجها على 

 ألاعمال.

2-   
ا
عية العمومية، في بعض الحالت الاستثنائية مثل استقالة بطلب من ثلث أعضاء الجم غير عادييجوز أن تعقد اجتماعا

ًعضو مجلس ادارة، او فصل عضو او خالفة.

في حالة الاجتماع العادي يعتبر الاجتماع قانونيا بحضور ألاغلبية املطلقة ألعضائها فإذا لم تتوفر يؤجل الاجتماع لجلسة  -3

الاجتماع صحيحا بمن حضر على أن ل يقل عدد الحضور عن  يوما من تاريخ الاجتماع الاول ويعتبًر 15أخرى تعقد خالل 

ًثلث أعضاء الجمعية العمومية.

ًتصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها فيما يختص بحلها أو بإدخال تعديل على نظامها ألاساس ي يتعلق بغرض الجمعية. -4

و أتحادها أو ادماجها ما لم يرد بالنظام نص تصدر قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها فيما يختص بعزل أعضاء مجلس الادارة أ -5

ًيشترط غير ذلك. 

 :إجراءات عقد الاجتماع العادي 

 يتم ارسال كتاب إلى مديرية الداخلية بموعد الاجتماع والاتفاق عليه. .1

 .ويعقد بحضور مندوب من وزارة الداخليةيتم ابالغ أعضاء الجمعية العمومية بموعد الاجتماع،  .2

 .%71تعتبر الجمعية منعقدة والتصويت صحيح في حالة بلوغ الحضور النصاب القانوني  .3

 :مرفقات يجب احضارها في الاجتماع 

ًمعتمد من رئيس مجلس إلادارة.كشف بأسماء العاملين في الجمعية بكافة بياناتهم  .1

ًموقعة من رئيس مجلس إلادارة.كشف بأنشطة الجمعية املنفذة خالل العام بالتكلفة  .2

ًموقع من لجنة جرد ألاصول.كشف باألصول الثابتة للجمعية خالل العام  .3

 أعضاء مجلس إلادارة، ثالثة من ويكون التقرير الاداري موقع  )بعد اعتماده في محضر مجلس ادارة(التقرير إلاداري واملالي .4

ًاملالي من أمين الصندوق.على ان يكون رئيس املجلس عضو فيها، والتقرير 

 )يجب أن يكون مختوم من وزارة الداخلية(.الجمعية العمومية يتكون من بيانات رئيسية.  3جل ألعضاءيتم تجهيز س .5

-تاريخ امليالد –رقم الهوية  –تاريخ الانتساب  –رقم العضوية )سنة الترشيح(  –على أن يحتوي هذا السجل )اسم العضو رباعي 

ًالتجديد )رقم سندات القبض(. توقيعات ألاعضاء.سنوات  –رقم الجوال  –العنوان  –املهنة  –املؤهل 

 : 
 
 محضر الاجتماع:خامسا

ًيجب أن يكون مختوم من وزارة الداخلية. .1

يحتوي على اليوم والتاريخ وساعة الانعقاد، وعدد الحضور ونسبة الحضور، عنوان مكان عقد الاجتماع، يذكر فيه اسم  .2

 مندوب الداخلية.

ًورئيس مجلس إلادارة فقط ل غير. يتم اعتماد املحضر من أمين السًر .3

                                                           
 (.4مرفق نموذج سجل أعضاء الجمعية العمومية )نماذج ص 3
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 الفصل الثاني
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 مجلس ادارة الجمعية:

  عن جميع أعمالها ونشاطاتها.يعتبر مجلس الادارة في أية 
ا
ًجمعية أو هيئة أهلية مسؤول

  يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظام في حالة غيابه الجمعية أو الهيئة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها

ًعلى جميع املكاتبات والعقود والاتفاقيات التي لم تتم بينها وبين الجهات ألاخرى.

 : 
 
 ت مجلس الادارة.اختصاصاأول

 يختص مجلس الادارة بما يلي:

 إدارة شئون الجمعية أو الهيئة واعداد اللوائح أو ألانظمة والتعليمات الالزمة. .1

 ألحكام القانون. .2
ا
 تعيين املوظفين الالزمين للجمعية أو الهيئة وتحديد اختصاصاتهم أو انهاء خدماتهم وفقا

 العمل وتحديد اختصاص كل منها.تكوين اللجان التي يراها لزمة لتحسين  .3

 اعاد الحساب الختامي عن السنة املالية املنتهية ومشروع املوازنة للسنة الجديدة. .4

 تقديم التقارير السنوية الادارية واملالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية. .5

 ألحكام القانون.دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية لالجتماع وتنفيذ قًر .6
ا
 اراتها وفقا

متابعة أية مالحظات واردة من الدائرة أو الوزارة أو الجهات الرسمية املختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو الهيئة والرد  .7

 عليها.

 : 
 
 اختصاصات أعضاء مجلس الادارة.ثانيا

 يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعض
ا
اء مجلس الادارة ألية جمعية أو هيئة وفقا

لنظامها ألاساس ي ولئحتها الداخلية بما ل يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويتم ارسالها لوزارة الداخلية بعد تحديدهم في 

ًاجتماع مجلس إلادارة.

 .ل يجوز الجمع بين عضوية مجلس الادارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر 

 : 
 
 انتخابات مجلس إلادارةثالثا

  الدعوة لالنتخابات 

ًيدعو املجلس خالل املدة القانونية الجمعية العمومية لنتخاب مجلس إدارة جديد في الحالت التالية:

ًانتهاء مدة ولية مجلس إلادارة حسب نظام الجمعية ألاساس ي. .1

ًثلث أعضاء مجلس إلادارة.فقدان مجلس إلادارة لنصابه القنوني بسبب استقالة أو وفاة أكثر من  .2

ًعزل أعضاء مجلس إلادارة من قبل الجمعية العمومية. .3

ًحل مجلس إلادارة بحكم قضائي. .4

  تشكيل اللجنة لنتخابية 

ًتشكل لجنة ل يقل عدد أعضاءها عن ثالثة أشخاص تسمي "اللجنة الانتخابية" ويصدر بتشكيلها قرار من املجلس. .1

ًوأعضائها ما يأتي:يشترط في رئيس اللجنة الانتخابية  .2

 .على شهادة البكالوريوس على ألاقل 
ا
ًأن يكون حاصال

 .ًأل يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخابات في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو ألامانة

 .ًأل يكون أحد املرشحين لعضوية مجلس إلادارة

  ًعضويته في اللجنة.أل يشترك في الدعاية الانتخابية للمرشحين مدة
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 .ًالا يفش ي أي معلومات أو أسرار تتعلق بالعملية الانتخابية

 .ًأل يكون عضو اللجنة أحد أعضاء املجلس

  أل يكون عضو اللجنة أحد موظفي لجمعية وفي حال الضرورة يجب أن ل يزد عدد املوظفين في كل لجنة سواء كانت

ًاحد فقط.اللجنة املركزية أو اللجان الفرعية عن موظف ًو

 .ًأل تضم اللجنة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة حتى الدرجة الثانية

 .أل تضم اللجنة عضو تجمعه صلة قرابة مع أحد أعضاء املجلس حتى الدرجة الثانية 

  وفي حال حدوث ذلك يقوم املجلس أل تضم اللجنة عضو تجمعه صلة قرابة مع أحد املرشحين حتى الدرجة الثانية

ًستبداله.با

 الدعوة لالنتخابات وتحديد موعدها 

 لإلجراءات التالية:
ا
ًيدعو املجلس لالنتخابات وفقا

 :فيه ما يأتي 
ا
ًاصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لجتماع عادي إلجراء انتخابات مجلس إلادارة يكون موضحا

 .ًابالغ الجمعية العمومية برئيس وأعضاء لجنة الانتخابات

  ًاستمرار فتح باب الانتساب وتجديد العضوية للجمعية العمومية وتاريخ اغالقه.إلاعالن عن

 .ًإلاعالن عن تاريخ فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إلادارة وملدة ل تقل عن ثالثة أيام عمل

  ًالترشح.إلاعالن عن تاريخ فتح الانسحاب والاعتراض ملدة ل تقل عن ثالثة أيام عمل تبدأ مباشرة بعد الانتهاء من

 .ًتحديد يوم وتاريخ وساعة ومكان الاقتراع حسب نظام الجمعية ألاساس ي

 يتم تحديد املواعيد السابقة بالتنسيق مع مديرية الداخلية قبل شهر من تاريخ موعد الاقتراع.

 ابقة.يتم دعوة جميع أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات على أن تتضمن الدعوة كافة البيانات الس

  للنظام ألاساس ي الجمعية وفي كل ألاحوال يتم إلاعالن ملدة يومين في صحيفة يومية 
ا
تكون الدعوة لالنتخابات وفقا

محلية توزع في النطاق الجغرافي لعمل الجمعية الرئيس، على أن يتم ابراز الدعوة في مكان واضح في الجمعية وكافة 

ًفرعها ومرافقها.

  ًاملشكلة من ممارسة كافة صالحياتها دون أي عائق وتسهيل مهمتها.تمكين اللجنة الانتخابية

 تمارس اللجنة الانتخابية املهام والصالحيات التالية::  هام اللجنة الانتخابية 

ًالتحضير والاشراف على الانتخابات. .1

ًالانتخابات.اعداد إلاعالنات الخاصة بالعملية الانتخابية ووضعها في مكان بارز في الجمعية إلى حين إجراء  .2

ًالتأكد من صحة بيانات أعضاء الجمعية العمومية املسددين للرسوم. .3

ًاعتماد الكشف النهائي للناخبين من أعضاء الجمعية العمومية. .4

ًاستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس إلادارة. .5

فيها خالل مدة أقصاها البت في الطعون والاعتراضات املقدمة من قبل أعضاء الجمعية العمومية أو املرشحين والبت  .6

ًيومين.

ًاعتماد املراقبين الخارجيين في حالة ضرورة ذلك. .7

ًاعداد أوراق الاقتراع على أساس التسلسل الهجائي ألسماء املرشحين. .1

ًتزويد الدائرة بالكشوف النهائية للمرشحين والجمعية العمومية بعد انتهاء فترة الاعتراض املنصوص عليه أعاله. .9

ًتراع وتنظيمها.تحديد مراكز الاق .14

ًتوفير صناديق الاقتراع في املراكز املخصصة لالقتراع. .11
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ًالتأكد من هوية وشخصية املقترعين. .12

ًفرز ألاصوات وإعالن أسماء الفائزين وعدد ألاصوات التي حصلوا عليها. .13

ًتنظيم محاضر الانتخابات وتزويد الدائرة بها. .14

ًما نص عليه هذا القرار في مود أخرى. .15

 لعضوية مجلس إلادارة فتح باب الترشح 

ًيتم تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس إلادارة خالل املدة املحددة. .1

ًل يحق للجنة الانتخابية رفض أي طلب ترشح ملجلس إلادارة ما لم يكن هناك مخالفة للنظام ألاساس ي للجمعية. .2

ًتقوم اللجنة بالتوقيع على كل طلب يقدم. .3

إلادارة بشكل شخص ي ويمكن تقديمها عبر الفاكس أبو بوكالة رسمية في حالة  يتم تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس .4

ًالسفر ول يجوز تقديم الطلبات باإلنابة.

 الانسحاب من الترشح لعضوية مجلس إلادارة 

يحق لكل مرشح لعضوية مجلس إلادارة سحب طلب الترشح بموجب اشعار مكتوب إلى اللجنة الانتخابية خالل املدة 

ًاملقررة باإلعالن.القانونية 

 الاعتراض على التنسيب أو الترشح 

تقوم اللجنة الانتخابية بنشر قائمة بيانات املقترعين أعضاء الجمعية العمومية املسددين للرسوم املستحقة واملرشحين  .1

ًلعضوية مجلس إلادارة في مكان بارز في كافة مقرات الجمعية ومرافقها.

باعتراض على أي من املقترعين أو املرشحين لعضوية مجلس إدارة الجمعية وذلك يحق لكل عضو جمعية عمومية التقدم  .2

 ملا يلي:
ا
ًوفقا

  في أوجه اعتراضه بالتفصيل خالل املدة 
ا
 من عضو الجمعية العمومية للجنة الانتخابية موضحا

ا
يقدم الاعتراض خطيا

ًاملقررة لالعتراض.

  ًلخال يومين من استالمها الاعتراض بقرار خطي مسبب.تبت اللجنة الانتخابية في الاعتراضات املقدمة لها

  في جوهر عملية التنسيب 
ا
يحق للجنة الانتخابية تأجيل الانتخابات ملدة ل تزيد عن ضهر إذا كان الاعتراض املقدم مثرا

 أو الترشح.

 ة يجب على اللجنة الانتخابية مخاطبة املجلس في حالة تأجيل الانتخابات بسبب الاعتراضات املقدم 

 .يجب على املجلس مخاطبة الدائرة بتأجيل الانتخابات بسبب الاعتراضات املقدمة مع بياناتها بالتفصيل 

  ،في حال كان عدد املرشحين لعضوية مجلس إلادارة أقل من العدد املحدد في النظام ألاساس ي للجمعية ألي سبب كان

 يتم الاعالن عن فتح باب الترشح من جديد ملدة أسبوع.

 ن عدد املرشحين لعضوية مجلس ألاداة مساٍو للعدد املحدد في النظام ألاساس ي للجمعية تعلن اللجنة الانتخابية إذا كا

ًعن فوزهم بالتزكية.

  عملية الاقتراع 

ًتلتزم اللجنة الانتخابية عند بدء الاقتراع بما يلي:

ة ومن ثم اغالقها بإحكام وعدم فتحها اعداد صناديق لالقتراع وفتحها أمام جميع ألاعضاء الحاضرين ومندوب الدائًر .1

 إل عند اجراء عملية الفرز.
ا
ًمطلقا
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وضع كشف بأسماء املرشحين وأعضاء الجمعية العمومية في مكان بارز اعداد الورقة الانتخابية وكتابة أسماء املرشحين  .2

ًفيها بناءا على التسلسل الهجائي ألسمائهم.

ًتسليمها للعضو. توقيع رئيس اللجنة عل كل ورقة اقتراع قبل .3

تحديد مدة تتناسب مع عدد أعضاء الجمعية العمومية إلجراء عملية الاقتراع ويجوز تمديد املدة إذا دعت الضرورة للك  .4

ًملدة ل تتجاوز ساعة من نفس اليوم.

التحقق من شخصية كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية بموجب بطاقة الهوية أو اثبات الشخصية والتحقق من  .5

ًد اسمه في كشف الجمعية العمومية والتأشير مقابل كل عضو اقتراع.وجًو

ًتوقيع كل مقترع على مشاركته في العملية الانتخابية. .6

ًتجري عملية الاقتراع بحرية وسرية تامة. .7

ًتخصيص مكان يضمن اقتراع عكل عضو بسرية تامة. .1

بالوكالة ما ملت تكنن الانابة أو الوكالة صادرة عن جهات أن تكون عملية الاقتراع شخصية ول يجوز الاقتراع باإلنابة أو  .9

ًمختصة.

 من قبل مجلس إدارة  .14
ا
في حال كانت العضوية في الجمعية العمومية لشخص اعتباري فيقترع الشخص ي املفوض خطيا

ًالشخص الاعتباري.

ًإزالة أي مواد دعائية داخل مقر الجمعية خالل عملية الاقتراع. .11

اخل مكان الاقتراع سوى لألعضاء املرشحين او من ينوب عنهم ووأي شخص آخر ترى اللجنة عدم السماح بالتواجد د .12

ًضرورة لتواجده.

إذا كان عضو الجمعية العمومية ل يجد القراءة والكتابة فيحق له اصطحاب مرافق يقق به إلى مكان الاقتراع ملساعدته  .13

ًفي تعبئة ورقة الاقتراع.

ًقتراع أكثر من مرة واحدة في كل عملية انتخابات.ل يحق لعضو الجمعية العمومية الا .14

في حالة حدوث فوض ى داخل مقر الاقتراع ألي سبب كان من شأنها أن تعيق استمرار عملية الاقتراع بشكل سليم فيحق  .15

ًللجنة الانتخابات تأجيل عملية الاقتراع إلى وقت لحق ويتم إلغاء كافة ما تم من إجراءات خالل عملية الاقتراع.

ًيحظر ممارسة أي نوع من أنواع الدعاية الانتخابية للمرشحين خالل ساعات الاقتراع. .16

، ومباشرة  .11
 
عملية الفرز عند انتهاء املدة املحددة لعملية الاقتراع تقوم اللجة الانتخابية بإغالق باب الاقتراع فتورا

 عملية الفرز وفقا لإلجراءات آلاتية:

 ملية الفرز خالل ساعة على ألاكثر من إقفال باب الاقتراع.يجب عل اللجنة الانتخابية البدء بع 

  تتم عملية الفرز بفتح صندوق الاقتراح أمام ألاعضاء الحاضرين واملراقبين ومندوب الدائرة بعد التحقق من عدم

 التالعب بالصندوق.

 .ًيتم عدد كافة ألاوراق املوجودة في صندوق الاقتراع ومطابقتها بعدد ألاعضاء املقترعين

 :تعتبر الورقة الانتخابية باطلة في أحد الحالت آلاتية 

ًألاوراق البيضاء أو التي ل يمكن قراءتها. .1

ًإذا تضمنت الورقة عدد زائدة عن املطلوب انتخابهم. .2

إذا تضمنت الورقة اسم شخص غير مرشح يحذف اسمه فقط، وإذا تضمنت الورقة اسم املرشح أكثر من مرة فيعتبر مرة  .3

ًواحدة.
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اللجنة الانتخابية بإعداد لوحة تحمل أسماء املرشحين ليتم تعبئة عدد ألاصوات التي حصل عليها كل مرشح أمام تقوم  .4

ًاسمه.

ًتقوم اللجنة الانتخابية بالتأثير على كل ورقة اقتراع تم فرزها لتأكيد فرزها. .5

 حضور عملية الفرز على أل يجب أن تكون عملية الفرز بصورة علنية ويحق للجنة الانتخابية السماح ملن تراه م .6
ا
ناسبا

ًيؤثر حضورهم على عملية الفرز.

ًفي حالة اجراء الانتخابات في أكثر من منطقة فيجب أن تتم عملية الفرز بشكل متزامن في جميع تلك املناطق. .7

1.  
ا
ًملساعدتها بذلك.اللجنة الانتخابية هي الجهة الوحيدة املكلفة بإجراء عملية الفرز ولها الاستعانة بمن تراه ضروريا

إذا نتج عن انتخاء عملية الفرز تعادل في ألاصوات بين مرشحين أو أكثر وكانت النتيجة تستوجب فوز أحدهم بعضوية  .9

ًمجلس إلادارة، فيتم حسم ألامر باتخاذ أحد إلاجراءات آلاتية:

ًأن يتم التنازل بين املرشحين املعادلين. .14

ًاملرشحين املعادلين بحيث يحدد ترتيبها التوافق أو القرعة.أن يتم تقسيم مدة مجلس إلادارة على  .11

في حال عذرت املوافقة الخطية من قبل املرشحين املتعادلين على الحلول املذكورة في البنود )أ، ب( من هذه الفقرة يتم  .12

ًإعادة الانتخابات للمرشحين املتعادلين فقط.

م صلة قرابة من الدرجة ألاولى أو الثانية فإنه يتم تطبيق نفس في حال فوز عضوين أو أكثر ملجلس إلادارة تجمع بينه .13

ً.11( للفقرة 12إلاجراءات املنصوص عليها في املادة )

بعد الانتهاء عن عملية الفرز واعتماد نتائج الفرز من اللجنة الانتخابية يقوم رئيس اللجنة بإعالن الفائزين حسب أعلى  .14

ًية.ألاصوات، وتوضع في مكان بارز في الجمع

 الطعن في إجراءات العملية الانتخابية 

 لدى اللجنة الانتخابية بطعن أو  .1
ا
 لدى اللجنة الانتخابية خطيا

ا
يحق ألي عضو من أعضاء الجمعية العمومية للتقدم خطيا

ًأكثر في أي إجراء من إجراءات العملية الانتخابية.

 على الطعن املقدمة خالل مدة يومين  .2
ا
ًعلى ألاكثر.يجب على اللجنة الرد خطيا

في حالة ثبوت صحة الطعون املقدمة فيحق للجنة الانتخابية اتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها تصحيح إلاجراءات  .3

ًالتي تم الطعن عليها.

يحق للجنة الانتخابية تأجيل العملية الانتخابية أو إعادة جزء منها في مدة تقررها ل تزيد عن شهر في حالة أن يكون  .4

 في جوهر ونزاهة العملية الانتخابية.الطعن املق
ا
ًدم مثرا

ًيجب على اللجنة الانتخابية مخاطبة املجلس في حالة تأجيل الخطية الانتخابية او إعادة جزء منها بسبب العون املقدمة. .5

ها يجب على املجلس مخاطبة الدائرة بتأجيل العملية الانتخابية أو إعادة جزء مها بسبب الطعون املقدمة مع بيانات .6

ًبالتفصيل.

ًيتم الطعن بعد صدور نتائج الانتخابات املعتمدة من لجنة الانتخابات أمام املحكمة املختصة حسب ألاصول القانونية. .7

 توزيع املناصب إلادارية على اعطاء مجلس إلادارة  

إجراء العملية  يجتمع أعضاء مجلس إلادارة املنتخب بعد اجراء الانتخابات مباشرة، أو من خالل أسبوعين من تاريخ .1

الانتخابية، وتتم دعوة املجلس املنتخب من رئيس لجنة الانتخابات فإن تعذر ذلك تتم الدعوة من أكبر أعضاء املجلس 

، بحيث يتم توزيع املناصب إلادارية )رئيس مجلس إلادارة، نائب رئيس 
ا
املنتخب سنا ويرأس هذا الاجتماع أكبر ألاعضاء سنا

ًدوق، أمين السر( بالتوافق أو بالنتخاب أو حسب ما ينص عليه نظام الجمعية ألاساس ي.مجلس إلادارة، أمين الصن
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يمكن الجمعية حسب نظامها ألاساس ي أن تجعل مجلس إلادارة جزء من العملية الانتخابية، بحيث تتضمن نتائج  .2

ًالانتخابات تحديد املناصب.

لس إلادارة ملدة تزيد عن ثالث دورات متتالية، بحيث يتم ل يجوز لعضو مجلس إلادارة الاستمرار في نفس منصبه في مج .3

ً.2413البدء باحتساب هذه الدورات من الدورة الحالية التي يصدر خاللها هذا القرار للعام 

يتم ارسال هيكلية مجلس إلادارة الجديد موزع علليها املناصب إلادارية مع نسخة من محضر اجتماع مجلس إلادارة  .4

ًالدائرة.بالخصوص إلى 

في حال انسحاب أو استقالة أو وفاة عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إلادارة بما ل يزيد عن ثلث أعضاء املجلس يقوم  .5

املجلس باستبدالهم باألعلى أصواتها من املرشحين الذي لم يفوزوا بعضوية املجلس في حال تمت الانتخابات بالقتراع وفي 

ية الاستبدال فيقوم مجلس إلادارة باستكمال البقية من أعضاء الجمعية العمومية حال كان عدد املرشحين غير كاف عمل

املسددين لالشتراكات، أما إذا تمت الانتخابات بالتزكية فيقم مجلس إلادارة باستبدالهم من أعضاء الجمعية العمومية 

ًاملسددين لالشتراكات.

ًلس إلادارة املنتخب يتم إعادة اجراء العملية الانتخابي.في حال انسحاب أو استقالة أو وفاة أكثر من ثلث أعضاء مج .6

في حال تعذر انعقاد مجلس إلادارة املنتخب بنصابه القانونية ألكثر من شهرين من تاريخ انتخابه ألسباب نتعلق بخالفات  .7

التزموا بتلبية دعوة  بين أعضاء املجلس حول التوزيع املناصب أو إدارة الجمعية أو أسباب غير قاهرة، يعتبر ألاعضاء الذي

( من هذه املادة لعقد أول اجتماع ملجلس إلادارة املنتخب لجنة مؤقتة إلدارة 1الجهات املنصوص عليها في الفقرة رقم )

الجمعية ودعوة الجمعية العمومية لنتخاب مجلس إدارة جديد خالل شهر على ألاكثر وفي حال كان هؤلء ألاعضاء أقل 

ًلوزير بتشكيل اللجنة املؤقتة.من ثالثة أعضاء يقوم ا

ًأحكام 

يكون للجنة املؤقتة بمجرد وجودها أو تعيينها نفس صالحيات مجلس الادارة ويجب عليها دعوة الجمعية العمومية إلى  .1

ًانتخاب مجلس إدارة جديد خالل شهر على ألاكثر.

ًرشح على آلاخر.على اللجنة الانتخابية التعامل مع جميع املرشحين بشكل متساو دون أفضلية مل .9

ًعلى اللجنة الانتخابية اتاحة املعلومات املتعلقة بالعملية الانتخابية بشكل متاو بين املرشحين. .14

في حالة اجراء الانتخابات في عدة مناطق في وقت واحد فيحق املجلس أن يقوم بتعيين لجنة مركزية لالنتخابات ينبثق  .11

ًعنها لجان انتخابية فرعية في تلك املناطق

ًاملجلس وكذلك أعضاء الجمعية العمومية تسهيل عمل لجنة الانتخابات.على  .12

ًيحق للجمعية اعداد نظام انتخابي تفصيلي خاص بها بما ل يتعارض مع أحكام هذا القرار. .13

يبقى مجلس إلادارة في حالة تسيير أعمال لحين استالم مجلس إلادارة املنتخب أو تعيين اللجنة املؤقتة من الوزير في  .14

 بالتمديد في الحالت القهرة.
ا
ًالحالت املوضحة أدناه ملدة ل تزيد عن أسبوعين ما لم تصدر إلادارة قرارا

ًانتهاء املدة القانونية ملجلس إلادارة حسب نظام الجمعية ألاساس ي. .15

ًالاستقالة الجماعية ألعضاء املجلس إلادارة. .16

ًاملجلس سوى عضوين أو أقل استقالة أو وفاة معظم أعضاء مجلس إلادارة ولم يتبق من .17

ًفي حالة حجب الثقة عن مجلس إلادارة من الجمعية العمومية. .11

 في حال صدور قرار قضائي بحل مجلس إلادارة. .19

 :انتخاب أعضاء مجلس إلادارة 
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رقم -في مدخل الجمعية تحتوي أسماء املرشحين لعضوية مجلس إلادارة وتحتوي )الاسم رباعي 4يتم تعليق لوحة جدارية .1

ًمجال العمل(.-عنوان السكن-الالجًو

ًتقرأ ألاسماء على الحضور ويتم التصويت عليها من قبل الحضور في حضور مندوب الداخلية. .2

بعد إتمام عملية انتخاب واختيار ألاعضاء يتم ارسال مراسلة للداخلية تعلمهم بانتخاب مجلس إدارة جديد، واعتماد  .3

ذكر اسمه في الكتاب، ويكون مرفق مع الكتاب. )صورة عن محضر  مكتب تدقيق خارجي بحضور مندوب الداخلية ويتم

ًوصورة عن محضر اجتماع الجمعية العمومية العادي(.-اجتماع املجلس الجديد يتضمن الاسم واملنصب

بعد ارسال الكتاب يصل الرد من الداخلية بعد مرور أسبوع باعتماد مجلس إلادارة ملدة ثالث سنوات. )الاعتماد يكون  .4

 ع املناصب رئيس املجلس وأمين الصندوق ونائب الرئيس وأمين السر وألاعضاء(بتوزي

 : 
 
 اجتماعات مجلس الادارةرابعا

 ينعقد مجلس الادارة بصورة عادية مرة كل ثالثة أشهر على ألاقل بدعوة من الرئيس أو نائبه. .1

 الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث ألاعضاء.ينعقد مجلس الادارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من  .2

 تكون اجتماعات املجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه. .3

 في جميع الحالت تتخذ قرارات مجلس الادارة باألغلبية املطلقة. .4

 تعذر اجتماعات مجلس الادارة 

)باعتبارهم لجنة مؤقتة(  عند تعذر اجتماع مجلس الادارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الادارة .1

 مهمة املجلس ملدة اقصاها شهر وتتم دعوة الجمعية العمومية خالل نفس املدة لختيار مجلس ادارة جديد.

إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة املؤقتة بمهامها املذكورة في الفقرة ألاولى من هذه املادة، يقوم الوزير بتعيين  .2

أعضاء الجمعية العمومية، لتقوم بمهام مجلس الادارة ملدة أقصاها شهر ولدعوة الجمعية العمومية لجنة مؤقتة من بين 

 لالنعقاد خالل ذات ألاجل لختيار مجلس ادارة جديد.

 :كتابة املحاضر 

ًه:يعين أمين سر من قبل مجلس إلادارة ويكون مسئول عن كتابة محاضر اجتماعات مجلس إلادارة ويشترط في املحضر لصحت

 أن يكون املحضر موقع ومرقم ومختوم على جميع صفحاته من قبل مديرية الداخلية. .1

 موقع على املحاضر من قبل جميع الحاضرين في الاجتماع الذي كتب فيه املحضر. .2

 يمنع الشطب وفي حالة الخطأ يكون املسح بواسطة )املزيل( ويقوم أمين السر بالتوقيع بجانب التعديل. .3

 : 
 
 مجلس الادارة:لجان خامسا

 تشكيل اللجان : 

 لهدف تسهيل عمل الجمعية تشكل مجموعة من اللجان منها:

اشخاص يرأسها عضو مجلس إدارة مهمتها جرد أصول الجمعية والتأكد من الوجود املادي لها  3: ل تقل عن لجنة الجرد .1

، وتعتبر ألاصول عهدة على مجلس الادارة أو أي شخص حسب الصالحية 
ا
ًوالتصريح بالستخدام.سنويا

: تشكل بقرار من مجلس الادارة يرأسها عضو مجلس إدارة وتضم بعضويتها ألمين الصندوق ومحاسب لجنة فتح املظاريف .2

الجمعية ويمكن ضم خبير لعضويتها حسب الحاجة، مهمتها فتح مظاريف عروض الاسعار واملناقصات ومراجعة العطاءات 

ًت لعرضه على لجنة البتوإعداد كشف التفريغ مع املالحظا

                                                           
 (.5مرفق نموذج ألسماء المرشحين )نماذج ص 4
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تشكل بقرار من مجلس الادارة يرأسها رئيس الجمعية وتضم بعضويتها أمين الصندوق وعضو  لجنة البت في املناقصات: .3

آخر من مجلس الادارة ويمكن أن تضم فني أو صاحب خبرة حسب الحاجة ومهمتها البت في العطاءات املقدمة للجمعية 

شيكل فيجب أن يكون البت فيها بقرار من  24444عدا املناقصات التي تزيد قيمتها عن ضمن املناقصات املعلن عنها ما 

 مجلس الادارة 

تشكل لجنة تحديد الاحتياجات من أجل تحديد الاحتياجات الجمعية من املصاريف التشغيلية،  لجنة تحديد الاحتياجات: .4

ًوينتج عنها موازنة الجمعية لسنة قادمة.

 الفصل الثالث

 االداريةالشؤون 
 شؤون العاملين 

 الارشفة 

 الخدمات 

 السكرتارية 

 ادارة الازمات( -الخطط التشغيلية -التخطيط) الخطط الاستراتيجية 

 التدقيق الاداري الداخلي 

 العالقات العامة والاعالم 
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 اول: شؤون العاملين

والتعيين والتدريب والتقييم والتنمية واملكافئة للعاملين ( هو القسم الذي يختص بعملية التوظيف H.Rقسم شؤون العاملين )

 داخل الجمعية.

 التوظيف: -1

 للتالي:
ا
ًتقوم الجمعية بإجراء عملية التوظيف وفقا

يتم التوظيف من خالل تحديد احتياجات الجمعية من املوظفين بعد عمل تحليل للعمل  و وفقا للهيكل الاداري او من خالل دراسة 

بإعدادها لجنة مكلفة من مجلس الادارة أو في حالة وجود مشاريع جديدة للجمعية يتطلب توظيف موظفين على هذه دقيقة تقوم 

املشاريع، ول يجوز لها ان تقوم بتوظيف أي موظف فيها يزيد عن حاجتها، كما ل يجوز توظيف أي موظف الا بقرار من مجلس 

ظيفة إلى أخرى أو ترقيته في حالة وجود شاغر، ويشترط النقل أن يتم بموافقة الادارة ويستثنى من ذلك نقل موظف من دائرة أو ًو

ًمجلس الادارة دون صرف ترقيات.

ًآلية التوظيف: 1.1

تشكل لجنة لإلشراف على عملية التوظيف تتكون من أربع أعضاء يرأسها رئيس مجلس الادارة وبعضوية أحد أعضاء  .أ

لجنة انتقاء ضوين متخصصين في مجال الوظيفة املعلن عنها وتسمى )مجلس الادارة أو املدير التنفيذي للجمعية، وع

 ( وتختص بما يلي:املوظفين

 عمل الاختبارات الالزمة لختبار ألاشخاص املناسبين للتعيين. .ب

 إجراء املقابالت الالزمة للمرشحين للعمل في الجمعية. .ت

 .التنسيب ملجلس إلادارة بتعيين املوظفين املطلوبين للعمل بالجمعية .ث

ًويجب أن تكون قراراتها بأغلبية الحاضرين في حالة 1+ %54تكون اجتماعات اللجنة قانونية  بحضور  .ج

ًالتنسيب بالتعيين    

 :الاعالن عن الوظيفة 

  ييتم الاعالن عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة محلية يومية ملدة يوميين متتاليين في غير أيام الاجازة الرسمية، مع الاعالن

الوظيفة الشاغرة في مكان ظاهر داخل مقر الجمعية وفي موقع الجمعية الالكتروني على ان يتضمن الاعالن وصف عن 

ًدقيق للمهام الوظيفية، وكذلك الشروط واملؤهالت املطلوبة في شاغل هذه الوظيفة، وقيمة الراتب.

 يين في حالة الوظائف الدنيا التي يقل اجمالي يجوز للجمعية ان تستبدل اجراء الاعالن في صحيفة يومية ملدة يومين متتال

باإلعالن ملدة يوم واحد على ألاقل في صحيفة   شيكل او الوظائف املؤقتة التي ل تزيد عن ثالثة شهوًر 1444راتبها عن 

ظيف في يومية في غير أيام الاجازة الرسمية، مع الالتزام باإلعالن في أحد املواقع الالكترونية املشهور بإعالنات التًو

ًفلسطين، مع الاعالن عن الوظيفة الشاغرة في مكان ظاهر داخل مقر الجمعية وفي موقع الجمعية الالكتروني.
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  في حالة املسابقات التي تستدعي اجراء مسابقات كتابية يدعى املتقدمون اللذين استوفوا الشروط املطلوبة إلى تقديم

راء املسابقات الشفهية، وبعد التوصل للنتائج النهائية يتم اعالن أسماء املسابقات الكتابية، ومن ثم يدعى املتأهلون إلج

 الناجحين في املسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج املسابقات، على لوحات الجمعية أو املوقع الالكتروني.

 :الاعالن عن املسابقة 

عالن عن املسابقات الكتابية، ومن ثم يتم الاعالن عن نتائجها أو في حال الوظائف التي تتطلب اجراء مقابالت شفهية يتم الًا ألاولى:

 الناجحون على املوقع الالكتروني للجمعية أو على لوحة اعالنات الجمعية، ومن ثم يدعى الناجحون إلى اجراء املقابالت الشفهية.

بية، ومن بعد الاعالن عن نتائج املسابقات الكتابية في حال الوظائف التي تتطلب اختبارات عملية يتم اجراء املسابقات الكتا الثانية:

ًأو الناجحين، يدعى الناجحون إلى املسابقات العملية ومن ثم املقابالت الشفهية.

 .حجز القاعة وابالغ املتسابقين 

ًبموعد املسابقة ومكان انعقادها مع وجوب احضار بطاقة الهوية الشخصية. SMSيتم ابالغ املتسابقين عبر رسائل 

 :تنفيذ املسابقة 

ً.5في يوم تقديم املتسابقين ملسابقة التوظيف يقوم املتقدمون بإظهار بطاقة الهوية، وتوقيعهم في كشف الحضوًر

ًتقوم اللجنة بتصليح املسابقات، وبناءا على نتائج املسابقة وعدد الشواغر املطلوبة يتم تحديد عدد املتأهلين للمقابلة الشخصية.

 خصية ورفع التوصيات إلى مجلس الادارة.اجراء املقابالت الش 

يتم اعداد نموذج تقييم املتسابقين في املقابلة الشخصية، وبعد ابالغ املتأهلين للمقابلة الشخصية بموعد املقابلة الشخصية،  

تقدم الورقة للجنة واجراء املقابالت تقوم اللجنة برفع نتائج تقييم املتأهلين مع توقيعهم على ورقة التقييم، وبعد فرز النتائج 

ًللتوقيع عليها ورفعها إلى مجلس إلادارة.

 .التحري عن شاغل الوظيفة 

في حالة وجود عالقة قرابة من الدرجة ألاولى أو الثانية بين عضو مجلس إدارة وأحد املتقدمين لشغل الوظيفة، يتم تحييد 

هذه الحالة تقوم الجمعية بإبالغ الوزارة قبل أسبوع عضو مجلس إلادارة عن اللجان التي تتعلق باتخاذ قرار التوظيف، وفي 

 وذلك لحضور ممثل عن دائرة الجمعيات بوزارة الداخلية إلجراءات عملية التوظيف.

 :الاختيار والتعيين 

 اعداد تقرير نهائي يحتوي نتائج املسابقة واملقابالت ومرفق فيه التوصيات ونتائج التحري عن شاغلي الوظيفة. .1

س الادارة يتم طلب حسين السيرة والسلوك والكومسيون الطبي وباقي املؤهالت والنواقص في الطلب من أجل بعد اقرار مجل .2

 انشاء ملف املوظف.

 الاتصال على املتأهلين. .3

 بعد الانتهاء من إجراءات مسابقة التوظيف، ومصادقة مجلس إلادارة على تقرير التوظيف.

 العمل الفلسطيني الساري املفعول.يتم توقيع العقود وفق أحكام وقواعد قانون  .1

باملعلومات عن العائلة وعقد الزواج وشهادات ميالد ألابناء، تنظيم ملف لكل  6يقوم املوظف الجديد بتعبئة النموذج الخاص .2

لنقل موظف يحتوي على )ألاوراق الثبوتية، وصور املؤهالت وشهادات الخبرة مع قرار التعيين وتحديد الراتب، وقرارات الترقية وا

 ولفت النظر وكل ما يخص املوظف(.

طلب رقم الحساب البنكي للموظف في حال وجد أو انشاء حساب بنكي خاص باملوظف وارسال كتاب إلى البنك بتسهيل مهمة  .3

 املوظف لعتماده في تحويل الراتب عليه.

                                                           
 توظيف.مرفق نموذج كشف حضور المتقدمين لمسابقة  5
 مرفق نموذج ملف موظف. 6
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وتعريفه باألقسام وتسليمه امللف  الجلوس مع املوظف لتوضيح النظام الخاص بالجمعية ونظام الاجازات والدوام والرواتب

ًوالنظام الاداري ودليل إجراءات سير العمل في الجمعية واملرفق 7التعريفي الخاص باملوظفين الجدد

 اجراءات التعيين 

ًيتم التعيين في الوظيفة للحاصلين على اعلى الدرجات في الترتيب النهائي لنتيجة املسابقة. -1

عمل املوظفين في الجمعية بما ل يتعارض مع احكام قانون العمل الفلسطيني ولوائحه  يجب على الجمعية تنظيم عقود -2

ًالتنفيذية السارية املفعول.

يتم تنظيم ملف لكل موظف يحتوي على الاوراق الثبوتية للموظف وصور املؤهالت وشهادات الخبرة مع قرار التعيين الذي يحدد  -3

ًالراتب.

وانصراف املوظفين في سجل أو كشف رسمي، وكذلك ساعات العمل للعاملين بنظام الساعة أو توثق عملية تسجيل حضور  -4

ًاليومية، بحيث يتم اعتماد التوثيق من مجلس إلادارة أو من يفوضه.

 انواع العقود 1.1

ة والكتابية : هم الذين يعينون حسب أحكام هذا النظام للقيام باألعمال إلادارية واملاليعقد عمل فردي )غير محدد املدة(  .أ

 3والفنية بموجب عقود عمل فردي يزيد عن عامين متتاليين على أن تبدأ لجميع من يتم تعيينهم حديثا بعقد تجريبي ملدة 

 شهور أخرى. 3شهور قابلة للتجديد ملدة 

ملقابالت هم الذين يعينون من قبل مجلس إدارة الجمعية، بناء على اختبارات التوظيف وا عقد عمل فردي )محدد املدة(  .ب

الشخصية للعمل ضمن مشروع محدد املدة على الا تزيد فترة العقد عن أحد عشر شهرا، وتحدد شروط استخدامهم بموجب 

 عقود.

هم الذين يعينون بتنسيب من مدير عام الجمعية وبقرار من قبل رئيس مجلس إلادارة وتحدد  موظفون بعقود تطوعية: .ت

ملدة ل تزيد عن ستة أشهر، وحال بذل املتطوع جهود مميزة يمكن ملجلس  شروط استخدامهم بموجب عقود عمل تطوعية

 دولر للشهر الواحد. 244إلادارة بتنسيب من مدير عام الجمعية أن يقر صرف مكافأة ل تزيد عن قيمة 

محددة غير  هم الذين يعينون في بعض املشاغل الخاصة التي تستلزم حرفيين أو عمال فقط ملدةموظفون بعقود عمل يومية:  .ث

متصلة لفترة تزيد عن ستة شهور، ويتم تعيينهم بتنسيب من مدير عام الجمعية وبقرار من رئيس مجلس إلادارة، كما انهم ل 

   تسري عليهم الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها املوظفون بعقد التثبيت.

 الجلسة التحضيرية مع رئيس القسم: .ج

بتعريف املوظف بالقسم وعالقته باألقسام ألاخرى وألانظمة والسياسات املتبعة يقوم رئيس القسم في هذه الجلسة 

في العمل داخل القسم وتعريفه على زمالئه، ويقوم بتعريفه على العمل على املراسالت وشبكة الهواتف الداخلية 

كتروني ورقم وتوفير رقم داخلي ان استوجب ألامر ذلك وتعبئة طلب الحصول على بطاقة موظف جديد وبريد ال

ًحساب بنكي.

 بطاقة موظف وبطاقة الوصف الوظيفي ونموذج تقييم ألاداء: .ح

يمنح املوظف بطاقة بعد تعبئة النموذج املرفق تحتوي اسم الجمعية وشعارها اسمه رباعي وصورته ومسماه الوظيفي 

اص باملوظف. وعلى الظهر والقسم الذي يعمل فيه وتاريخ الالتحاق بالعمل والرقم الداخلي والبريد الداخلي الخ

ًالتعليمات الخاصة بالبطاقة.

 اجراءات صرف الرواتب 1.1

                                                           
 يتم اعداده في مرحلة قادمة. 7
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 إلحدى الطرق التالية:
 
 -تصرف الرواتب وفقا

 مباشرة. كشف موجه للبنك وموقع من أصحاب حق التوقيع على الشيكات بتحويل الرواتب على حسابات املوظفين .1

 لكشف موقع  .2
ا
 من إلادارة ومسجل فيه أسماء املوظفين مباشرة.الصرف من خالل البنك أو البريد استنادا

 إصدار شيك ممهور بختم املستفيد ألاول فقط باسم كل موظف. .3

 التدريب: 1.1

ًشهور تجدد ملرة واحدة، حيث يحصل فيها املوظف على:3هي الفترة ألاولى من عمر املوظف داخل الجمعية هي مدة أقصاها 

ًدورة تأهيلية تأسيسية للموظفين الجدد. .1

ًألاداء أثناء فترة التجربة. تقييم .2

 رفع نتائج للمدير العام الذي يقوم بإعطاء توصياته ملجلس الادارة بناءا على التقييم وخبرته السابقة. .3

 عند صدور قرار التعيين: .4

  يتم ابالغ املوظف بكتاب رسمي عند التثبيت يتضمن املسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية ومربوط الدرجة والراتب

 حسب سلم درجات الرواتب وابتداء سريان التثبيت.ألاساس ي 

 .يتم توقيع عقد العمل مباشرة بعد انتهاء فترة التجربة إذا ثبتت صالحية املوظف، وبقرار من مجلس الادارة 

 بالعكس. يتم تحديد الوصف الوظيفي للموظف الجديد وشروط العمل ومسئولياته تجاه آلاخرين ًو 

  بالعقد اليومي )املؤقت( في الجمعية دون أيام الغياب أو إلاجازات الرسمية وغير تحتسب أيام العمل فقط للموظف

 الرسمية ول تسري عليه الحقوق والامتيازات التي يحصل عليها املوظفون بعقد التثبيت.

 : توثيقال 1.1

بالحاجة ملوظف جديد، فتح ملف للموظف على أن يحتوي هذا امللف قرار مجلس الادارة من خالل  ملف املوظف:توثيق يتم 

الشهادات الجامعية وشهادات  –وقرار التوظيف، وسيرته الذاتية وطلب التوظيف، وأوراقه الثبوتية )بطاقة هوية شخصية 

 الدورات والخبرات(، وأية قرارات تتعلق باملوظف بعد ذلك.

 الامتيازات الوظيفية وشروط الحصول عليها واجراءاتها. 1.1

ظيف الغير محدد املدة تقوم الجمعية بعرض نظام التأمين على املوظف ومتطلباته ومستحقات وواجبات في حال تم أخذ قرار بالتًو

ً)موضح في نظام شئون املوظفين والعاملين(.املوظف الغير محدد املدة. 

 8إجراءات استقبال متطوعين: 

ًيقوم مقدم طلب التطوع بتعبئة استمارة طلب تطوع. .1

ًالشؤون إلادارية وإلحاق توصياتها بالستمارة.يتم دراسة الاستمارة من قبل  .2

ًتقدم للمدير العام لتخاذ القرار املناسب. .3

ًفي حال قبول طلب التطوع يتم الاتصال على مقدم الطلب. .4

ًيتم اعداد ملف متطوع يحتوي أوراقه الجامعية والثبوتية الشخصية. .5

 تزيد عن ستة شهور، أقل من ذلك يمنح شهادة ملن يهمه ألامر. يمنح في نهاية فترة التطوع، شهادة خبرة في حال كانت فترة عمله .6

 املكافئات والعقوبات 1.1

 املكافئات 

 العالوات 

                                                           
 مرفق استمارة تطوع. 3
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ًيتم صرف العديد من العالوات بال ضافة الى الراتب الاساس ي وفقا للمعايير التالية:

ًعالوة طبيعة العمل 1

ًالعالوات إلادارية: 2

ًعالوات اجتماعية: 3

ًعالوة تكميلية 4

  بدل مواصالت 1

 مالحظة: للمزيد من املعلومات باإلمكان مراجعة ملف شؤون العاملين املعتمد لدى الجمعية

 الترقيات 

يمنح املوظف درجة عادية أعلى بعد قضاء خمس سنوات ميالدية في مسماه الوظيفي القائم بالنسبة للفئات ما دون  1

الفئة ألاولى، أما بخصوص موظفي الفئة ألاولى فتمنح لهم ترقية إلى درجة أعلى وذلك بعد قضاء ست سنوات في 

الدرجة مع مراعاة النظام بشأن الترقيات ، وذلك  العمل، يتم خاللها انتقال املوظف من خطوة إلى أخرى على نفس

بناء علي أدائه ابتداء من تاريخ التوظيف ، وبعد رفع توصية بهذا الشأن من املدير العام للجمعية إلي مجلس إلادارة 

 وموافقته علي ذلك حسب جدول الدرجات املعمول به في الجمعية. 

تبين أن املوظف ل يستحق الترقية ألسباب يراها مجلس إلادارة مقنعة يجوز ملجلس إلادارة وقف الدرجة العادية إذا  2

 وقوية

يمكن منح املوظف درجة استثنائية بناء على أدائه الوظيفي املتميز ملدة سنتين متتاليتين، وذلك بعد رفع توصية بهذا  3

 سنوات.   5مدة ل تقل عن  الشأن إلي مجلس إلادارة وموافقته علي ذلك، مع تباعد بين أي ترقية استثنائية وأخرًى

إذا دعت الضرورة إلى تغيير في الهيكل الوظيفي للجمعية، وتم نقل موظف إلى وظيفة أخري بمسمى جديد يمنح  4

املوظف الدرجة املصاحبة للمسمى الوظيفي الجديد مالم تكن الوظيفة الجديدة أقل درجة من التي عليها املوظف 

لوظيفي ويحتفظ املوظف بالدرجة السابقة ومالكها املالي، ويكون ذلك بقرار من وفي هذه الحالة يتم تغيير املسمى ا

ًمجلس إلادارة.  

 :الحوافز 

  يحق ملجلس الادارة وبتنسيب من مدير عام الجمعية وبتقرير انجاز للمدير العام صرف و تقديم حوافز عينية ونقدية وأدبية        

ًافة املجالت التي تخدم الجمعية.معقولة للموظفين املميزين في العمل وفي ك

 :  الخصومات 

  خصم ضريبة الدخل حسب قانون السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تتحمل الجمعية مسئولية ضريبة الدخل عن

املوظفين فيها وذلك لخصمها من رواتب املوظفين وتقديم الاستقطاعات الضريبية لجهة الاختصاص في ضريبة الدخل في 

 الفلسطينية.السلطة الوطنية 

 (بالتوافق مع املوظفخصم التأمين الصحي حسب العقد املوقع مع إدارة التأمين الصحي.) 

 أي خصومات أخرى حسب القانوًن : خصم السلف والقروض 

 :مكافئة نهاية املدة 

ًشهر من قرار الاستغناء. ل يجوز ألى طرف من طرفي التعاقد انهاء العقد الا بعد اشعار الطرف الثاني بالرغبة في انهاء العقد قبل 

ً.الاطالع على شؤون العاملين باإلمكانمالحظة: للمزيد من املعلومات 

من عام على ان تكون فترة العمل متصلة، ولكن هناك معايير  ألكثًريتم صرف مكافئة نهاية املدة لكل موظف  عمل في الجمعية 

ًاملوظف:لصرف املكافئة وذلك وفقا لطبيعة العمل وآلية الاستغناء عن 



  دليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل

 

FUJITSU 53 

 

 مكافأة نهاية الخدمة في حالة استقالة املوظف -1

إذا استقال من عمله خالل السنوات الخمس ألاولى ثلث مكافأة نهاية الخدمة، وثلثي مكافأة نهاية الخدمة إذا كانت الاستقالة خالل 

ًالسنوات التالية، ويستحق املكافأة كاملة إذا أمض ى عشر سنوات أو أكثر في العمل.

 اية الخدمة في حال انتهاء عقد العمل مكافأة نه -1

للعامل الذى أمض ى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية الخدمة مقدارها أجر شهر عن كل سنه قضاها في العمل على أساس أخر 

ذا لم أجر تقاضاه دون احتساب ساعات العمل إلاضافية وتحتسب لهذا الغرض كسور السنة باإلضافة الى أيام الاجازات السنوية ا

ًيوم عن كل سنة. 14ل يأخذها طيلة العام بمعد

ًالفصل التعسفي: -3

ًيعتبر الفصل تعسفيا في حالة عدم اشعار املوظف الاستغناء عنه قبل شهر من تاريخ الانتهاء وكذلك لعدم توضيح سبب الاستغناء -1

 مكافأة نهاية الخدمة في حالة الفصل التعسفي  -2

 مقداره أجر شهرين عن كل سنه قضاها مع احتفاظه بكافة حقوقه 
ا
 عن فصله تعسفيا

ا
القانونية ألاخرى، يستحق املوظف تعويضا

ًفي العمل على أل يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين.

 استحقاقات املوظفين في الجمعية: -1

اعها في حساب ملخصص نهاية مستحقات املوظفين في الجمعية )مكافأة نهاية الخدمة( تعتبر مصروفات مستحقة عليها، ويجب إيد

الخدمة مستقل عن باقي حسابات الجمعية في البنك ول يجوز للجمعية التصرف به إل لصالح املوظف، ويتم احتساب وصرف هذه 

 ألحكام قانون العمل الفلسطيني ساري املفعول كحد أدنى.
ا
 املكافآت وفقا

 ة على املوظفين فيها بشكل شهري وبشكل سنوي بحد أقص ى.تلتزم إدارة الجمعية باقتطاع وسداد ضريبة الدخل املستحق

 الاجراء الاداري لعملية انتهاء الخدمة :- 

بعد انتهاء العقد الخاص باملوظف يتم التوجه لقسم الشؤون الادارية لعمل مخالصة املالية حيث يتم احتساب املدة منذ لحظة 

تحرير شيك، وعمل مخالصة مالية وتسوية مالية بناء على النماذج الخاصة حيث يتم احتساب الاشهر كسور، بعد ذلك يتم التعيين 

ًفي مكتب العمل

 في حالة وجود اية خالف بين طرفي التعاقد يتم حل ذلك من خالل مكتب العمل

 :الاجازات السنوية- 

، وثالثة أسابيع للعامل في ألًا14يستحق املوظف إجازات سنوية مدتها ) .أ
ا
 خطرة أو الضارة بالصحة،عمال ال( أربعة عشر يوما

 ( واحد وعشرون يوم بعد مرور خمس سنوات على عقد العمل الدائم. )عقد العمل(.21وتصل إلى )

 يتم منح أيام إلاجازات أو توزيعها أو جمعها بما يتفق ومصلحة العمل بالجمعية. .ب

 إذا لم يستغلها  .ت
ا
املوظف إل بموافقة مجلس إلادارة على ترحيلها ل يجوز جمع إلاجازات السنوية ألكثر من عامين وتسقط تلقائيا

 لسنوات قادمة بناءا على حاجة العمل أو لظروف أخرى يراها مجلس إلادارة .

 ل يستحق املوظف بالعقد اليومي )املؤقت( إجازات سنوية إل بعد التثبيت في الجمعية.  .ث

عن يومين من تاريخ إلاجازات املطلوبة ملسئولة املباشر  يتوجب على طالب إلاجازات السنوية أن يتقدم بكتاب خطي بزمن ل يقل .ج

وعلى املسئول املباشر التنسيب إلى مدير الدائرة بما تتطلبه مصلحة ومقتضيات العمل وينسب مدير الدائرة إلى شؤون املوظفين 

 حسب ألاصول.

ياد إلاسالمية والعطل الرسمية التي تقع يعتبر يوم العطلة ألاسبوعي من ضمن إلاجازات إذا وقع خاللها بينما ل تحتسب ألاع .ح

 منه.
ا
 أثناء إجازات املوظف جزءا

 يجب تنسيق إلاجازات بين املوظفين ومراعاة عدم تعطيل العمل في الجمعية ومرافقها وفروعها. .خ
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يصرف يجوز للمدير العام أو من يحل محله تكليف موظف بالعمل وقطع إجازته، على أن تستبدل بأيام إجازات أخرى أو أن  .د

 بدل أيام التكليف أو إلاجازات املقطوعة الغير مستبدلة وذلك حسب حاجة الجمعية.

 انواع الاجازات للموظفين املثبتين في الجمعية:

 مالحظات املستحقات املالية املدة املسموح بها نوع الاجازة م

  مدفوعة الاجر يوم 11 الاجازة العرضية -1

 بتنسيب من م الادارة مدفوعة الاجر اقل من سنة الاجازات الدراسية -1

 بقرار م الادارة بدون راتب اكثر من سنة الاجازات الدراسية -1

  راتب كامل يوم 11-يوم الاجازات املرضية -1

  نصف الراتب 11 -11

  من الراتب 11% 16 -11

  مدفوع الاجر يوم 186 اجازات الامومة -1

 السبب وطنياذا كان  براتب - الاعتقال -1

  براتب اسابيع 1 الحج -1

 

 .متابعة الدوام والاجازات 

ً.PM 02:30إلـى   AM 08:00طيلة أيام ألاسبوع من الساعة أيام العمل: 

 ساعة عمل كحد أقص ى. 45ساعة عمل،  36مجموع ساعات العمل:          

 أن ل تتجاوز في مجموعها الساعة.فترة الراحة:          

 العمل إلاضافياحتساب  .1

في حال كان العمل إلاضافي بناءا على تنسيب من املدير العام وبعلم رئيس مجلس إلادارة، يقوم قسم شؤون املوظفين برفع كتاب 

 موضح فيه عدد الساعات للمدير العام ليتم احتساب ساعات العمل إلاضافية.

 استبدال الاجازات الرسمية: .1

للعمل أثناء الاجازة الرسمية يقوم شؤون املوظفين بتوزيع جدول على املوظفين ليقوموا في حالة وجود ضرورة تستدعي الحضور 

بتحديد يوم الاجازة البديل عن يوم الاجازة الرسمية، ويتم رفع الكتاب للمدير العام موضح فيه اسم املوظف ويوم الاجازة البديل، 

 مع مراعاة مصلحة العمل في اختيار اليوم البديل.

 والانصراف: سجل الحضور  .1

يتم تسجيل الحضور والانصراف من خالل جهاز البصمة حيث يسجل كل موظف بصمته على الجهاز، وفي نهاية الشهر يقوم قسم 

الشؤون إلادارية بتقديم سجالت الحضور والانصراف للتوقيع من قبل رئيس مجلس إلادارة واملدير العام وأمين الصندوق لعتماده 

 مع كشف الرواتب.

الجمعية بإعطاء املوظف الاجازات الرسمية، وفي حالة وجود ظروف تفرض وجود املوظف أثناء يوم الاجازة الرسمية، يعوض  تلتزم

ًاملوظف يوم بديل آخر.

 متابعة العمل على جهاز البصمة: .1

 يقوم قسم الشؤون إلادارية بمتابعة حركات الحضور والانصراف، ومتابعة عدم التوقيع على الجهاز.

قسام املختلفة بإبالغ قسم الشؤون إلادارية باملوظفين اللذين لم يقوموا بالتوقيع عند املغادرة أو الحضور، بمراسلة موقعة تلتزم ألا

ًمن رئيس القسم موضح فيه موعد املغادرة أو الحضور وسبب عدم التوقيع على الجهاز.

ًللموظف.في حال تكرار عد التوقيع على الجهاز بدون أسباب مقنعة يوجه تنبيه 
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 :إجراءات التغيب أو التأخر عن العمل 

يقوم املوظف بملء نموذج اذن الخروج، ويكون الخروج بعد موافقة املسؤول املباشر، واملدير العام للموافقة، بحيث ل تكون فترة 

ًالخروج من العمل أو التأخر تزيد عن ساعتين، وفي حال زادت عن الساعتين يتم احتسابه يوم غياب.

 من العمل: الخروج -1

  ل يسمح للموظف بالتأخر أو الخروج من الدوام بدون إذن مسبق من املسئول املباشر وذلك ملدة تزيد عن ساعتين وخالف ذلك

 عن العمل ليوم كامل إل إذا كان هناك سبب واضح ومقنع لإلدارة.
ا
 يعتبر غيابا

 من املسئول املباشر حسب النموذج املعد لهذا في حال اضطرار املوظف للخروج من العمل ملدة من الوقت، يتم الاست
ا
ئذان خطيا

 .الغرض ويتم تجميع ألاوقات وخصمها من إجازات املوظف الرسمية أو من راتبه إذا اقتضت الضرورة و ذلك بقرار من املدير العام

 اجراءات الحصول على اجازة: -1

 من رصيد الاجازات السنوية:

يوم بعد مرور خمس سنوات على عقد العمل الدائم، ول يجوز جمعها 21وتصل إلى  يوم 14رصيد الاجازات السنوية للموظف 

، إل بموافقة مجلس الادارة يتم ترحيلها.
ا
ًألكثر من سنتين وتسقط بعد ذلك تلقائيا

يتقدم املوظف بطلب الحصول على اجازة من خالل تعبئة النموذج )بشكل خطي أو الكتروني حسب ما تقره الجمعية(. ترفع 

لى مدير القسم إلعطاء التوصيات ومن ثم للمدير العام لتخاذ القرار ومن ثم تحال إلى شئون املوظفين لخصم الاجازة من إ

ًرصيد الاجازات السنوية، على أن يلتزم بتقديم الطلب قبل يومين من تاريخ الاجازات املطلوبة.

ًيوم الاجازة الرسمي من ضمن الاجازات. اذا تم الجسر بين يومين اجازة يفصل بينهما يوم عطلة رسمي يخصم

ًيستطيع املوظف معرفة رصيد اجازته السنوية من خالل ارسال بريد الكتروني إلى قسم شئون املوظفين.

 العقوبات: 

 من املحظورات املنصوص عليها في هذا النظام )ملحق نظام املوظفين رقم "
ا
"( 1إذا أخل املوظف بإحدى الواجبات أو ارتكب واحدا

ًغير ذلك مما يخل بشرف الوظيفة وسمعة الجمعية ومصالحها فيمكن أن تفرض عليه واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: أًو

 التنبيه الشفوي. .أ

 لفت نظر الكتابي .   .ب

 الخصم من الراتب. .ج

 حجب الزيادة وتأخيرها. .د

 تأخير الترفيع والترقية. .ذ

 النقل التأديبي. .ر

 التوقيف عن العمل. .ز

 الفصل من الخدمة. .س

 اجراءات اتخاذ قرارات العقوبات 

يتم التحقيق في املخالفات )على ضوء جدول املخالفات والجزاءات املرفق( من قبل املسئول املباشر للموظف املخالف، أو مدير  .1

لجزائي الدائرة التي يعمل بها املوظف ، أو إلى لجنة شئون املوظفين  أو إلى مجلس التأديب حسب نوع املخالفة لتخاذ إلاجراء ا

ًاملناسب . 

يشكل مجلس تأديب برئاسة املدير العام أو من ينوب عنه وعضوية رئيس قسم شئون املوظفين واملدير املباشر ويكون املجلس  .2

 بحضور ثالثة أعضاء.
ا
 قانونيا
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 ترجيحيا ا،  وتكون  .3
ا
قرارات املجلس واجبة تكون قرارات مجلس التأديب بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يعطى الرئيس صوتا

 التنفيذ من تاريخ مصادقة مجلس إلادارة عليها.

ل يجوز توقيع جزاء على املوظف إل بعد التحقيق معه من قبل جهة الاختصاص املوضحة في جدول العقوبات والجزاءات، على أن  .4

 يثبت مضمون التحقيق في قرار الجزاء مع ذكر ألاسباب التي بني عليها.

،  ويعتبر القرار الصادر في هذه يكون التحقيق ح .5
ا
 إذا تأخر املخالف رغم سبق إعالمه بالحضور كتابيا

ا
 ويجوز أن يكون غيابيا

ا
ضوريا

 ما لم يثبت فيما بعد أن غيابه يرجع إلى سبب قهري يقبله املدير العام أو من ينوب عنه،  وعند ذلك يجوز إعادة 
ا
الحالة حضوريا

 .النظر في املخالفة املنسوبة إليه

 ألمر كتابي صريح صادر عن مسئوله املباشر فإن ذلك يكون من أسباب إعفاء املوظف من  .6
ا
إذا وقعت مخالفة من املوظف تنفيذا

 بهذا الشأن.
ا
 املسئولية ويكون مسئوله الذي أصدر ألامر مسئول

 قررة لهذه املخالفات.إذا نشأ عن الفعل الواحد أكثر من مخالفة يكتفي بتوقيع الجزاء ألاشد من بين الجزاءات امل .7

 ل يجوز أن يفرض على املخالفة الواحدة أكثر من جزاء واحد. .1

 ل يجوز توقيع جزاء على املوظف ألمر ارتكبه خارج مكان العمل،  إل إذا كان له عالقة مباشرة بالعمل أو الجمعية. .9

اكتشاف املخالفة ويحق للجمعية القيام ل يسقط حق الجمعية باتخاذ إجراء تأديبي بحق املوظف حتى لو مض ى الوقت على  .14

 باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق بشأنها.

يخطر املوظف كتابة باملخالفة التي ارتكبها مع إلاشارة إلى البند املختص في سياسات الجمعية،  مع إلاشارة إلى الحالت السابقة  .11

 رة إلى الجزاء الذي يمكن أن يتعرض له في حالة تكرار املخالفة.التي خالف فيها املوظف ووقعت عليه أحكام بالجزاء،  ثم إلاشا

إذا امتنع املوظف عن استالم إلاخطار أو رفض التوقيع بالعلم يرسل إليه بالبريد املسجل على عنوانه املبين في ملفه،  كما يجوز  .12

.
ا
 أو قانونا

ا
 إثبات التبليغ عن طريق شهود أو بأي الوسائل املقبولة عرفا

الذي يقع عليه جزاء يتجاوز خصم راتب ثالثة أيام حق التظلم خالل شهر واحد من تاريخ إخطاره،  ويكون التظلم للمخالف  .13

 بمذكرة تقدم إلى رئيس لجنة شئون املوظفين للنظر في جديته،  ثم إعادة طرحه على اللجنة لتخاذ القرار املناسب.

 تالم قرار العقوبةل ينظر في التظلمات التي تقدم بعد انقضاء شهر من اس .14

 عن خطئه يستقطع  .15
ا
كل من يتسبب في فقد أو إتالف معدات أو آلت أو منتجات أو غير ذلك مما تقتنيه الجمعية وكان ذلك ناشئا

 ملا تحدده الجهة املخولة صالحية التحقيق والقرار في الجمعية وذلك في حدود  
ا
منه املبلغ الالزم إلصالحها أو استبدالها طبقا

 ن جملة ألاجر املستحق له عن كل شهر.( م14%)

 وأن اليوم سبع ساعات عمل.34يعتبر في تطبيق هذه الالئحة أن الشهر هو ) .16
ا
 ( يوما

يوقع رئيس لجنة شؤون املوظفين أو من ينوب عنه إلاجراء الجزائي على ضوء ما هو وارد في جدول املخالفات والجزاءات باستثناء  .17

 عه مجلس إلادارة أو املدير العام أو من ينوب عنهما.إجراء الفصل من الخدمة الذي يوق

ًمالحظة: باإلمكان الاطالع على نظام شؤون العاملين ملعرفة طبيعة الجزاءات والعقوبات.

ً 
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ً

ً:التقييم 1.1

يتم رفع كتاب إلى مجلس الادارة يعلمه فيها بموعد التقييم، ويقوم مجلس إلادارة لهذا الغرض بتشكيل لجنة لإلشراف على 

 عملية تقيم ألاداء

 إجراءات تقييم أداء املوظفين: 1

ًاعداد نظام تقييم ألاداء. .1

 تحديد معايير قياس ألاداء. .2

ًاعداد استمارات تقييم ألاداء. .3

 توزيع نموذج استمارات تقييم ألاداء على املدراء لتقييم املوظفين بتاريخ ألاول من يناير من كل سنة. .4

 مع املوظفين، وتقر التقييمات النهائية للموظفين بتاريخ أقصاه العاشر من يناير. تجتمع لجنة التقييم ملناقشة التقييم .5

تحول النماذج النهائية املعبأة إلى شئون املوظفين لحتساب درجات املوظفين ومعدلت عملهم ومقارنة هذه النتائج باملعدلت  .6

 املفترضة لألداء وتقدم نتائجها بتاريخ أقصاها الخامس عشر من يناير.

ترفع شئون املوظفين نتائج التقييم إلى لجنة التقييم وتقوم لجنة التقييم بدراسة النتائج ورفع التوصيات بخصوص تجديد  .7

العقود أو الترقيات أو التوصية بدورات تدريبية إلى مجلس الادارة ونسخة للمدير العام وألاقسام املختصة شئون املوظفين 

 ن من يناير.ومركز التدريب بتاريخ أقصاه العشرًو

 تشرع الشئون الادارية بإجراءات تجديد العقود أو انهائها. .1

 يبدأ مركز التدريب بتحضير الحقائب التدريبية. .9
 

 ثانيا: الارشفة

انطالقا من مبدأ التوثيق لكافة العمليات إلادارية واملالية داخل املؤسسة يقوم قسم الشؤون الادارية بتفعيل 

ًالهدف املنشود.دور شعبة الارشيف لتحقيق 

ًاجراءات الارشفة :

 يتم تقسيم العمليات داخل الجمعية الى ثالثة محاور رئيسية وهي -1

 ًالشؤون الادارية

 ًالشؤون املالية

 املشاريع 

يتم ارشفة كافة املستندات وامللفات  للعمليات السابقة الكترونيا من خالل ادخالها على جهاز  -2

ً(scaningالحاسوب)

ًكافة املستندات وامللفات للعمليات السابقة ورقيا من خالل عدة خطوات من ابرزها:يتم ارشفة  -3

 ..وفق النظام 
ا
، وحفظها ورقيا

ا
 ويدويا

ا
ًمن ثم يقوم قسم ألارشيف بترميز امللفات وأرشفتها الكترونيا

 وفق النموذج املوضح9يقوم قسم ألارشيف بتسجيل امللفات في سجل استالم امللفات ،ً

                                                           
 (32مرفق سجل استالم المستندات )نماذج ص  2
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 م بعد الانتهاء من العمل في امللفات والتي ل تحتاجها بشكل مستمر بتحويلها إلى ألارشيف.تقوم ألاقسا 

ًاملحفوظة في ألارشيف. 14يعد قسم ألارشيف سجل وفهرس للمستندات .1

ً، باطالع رئيس القسم املعني.11عند طلب أحد املوظفين ألحد الوثائق يقوم بتسجيل نموذج سحب مستند .2

 الخدمات ثالثا:

ًدور الخدمات بالجمعية الى العديد من املهام من ابرزها:ينقسم 

 .ًالنظافة العامة

 .ًتقديم الضيافة

 .ًاملراسالت

 .ًالحراسة

 .الصيانة العامة 

 
 النظافة العامة 

 

 الاجراءات املتبعة:

 يلتزم رئيس شعبة الخدمات بتوفير املواد والادوات الخاصة بالنظافة . -1

 .دوري للحمامات واملمرات بمعدل مرتين يومياقوم املوظف املختص بالتنظيف بشكل  -2

 يلتزم املوظف املختص بتنظيف مكاتب م. الادارة والاجتماعات باإلضافة الى مكاتب املدراء. -3

 . بالجمعية باملحافظة على نظافة مكتبة وغرفته يلتزم املوظف -4

  الخاص بالجمعية لألثاثيلتزم موظف الخدمات بالتنظيف الدوري  -5

ً

 تقديم الضيافة: 

يلتزم املوظف املختص بتقديم الضيافة)حسب الطلب( للزوار وللموظفين بعد حضورهم للعمل بفترة  -1

ًمتفق عليها مع املدير العام او املدير املباشر.

ًيتم تقديم الضيافة بطريقة بروتوكولية بحيث ل تعيق الحديث او انتباه الزائر. -2

جبات يومية لالطفال وفقا للمواصفات يلتزم املوظف العامل في مدرسة بسمة الخاصة بتجهيز ًو -3

 والشروط الصحية املعتمدة لدى الجهات الرسمية.

 املراسالت: 

من خالل التأكد من  والخارجيةيلتزم املوظف التابع لقسم الخدمات بتوصيل املراسالت الداخلية 

من خالل  معرفة الجهة املرسل اليها وتفاصيل العنوان مع ضرورة التأكد من استالم الجهة املرسل اليها

  التوقيع على سند استالم.

 الحراسة: 

ًعلى موظف الحراسات وفق الاجراءات التالية: باإلشرافيقوم قسم الخدمات  -1

                                                           
 (.53مرفق سجل وفهرس المستندات )نماذج ص  33
 (53نموذج سحب واعادة مستند )نماذج ص  33
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ًتعيين موظف حراسات -2

العاملين في الحراسات بحيث يكون هناك اتصال زمني في عملية الحراسة،  تحديد جدول زمني للموظفين -3

ًساعة اسبوعيا. 36والا يتعدى دوام املوظف 

يلتزم املوظف املختص بضرورة متابعة الساحة الخارجية ومقتنيات الجمعية من الداخل بشكل دوري  -4

ًوامخاصة في فترة الليل، مع ضرورة الالتزام بعدم النوم اثناء فترة الد

يتأكد رئيس شعبة الخدمات من اغالق كافة النوافذ واملداخل الرئيسية الخاصة بالجمعية واملراكز والا  -5

ًيكون مع الحارس الا مفتاح املدخل.

في حالة حدوث اية اعتداء على الحارس يكون هناك طرق للتواصل مع رئيس شعبة الحراسات لتخاذ  -6

ًالاجراء الالزم.

  املسؤولية يقع جزء كبير منها على املوظف الذي كان يداومفي حالة حدوث سرقة فان  -7

 الصيانة العامة: 

يلتزم قسم الخدمات بعمل صيانة دورية لكافة مرافق الجمعية واملراكز سواء تمت الصيانة من املوظف 

يتم خالله تعبئة نموذج طلب صيانة يبين من به، وذلك وفق اجراء  الاستعانةاملختص او فني يتم 

ً لحيثيات ويعتمد من املوظف املختص واملدير العام واملدير املالي.خالله ا

ً

 
 
 السكرتارية : رابعا

 :مهام السكرتاريا 

 الرد على الهاتف. .1

 .التعريف باسم الجمعية والترحيب باملتصل 

 .سؤال املتصل عن صفته وسبب اتصاله 

 .تحويله إلى املوظف املختص 

  مع الاحتفاظ بالبيانات الخاصة باملتصل من أجل ابالغه عند في حال عدم وجود املوظف، تعتذر من املتصل

ًعودته.

 استقبال املراجعين. .1

 تنظيم أعمال املدير. .1

 .اعداد جدول أعمال املدير 

 .متابعة القرارات الصادر عن املدير 

 .ًتنظيم الزيارات إلى مكتب املدير

 الاعداد لالجتماعات. .1

 :قبل الاجتماع  

 الاجتماع.ابالغ املوظفين بموعد  -

 تجهيز جدول ألاعمال وابالغ املوظفين بالجدول. -

 التأكد من سالمة القاعة والتجهيزات. -

 :أثناء الاجتماع 

ًكتابة محضر الاجتماع، ومتابعة أي طارئ لدى املدير أثناء الاجتماع.
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 :بعد الاجتماع 

ًكتابة محضر الاجتماع وتحريره وتوزيعه على املوظفين من أجل التوقيع. -

ًالقرارات الصادرة عن الاجتماع.متابعة  -

 تدوين البريد الصادر والوارد. .1

 البريد الصادر 

 تحديد الجهة املرسلة لها وموضوع الرسالة. -

 إعداد كتاب الصادر  ووضع الترويسة -

 طباعة الكتاب  -

رسل. -
ُ
 توقيع الكتاب ووضع الختم من امل

 تدوين رقم الصادر من خالل الختم الخاص به -

 السجل الخاص )سجل الصادر(.تدوين الصادر في  -

- ( 
ا
.)تصوير(سكانر( أرشفة الصادر إلكترونيا

ا
 وورقيا

ورة توضيح آلالية في سجل تحديد آلية إلارسال للمرسل إليه مع ألاخذ بعين الاعتبار الوسيلة املستخدمة لذلك مع ضًر -

 .الصادر

 .رسالة إلكترونية عبر البريد إلالكتروني للمرسل إليه 

  ( إلى العنوان املكاني للمرسل إليه.خطاب يدوي )مظروف 

 .بالفاكس 

 البريد الوارد 

 استقبال الخطاب الوارد من مصدر ارساله سواء كان بالفاكس أو بالبريد إلالكتروني أو يدوي من املرسل منه. -

- .
ا
 وورقيا

ا
 وضع ختم الوارد ورقمه والتدوين في سجل الوارد وأرشفته إلكترونيا

 الخطاب وتسليمه لها.تحديد الجهة املرسل لها  -

 الرد على الخطاب إذا لزم ألامر. -

 تقديم الشكاوى:الرد على 

تقدم الشكوى مكتوبة عبر صندوق الشكاوى أو شفوية مباشرة للموظف املسئول أو من خالل الاتصال الهاتفي أو عبر البريد  .1

ًالالكتروني.

ًيترك املراجع الاسم ورقم الاتصال. .2

ًستفسار بخصوص الشكوى وتعبئة النموذج الخاص بالشكاوى.يتم الاتصال بصاحب الشكوى لاًل .3

ًت الشكوى للمناقشة في لجنة الشكاوى برئاسة مدير الجمعية. .4

 يوم من تاريخ تقديم الشكوى. 21يتم ابالغ صاحب الشكوى  بنتائج التحقق من الشكوى خالل  .5

ًيوم  34يمكن الاعتراض على نتائج دراسة الشكوى ملدير الجمعية خالل  .6

ً
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 ادارة الازمات( -الخطط التشغيلية -) الخطط الاستراتيجية :التخطيط خامسا

 طمنهجية إعداد الخط -1

 -أداة التحليل املستخدم : 1.1

 من خالل ألادوات التالية: الاستراتيجيةتم إجراء التحليل الاستراتيجي إلعداد الخطة ي

 ( استخدام نموذجSOWT Analysis لدراسة املؤثرات من خالل ) ًكل من:تحليل

 . البيئة الخارجية بغرض التعرف على الفرص والتهديدات التي تواجه املؤسسة 

 .البيئة الداخلية بغرض التعرف على نقاط القوة والضعف 

 ( تحليل نطاق العملSOW من خالل تطبيق )املسح العام ومسح املناخ املؤسس ي استبانة 

 ًيا، املوظفين ، املستفيدين.املقابالت الشخصية  والجماعية مع كل من: إلادارة العل

 .ًاستبانة تم توزيعها على لفئة املستفيدة بهدف معرفة مدى رضاهم ومالحظاتهم على الخدمة املقدمة لهم

 -خطوات إعداد الخطة: 1.1

 للخطوات التالية:ي
 
 تم إعداد الخطة الاستراتيجية وفقا

 ًالاستراتيجي". تشكيل "فريق التخطيط

  القدرات واملهارات والاتجاهات   الاستراتيجي إلكسابهمانضمام فريق إلاعداد لدورة تدريبية بإشراف خبير في مجال التخطيط

 .الاستراتيجيةالخاصة بإعداد الخطط 

  تحديد املدة الزمنية إلعداد الخطة خالل ثالث أسابيع. 

 أعوام القادمة من خالل حصر إلايرادات والنفقات الخاصة في الجمعية. للثالثةتم تكليف القسم املالي بإعداد املوازنة التقديرية ي 

 ي(تم اللقاء مع إلادارة العليا واملوظفين باإلضافة إلى الفئة املستهدفة للبدء بالتحليل الاستراتيجي باستخدامSWOT Analysis ) 

  رؤيتهم املستقبلية لوضع الجمعية.عقد عدة لقاءات مع إلادارة العليا وطاقم العمل للتعرف على احتياجاتهم ًويتم 

 .عقد عدة لقاءات للفريق إلعادة صياغة رؤية ورسالة وقيم الجمعية بناء على التحليل الاستراتيجي بالستعانة بالخبير 

  الغايات" التي تسعى الجمعية إلى تحقيقها؛ من خالل اجتماعات متكررة لفريق التخطيط وإلادارة  الاستراتيجيةتحديد ألاهداف"

 العليا بناءا على مؤشرات التميز.

  والخطة التنفيذية من قبل إلادارة العليا ومجلس إلادارة بعد صيغتها  الاستراتيجيةاعتماد كل من الرؤية والرسالة وألاهداف

 بصورتها النهائية.

 الجهات الرسمية(.-الجمهوًر -جهات مانحة -إعالن الخطة و تعميمها وإتاحتها للمعنيين باألمر)موظفين 

 إدارة ألازمات 1.1
  يتم وضع خطة سنوية إلدارة ألازمات والطوارئ تهدف إلى منع وتخفيف تأثير الحروب من خالل الاستعداد املخطط

 حيث يتم : حدود املحافظةملواجهة التأثيرات املحتملة ضمن 

 .يتم تشكيل لجنة إلدارة ألازمة خالل العام 

 يتم وضع هدف عام وأهداف فرعية للخطة 

  ًتوفير احتياجات ..إلخ( –منشورات  –يتم وضع برامج وقائية حسب نوع ألازمة أو الطارئ)برامج توعية
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 :التدقيق الاداري الداخلي: سادسا

يهدف التدقيق الاداري الداخلي الى التأكد من سالمة العمليات الادارية داخل الجمعية وفقا للقوانين والاجراءات املتبعة 

 وفي هذا السياق يتم تكليف موظف في قسم الشؤون الادارية ملتابعة العديد من الامور من ابزها: لدى الجهات الرسمية

 ًامللفات والسجالت الادارية

 ًالتقييم املؤسس ي للجمعية واملراكز

 .التأكد من مؤشرات تحقيق الجودة وفقا للبرنامج الوطني 

 امللفات والسجالت الادارية: (1

  التنظيمي.ألانظمة إلادارية والهيكل 

 .التقرير إلاداري 

 سجل اجتماعات مجلس إلادارة 

 .سجل اجتماعات الجمعية العمومية 

 سجل عضوية الجمعية العمومية 

 .طلبات الانتساب للجمعية العمومية 

 سجل الصادر والوارد 

 سجل ألاصول الثابتة 

 ملفات املوظفين و املتطوعين 

 .سجل حركة املركبات 

 ة وفقا للبرنامج الوطنيالتأكد من مؤشرات تحقيق الجود (1

 .التأكد من وجود نشرة تعريفية محدثة بأهداف وبرامج مشاريع الجمعية متاحة للجمهور في قاعة الاستقبال 

 يوجد للجمعية موقع الكتروني محدث 

 .يوجد دليل خاص للمستفيدين 

 .لإلجراءات املتبعة 
ا
 تتم عملية إجراءات الشراء وفقا

  إلادارية الدورية.التأكد من انتظام التقارير 

 .وجود نظام اداري معتمد يبين الهيكل إلاداري 

 .وجود دليل لسير العمل داخل املؤسسة 

 .وجود نظام محوسب يحتوي على بيانات محدثة للمستفيدين 

 .وجود نظام إلكتروني ألرشفة الوثائق والبريد الداخلي والخارجي 

 .وجود نظام محوسب إلدارة شؤون العاملين 

  سلوك) دليل عمل أخالقي( للعمل بقرار واضل من مجلس إلادارة.وجود مدونة 

 .وجود نظام يوضح آلية تقييم املشاريع والبرامج للجمعية 

 .وجود خطط استراتيجية وتشغيلية للجمعية معتمدة من مجلس إلادارة 
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 .توجد موازنات معتمدة من مجلس إلادارة 

 من خالل اتباع التالي :بشكل سنوي  للجمعية واملراكز التقييم املؤسس ي : يتم التقييم املؤسس ي  (1

 : املنهجية في التقييم من خالل 

 املسح العام 

 مسح املناخ املؤسس ي 

  آراء الجمهور 

 : املسح العام:
 
يتم ذلك من خالل مقابلة الادارة العليا والتنفيذية في الجمعية ومعرفة آرائهم حول املشاكل التي  اول

 تواجه املؤسسة باإلضافة الى أفضل الطرق لحلها والارتقاء بالخدمات املقدمة.

: مسح املناخ املؤسس ي:
 
 الفني واملتمثل في:والذي يتم من خالله تقييم عام لهم مرتكزات العمل الاداري وامللي ًو ثانيا

o التحسينات املستمرة( –نظم املعلومات  –الشؤون إلادارية  –التخطيط  -) الحكم والتوجيهالشؤون إلادارية 

o  ًالاستدامة ( –املتابعة والتقييم  –تطوير البرامج  –ألافضلية النسبية  –)الخبرة الفنية تنفيذ البرامج

o  ًإدارة املوارد البشرية ( –التنوع  –الكادر  –ثقافة املؤسسة  –)الهيكل التنظيمي املوارد البشرية

o  التشبيك والتنسيق  –العالقات مع الحكومة  –)العالقة مع املجتمع والجمهور املستهدف العالقات الخارجية– 

ًاملناصرة( –عالقات مع وسائل إلاعالم 

o  الامتثال( –حاسبة امل -املشتريات –تجنيد ألاموال  –)وضع املوازنات الشؤون املالية 

o  ًاقتراحات الجمهور املستهدف( –رضا الجمهور املستهدف  –الجمهور املستهدف )مشاركة الجمهور املستهدف

 : 
 
 أراء الجمهور املستفيد ثالثا

حيث يتم أخذ آراء الجمهور حول الخدمات املقدمة من خالل املشاركة في وضع ألاهداف ومعرفة اقتراحاتهم ومدى الرضا 

ًالعام عن الخدمة املقدمة. 

 

 سابعا: العالقات العامة والاعالم

ًتعزيز العالقات بين الجمهور الداخلي للمؤسسة والخارجي من خالل :الهدف : 

 وضيح مساعيها لدى الرأي العام الفلسطيني.تعزيز صورة املؤسسة وت -1

 تكثيف عملية التواصل والعالقات مع الصحافيين -2

 الوقوف اعالميا عند املحطات املهمة في مسيرة املؤسسة -3

4- .
ا
 وصحفيا

ا
ًتنمية قدرات املوظفين اعالميا

 املهام وإلاجراءات :

  التوثيق إلاعالمي لألنشطة والبرامج 

 املراد تنفيذه. املعرفة املسبقة بموعد النشاط -

 تجهيز وسائل التوثيق )الكاميرا ( وفريق العمل. -

 مواقع التواصل الاجتماعي ( –إلالكترونية  –املقروءة  –املرئية  –سائل إلاعالم املختلفة )املسموعة سيق مع ًونالت -

 تجهيز عرض مرئي لبرامج ومشاريع وانشطة الجمعية. -

 الجمعية.تجهيز افالم وثائقية عن برامج وانشطة  -
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ًمتابعة املوقع الالكتروني الرسمي للجمعية باإلضافة الى صفحات التواصل الاجتماعي. -

 نشر الاخبار إلاعالمية 

 موثق بالصور. اعداد خبر اعالمي للنشر  -

 ارسال ألاخبار عبر البريد إلالكتروني إلى كافة العناوين إلاعالمية و النشر عبر املواقع الخاصة. -

 ف مع وسائل إلاعالم املختلفة.املتابعة عبر الهات -

 :استقبال وفود 

 .ًبناءا على تفاهم مسبق مع الجهة القادمة لزيارة الجمعية يتم استقبال الزائرين

 .ًيعرف القسم عن الجمعية من خالل الحديث والنقاش ومن خالل توزيع نشرات تخص الجمعية

 من خالل النشر والتحرير على املًو 
ا
ًاقع والوسائل الاعالمية املمكنة.يوثق القسم الزيارة اعالميا

 .ًكتابة محضر الزيارة، وتقديمه للمدير العام لعتماده

 :اجراء زيارات 

 .ًيتم رفع كتاب إلى املدير العام بالزيارة وأهدافها وتعريف بالجهة املطلوب زيارتها

  الجهة املطلوبة.بعد موافقة املدير العام على الزيارة، يتم ارسال كتاب بخصوص تحديد موعد للزيارة مع 

 وتحرير محضر بالزيارة ،
ا
 يقوم القسم بتوثيق الزيارة اعالميا
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 الفصل الرابع
 برنامج الحد من الفقر
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ً

 قسم الحد من الفقر:

 لجنة البت في املساعدات: -1

 البحث الاجتماعي واعداد قاعدة البيانات. -2
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 املساعدات: -3

 .املساعدات الطارئة 

 .املساعدات العينية 

 .املساعدات النقدية 

 .املساعدات املوسمية 

 .القرض الحسن 

 .صندوق التكافل 

 : 
 
 لجنة البت في املساعدات:أول

تتكون اللجنة من )رئيس مجلس الادارة، أمين الصندوق، املدير العام، وعضوين من مجلس الادارة، رئيس القسم، الباحث 

ًالاجتماعي(.

ًهدف اللجنة: البت في طلبات املساعدات املقدمة، بناءا على دراسة الحالة املقدمة من القسم.

 : 
 
 اعداد قاعدة البيانات:البحث الاجتماعي ثانيا

يتم اعداد قاعدة البيانات في القسم اما بناءا على الافادة من الجهات املختصة مثل وزارة الشؤون الاجتماعية وبعض  .1

ًالجهات ألاخرى.

ًناءا على الطلبات املقدمة، وفي حالة تقديم الطلبات فإنه عملية ترشيح ألاسماء تمر باملراحل التالية:ب .2

ً، واحضار ألاوراق الثبوتية.12تقديم طلب مساعدة .3

ًيقوم فريق العمل بإجراء زيارة ميدانية واعداد دراسة حالة. .4

 قائمة املساعدات أو استثنائها. يقدم الباحث الاجتماعي توصياته بخصوص الحالة، ويتم ادراجها على .5

 : 
 
 املساعدات ثالثا

 الطارئة:املساعدات  .1

في حالة حدوث كوارث وحروب، تقوم الجمعية بتشكيل فريق عمل لزيارة ألاماكن املتضررة، وبناءا على تقييم الفريق املشكل لوضع 

طارئة قد تكون نقدية أوعينية بهدف الاغاثة ألاسر واملنازل، أو من مصادر جهات الاختصاص، يقوم القسم بتقديم مساعدات 

ًالعاجلة للسكان، املتضررين.

 املساعدات العينية: .1

 وهي اما عبارة عن طرود غذائية، أو مساعدات اغاثية أخرى )مالبس، فراش وأغطية، أدوات مطبخ(.

اعدة  البيانات حسب ألاولوية وألاكثر يتم تقديم املساعدات العينية في حالة توفرها من الجهات الداعمة للحالت املوجودة في ق

ًحاجة، أو التي لم يسبق تقديم مساعدات لها، ويتم:

 .ًاعداد كشف باألسماء املستحقة

 .ًيتم ابالغ ألاسر املستهدفة من خالل رسائل هاتفية، للقدوم إلى الجمعية لستالم الكوبون الخاص بهم

 وايصال استالم عيني.عند الاستالم يقوم املستلم بالتوقيع على كشف ألاسماء ، 

ً

 املساعدات النقدية: .3

 وهي مساعدات نقدية إما أن تكون:

                                                           
 (36مرفق )نماذج ص  35
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 مساعدات نقدية طارئة: .أ

ًيتم تقديم املساعدات النقدية الطارئة بناءا على قدوم ألاسر إلى الجمعية، وتقديمها طلب مساعدة. .1

القسم لوضع الحالة وباطالع وموافقة املدير في حال كانت ألاسرة بحاجة طارئة لتقديم املساعدة، وبناءا على تقييم رئيس  .2

ًش.544أقل من  -54العام، يتم صرف مساعدة نقدية تتراوح قيمتها من 

ًيقوم املستلم بالتوقيع على ايصال استالم نقدي. .3

 مساعدات نقدية للمؤسسات: .ب

ًتقوم الجهة بتقديم طلب مساعدة موجه إلى رئيس مجلس الادارة. .1

زيارة للمؤسسة، والاطالع أكثر على هدف املساعدة، وفي حالة كانت تستدعي قدوم  يتم تكليف رئيس القسم بإجراء .2

ًاملهندس يخرج املهندس للزيارة والتقييم.

ًيقوم القسم بإعداد تقرير حول الطلب املقدم. .3

ًيتم عرض التقرير على لجنة مشكلة من مجلس الادارة وفي حال املوافقة يتم الصرف. .4

ًوصل استالم عيني أو نقدي.يقوم املستلم بالتوقيع على  .5

 املساعدات املوسمية: -8

ًيتم تقديم املساعدات املوسمية في املواسم وألاعياد:

 :ًافطار صائم، طرود غذائية، قسائم شرائية، مساعدات نقدية. رمضان

 :ًكسوة العيد، لحوم أضاحي، مساعدات نقدية. العيد

 :ًالحقيبة املدرسية)تحتوي قرطاسية(، زي مدرس ي، مساعدات نقدية، رسوم للطالب. العام الدراس ي

 القرض الحسن: -16

 :يهدف مشروع القرض الحسن إلى انشاء مشاريع صغيرة. تمكن العائلة أو صاحب الطلب من الاعتماد على مصدر  الهدف

ًدخل مستمر.

 :ًتخضع سياسة الاقراض لتعاليم الدين الاسالمي الحنيف، ويكون على صورة قرض حسن. سياسة الاقراض

 :(.$3000إلى$1000ويتراوح مبلغ القرض من) مبلغ القرضً

 شروط الحصول على القرض: 1.1

ًأن يكون املشروع املقدم مميز وبما يخدم مصلحة املجتمع. .1

ًالادارة.أن يتم املوافقة على املشروع من قبل لجنة معتمدة من مجلس  .2

ًأن يكون الكفيل يتقاض ى راتبه عن طريق حساب بنكي جاري في أحد البنوك املحلية الفلسطينية. .3

ًأن يكون الطلب مستوفي ألاوراق املطلوبة والتي تتمثل في: .4

ًسند دين منظم بقيمة املبلغ. .5

ًشهادة حسن السيرة والسلوك من الداخلية. .6

ًفيشة تقاض ي راتب للكفيل. .7

 ألاوراق الثبوتية. .8

ً

 اجراءات الحصول على القرض: 1.1

ًيقوم مقدم طلب القرض بتعبئة استمارة طلب قرض حسن. .1
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ًيحضر ألاوراق الثبوتية الخاصة به، مع دراسة جدوى لفكرة املشروع. .2

ًيعرض الطلب مرفق به ألاوراق، على لجنة القرض الحسن. .3

ًفي حال تمت املوافقة يطلب من مقدم الطلب احضار:  .4

ًاملبلغ.سند دين منظم بقيمة  .4.1

ًفيشة تقاض ي راتب للكفيل. .4.2

 صندوق التكافل الاجتماعي: -1

 وهو صندوق له رقم حساب مستقل، ويقوم بتقديم املساعدات بشكل دوري لعدد من ألاسر املحتاجة.

 .ًالفئات املستهدفة: الحالت املرضية، العالج بالخارج، طالب الجامعات، ألاسر الفقيرة

 الاجراءات: -

ًمن العائلة.يتم تقديم طلب مساعدة  .1

ًيقوم الفريق بإجراء زيارة ميدانية، ويطلب منه احضار أوراق ثبوتيه )صورة هوية، تقارير طبية، شهادات قيد(. .2

 بتوصيات الباحث ورئيس  .3
ا
بناءا على ألاوراق املقدمة، وزيارة الباحث يتم تقديم تقرير إلى لجنة صندوق التكافل، مذيال

ًالقسم.

 ترميم املنازل: -1

  والتي تعيش في مسكن س يء. املستهدفة:الفئة 
ا
ًألاسر ألاكثر فقرا

ًبعد تقديم الطلب من ألاسرة، وتعبئة استمارة ترميم منزل. .1

ًيقوم قسم الحد من الفقر، برفقة املهندس بإجراء زيارة ميدانية للحالة. .2

ًيتم اعداد دراسة حالة، وكتابة التوصيات. وتحال إلى لجنة البت في املساعدات. .3

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 الفصل الخامس

 الشؤون المالية
 
 

 أليات الشراء 

  حركة املخازن 

 العهد واللوازم 

 القبض النقدي والعيني 

 الصرف العيني والنقدي 

 السجالت املالية 

ً
ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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 إجراءات الشراء:أول : 

ًبناء على طلب الاحتياجات، وبعد اعتماده من املدير العام. .1

ً.13املالي، ويقوم قسم الشؤون املالية بإحالته إلى أمين املخازن ليعد طلبية صرف من املخازًن يتم تحويل الطلب إلى القسم .2

ًفي حال عدم توافر ألاصناف في املخازن يتم إحالة الطلبية إلى املشتريات باعتماد من املدير العام، وأمين املخازن والجهة الطالبة. .3

ً.14يتم اعداد طلب الشراء .4

 من خالل:يتم تحديد آلية الشراء  .1

 ( 1666-1الشراء بطريقة ألامر املباشر من)ًشيكل

 إجراءاتها:

 تحديد مواصفات املواد املطلوب شراؤها وأنواعها وماركاتها بدقة وكذلك كمياتها وأسعارها التقريبية. .1

ًالطواف على املحالت للحصول على أقل ألاسعار. .2

ًإحضار فاتورة ضريبية وسند قبض رسمي. .3

ً.15بالعهدةتحرير سند إدخال  .4

ًباملبلغ املطلوب دفعه. 16تحرير سند صرف .5

 إذا كانت أقل من  .6
ا
ًشيكل وبشيك إذا زاد عن ذلك. 500دفع القيمة نقدا

ًتوقيع املورد على صورة الشيك بما يفيد استالمه. .7

 ( 16666-1666الشراء بطريقة عروض ألاسعار من )شيكل 

 إجراءاتها:

 ملاركة، بعد موافقة مجلس الادارة املسبقة باملواصفات بدقة بالنوع وا 17تنظيم عرض سعر .1

ًنسخ على ألاقل. 3تصويره عدد  .2

ًتوزيعه على املحالت التجارية ضمن ظروف غير مغلقه. .3

ًاسترداده في ظروف مغلقة )التنبيه على املورد أن يكون قد ختم عرض السعر(. .4

ًفتحه من خالل لجنة فتح املظاريف والترسية من خالل نموذج خاص. .5

ملورد )فاتورة ضريبيه، سند قبض، شهادة خصم من املنبع من ضريبة الدخل، شهادة خلو طرف من ضريبة مطلوب من ا .6

ًالقيمة املضافة(.

ً.11سند فحص واستالم .7

ًسند إدخال في العهدة. .1

ًسند صرف من املالية، وإصدار الشيك باملبلغ. .9

ًتوقيع املورد على صورة الشيك بما يفيد استالمه إياه. .14

 مالحظات:

                                                           
 (.55المخازن)نماذج ص مرفق نموذج طلبية صرف من  33
 (53نموذج طلب شراء )نماذج ص 34
 (.54مرفق نموذج سند ادخال في العهدة )نماذج ص 35
 (.55مرفق نموذج سند صرف )نماذج ص 36

 

 

 (.56مرفق نموذج فحص استالم )نماذج ص 33
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ًعروض ألاسعار من املوردين في ظروف مغلقة.تستلم  .1

 التأكيد على املوردين بوجوب تقديم فاتورة ضريبية في جميع حالت الشراء. .2

التأكيد على املوردين بوجوب تقديم شهادة خصم من املنبع وشهادة خلو طرف من ضريبة القيمة املضافة في حالة عروض  .3

ًالاسعار واملناقصات.

ًمع املوردين.عدم تكوين عالقات مودة  .4

ًعدم قبول الهدايا منهم البتة. .5

ًعدم قبول ضيافتهم البتة. .6

ًعدم محاولة أو معرفة سعر كل متقدم، أو إطالع بعض املوردين على أسعار آلاخرين. .7

 ( 16666 – 16661الشراء  للمبالغ التي تتراوح من:) 

o .يتم تطبيق نفس اجراءات املناقصة باستثناء الاعالن في الصحف املحلية 

 فما فوق(: -16661لشراء بطريقة املناقصة للمبالغ التي تتراوح من )ا 

 إجراءاتها:

ًتحديد الاحتياجات بدقة من حيث املاركة والنوع وسنة إلانتاج ضمن كراس العطاء. .1

 الحصول على موافقة مجلس الادارة املسبقة على العطاء. .2

شيكل وملدة يوم على 54444ألاقل في املبالغ التي تزيد عن تنزيل إلاعالن في الصحف املحلية، ملدة يوميين متتاليين على  .3

شيكل، مع ألاخذ بعين الاعتبار أن ل تكون في أي يوم من أيام 24444شيكل، وتزيد عن  54444ألاقل في املبالغ التي تقل عن 

 لرسمية.العطل ألاسبوعية أو ألاعياد واملناسبات الوطنية التي يعطل فيها العمل في الدوائر الحكومية وا

 يتم نشر اعالن املناقصة على املوقع الالكتروني وكذلك على لوحة الجمعية طيلة فترة املناقصة. .4

 :ًعناصر الاعالن 

 .يوم البدء في بيع العطاءات 

 .يوم وساعة استالم العطاءات وايداعها في الصندوق 

 .يوم وساعة إغالق صندوق العطاءات 

 ساعة فتح املظاريف. يوم ًو 

 املناقصة للتجزئة من عدمه وأن ثمن إلاعالن على من يرسو عليه العطاء وأية شروط أخرى تراها  مع ذكر قابلية

ًضرورية.

ًبيع العطاءات عبر قسم املالية بعد ختمها بخاتم الجمعية. .5

ًحصر املتقدمين لشراء العطاء. .6

ًحصر املقدمين عروض أسعارهم. .7

امين الصندوق ومحاسب الجمعية بحضور مندوبي عقد جلسة لفتح املظاريف برئاسة عضو مجلس ادارة وعضوية  .1

ًاملوردين املتقدمين وقراءة إلاجماليات فقط أمامهم وتنظيم كشف تفريغ واحالة الامر الى لجنة البت.

تقوم لجنة البت )رئيس الجمعية وأمين الصندوق وعضو مجلس ادارة( بالترسية على صاحب السعر ألاقل مع الاحتفاظ  .9

ًمن قيمة العطاء املتقدم به كل مورد. %5د التأكد من وجود تأمين ابتدائي بأعلى جودة ممكنة وبع

ًشيكل 24444تكون الترسية بقرار من مجلس الادارة إذا زاد املبلغ عن  .14

ًيكون بالجمعية صندوق للعطاءات مفتاحه بعهدة أمين الصندوق. .11

 العطاء للجنة فنية. في حالة عدم القدرة على الترسية لختالف املواصفات توص ي اللجنة بإحالة
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 تشكيل لجنة فنية بقرار مجلس الادارة. .12

بعد الترسية  %14إعادة توصية اللجنة الفنية للجنة البت للترسية على أساسها واستبدال التأمين الابتدائي بتأمين نهائي  .13

ًعليه.

ًتوص ي اللجنة بإعادة إلاعالن. 2أو  1في حال لم يتقدم سوى مورد  .14

 الترسية والبت في العطاء حتى لو تقدم مورد واحد فقط.عند إعادة إلاعالن يتم  .15

 بعد التوريد يلزم آلاتي: .16

 ممحضر فحص واستاًل 

 . سند إدخال في العهدة 

 .فواتير ضريبية + سند قبض 

 .شهادة خصم من املنبع من ضريبة الدخل 

  طرف من ضريبة القيمة املضافة.شهادة خلو 

 .شهادة الضمان 

 الفواتير.مة ضريبة الدمغة على تحصيل قي 

 املالية وإصدار شيك باملبلغ. تحرير سند صرف من 

 .)ًتصوير الشيك وتوقيع املورد على صورته بما يفيد استالمه أصل الشيك )الاسم والتوقيع والختم

: 
 
 آلية الصرف من املخازن:املخازن و  ثانيا

 : إجراءات املخازن 

 سند فحص واستالم -

 سند إدخال -

 التحويل للمشريات(طلبية صرف  )سند صرف أو  -

 إجراءات الصرف من املخازن :

 يرفع ملدير الجمعية. 19تحرر الجهة الطالبة طلبية صرف مواد .1

ًيؤشر مدير الجمعية على الطلب بتوجيهه للمخازن للصرف أو للجنة املشتريات للشراء في حالة عدم توافر الصنف باملخازن.  .2

يتم الصرف من املخازن بموجب سند صرف من أصل ونسختين، يحفظ ألاصل لدى أمين املخزن والصورة ألاولى للجهة الطالبة أما  

ًالثانية فيحتفظ بها في كعب دفتر سندات الصرف

 ثالثا : العهد واللوازم : 

 جرد العهد واللوازم -2

 التوقيع على مستند استالم عهدة -3

 تسليم العهدة للموظف -4

 التدوين في سجل العهد -5

                                                           
 مرفق سابقاً. 32
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 : 
 
 القبض النقدي والعينيرابعا

 السلفة املستديمة: -أ

 شيكل. 444للمصروفات التي ل تزيد عن  .1

ًيكلف شخص بقرار من مجلس الادارة يكون أمين للسلفة والصرف منها. .2

ًتصرف السلفة بشيك باسم أمين السلفة. .3

ًشيكل. 2444الادارة على أل تزيد عن تقدر السلفة بمتوسط مصروفات شهر وحسب ما يقرره مجلس  .4

ًيمنع تجزئة املشتريات للتهرب من عمل عروض أسعار أو مناقصات. .5

 اجراءات القبض النقدي:  -ب

 يحرر أمين الصندوق أو من يفوضه سند قبض من أصل وصورتين ويوقع عليه بجانب الختم. .1

ًيسلم الاصل للدافع أو املتبرع ويجب أن يكتب اسمه. .2

ًالاولى لقسم املالية أو املحاسبة للتسجيل في السجالت او البرنامج.تحول الصورة  .3

ًتبقى الصورة الثانية بالدفتر للمراجعة. .4

 يتم ايداع املبالغ التي تم استالمها في الحسابات البنكية أول بأول. .5

 استالم تبرعات عينية: -أ

 يه بجانب الختم وتسلم النسخة البيضاء للمتبرع.يقوم املستلم بتحرير نموذج استالم مواد عينية من أصل وصورتين ويوقع عل .1

تحول جميع سندات استالم املواد العينية الى أمين الصندوق لتسجيلها وتوقيعها والاحتفاظ بالصورة الاولى مع سند ادخال  .2

ًاملخازًن

ًتبقى الصورة الثانية مع تأشيرة أمين الصندوق عليها مسلسلة بنفس الدفتر للمراجعة. .3

 التبرعات العينية وفقا للسعر الحالي الدارج في السوق.يتم تثمين سعر  .4

 يتم ادخال التبرعات العينية الى مخازن الجمعية. .5

 : 
 
 الصرف العيني والنقديخامسا

 شيكل من الصندوق، وما زاد عن ذلك يتم صرفه بموجب شيك. 544يتم صرف املبالغ التي تقل عن  .1

 ينوب عنه بقيمة املبلغ املصروف. يتم تحرير سند صرف موقع من أمين الصندوق أو من .2

 يتم الاحتفاظ بدفاتر الشيكات في مكان أمين في الجمعية. .3

 .24يتم كتابة الشيكات بشكل تسلسلي، وتسجيلها في سجل الشيكات الصادرة .4

 يتم تحرير أمر صرف يرفق في املعاملة. .5

 يتم ادخال عمليات الصرف بشكل متسلسل على البرنامج املحاسبي. .6

 املستندات املؤيدة لصحة الصرف.يجب ارفاق  .7

 يجب تحديد عملة الصرف للعمالت ألاجنبية على سند الصرف. .1

ً

 

                                                           
 (.57مرفق سجل الشيكات الصادرة )نماذج ص 53
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 :
 
 السجالت املاليةسادسا

 :السجالت الخاصة بالقسم 

 يحتفظ القسم ألغراض انجاز العمليات املالية وتوثيقها بالوثائق التالية:

ًسجل العهدة الدائمة. .1

ًدفاتر سندات الادخال وإلاخراج. .2

ًسندات القبض والصرف. دفاتًر .3

 سجالت مالية حسب النظام املالي. .4

 املستندات والسجالت املحاسبية. .5

i. :21تتكون املستندات املحاسبية 

 22سند قبض. .أ

 .23سند قبض فرعي .ب

 .24سند استالم مواد عينية .ج

 .25أمر صرف .د

 .26سند صرف .ه

 .27سند صرف فرعي .و

 21طلبية صرف من املخازن. .ز

 .29سند صرف من املخازًن .ح

 .34طلب شراء .ط

 .31واستالم سند فحص .ي

 .32سند ادخال للمخازًن .ك

ii. :تتكون السجالت املحاسبية من 

 سجل اليومية العادية .أ

 سجالت ألاستاذ املساعد. .ب

 سجل حركة الصندوق. .ج

 سجل ألاصول الثابتة. .د

 سجل توثيق سندات القبض والصرف. .ه

                                                           
 مرفق في النماذج. 53
 (53)صمرفق نماذج  55
 (.53مرفق نماذج )ص 53
 (52مرفق نماذج )ص 54
 (.33مرفق نماذج )ص 55
 مرفق سابقاً. 56
 (.33مرفق نماذج )ص 57
 مرفق سابقاً. 53
 (.35مرفق نماذج )ص 52
 (.33مرفق نماذج )ص 33
 (34مرفق نماذج )ص 33
 مرفق سابقاً. 35
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 بطاقة حركة الصنف من املخازن. .و

( في حالة إدارة نظام مالي محوسب لدى الجمعية أو الهيئة 2السابقة رقم )ب( من الفقرة -يمكن الاستغناء عن السجالت في البند )أ

مع الاحتفاظ بسجل ألاستاذ كامل وسنوي لكل حساب على أن تلتزم الجمعية أو الهيئة بتخزين املعلومات الالكترونية بطرق 

ًصحيحة وسليمة والاحتفاظ بها في مكان آمن.

 :ألاصول الثابتة 

 سجل مختوم من وزارة الداخلية وفقا للنموذج التالي:يتم تسجيل ألاصول في  (1

 

 م

رقم 

ًألاصل

اسم 

ًألاصل

وصف 

ًألاصل

جهة 

ًالاستخدام

اسم الجهة املوردة 

ًأو املتبرعة

رقم 

ًاملستند

تاريخ التوريد 

ًألاصل

التكلفة 

ًالفعلية

نسبة 

ًإلاهالك 

ًألاصل.يتم اثبات ألاصول بتكلفتها في تاريخ شرائها ويقفل الحساب عند اهتالك  -

ًشيكل في حال استهالكه دفتريا ول زال يستخدم. 1يوضع لألصل قيمة رمزية  -

ًاتالف ألاصل أو بيعه يتم بموجب قرار مجلس ادارة وإعالم وزارة الداخلية قبل البيع بأسبوعين على ألاقل. -

ة أقصاها أسبوع من في حال فقدان أو سرقة أحد ألاصول يتم ابالغ الجهات املعنية بذلك فور حدوث السرقة في مد -

ًتاريخه.

يتم جرد ألاصول في نهاية السنة املالية من قبل اللجنة املكلفة من مجلس الادارة تحتوي على عضو مجلس ادارة ومدقق  -

ًحسابات ويتم الاحتفاظ بنتيجة الجرد موقعة من اللجنة في ملف خاص بذلك.

 لهالك على ألاساس التالي:يتم حساب اهالك ألاصول على حساب القسم الثابت وتعتمد نسب ا -

 نسبة الاهالك ألاصل م

ً%24ًأجهزة كمبيوتر 1

ً%24ًأجهزة مكتبية 1

ً%14ًأثاث 1

ً%2ًمباني 1

ً%15ًسيارات 1

ً%24ًمصادر معلومات )كتب( 1

ً%14ًآلت ومعدات 1

ً%24ًشبكات كمبيوتر 8

 اجراءات بيع ألاصول. (1

 مجلس ادارة بالبيع. في حال أرادت الجمعية بيع أصل يجب اتخاذ قراًر .1

 تشكيل لجنة لتقييم ألاصل مكونة من عضو مجلس ادارة، أمين الصندوق، املحاسب، خبير. .2

 يتم اعالم وزارة الداخلية بالبيع قبل اسبوعين. .3

 في حال كان ألاصل أرض أو ممتلكات يتم بيعها باملزاد العلني. .4

 يتم الاعالن عن البيع في الجريدة ملدة يومين. .5

 راسة مزاودة تحتوي كافة التفاصيل الخاصة باألصل.يتم اعداد ك .6

ً

ً
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 .حساب مستحقات العاملين 

 يتم ايداع مستحقات العاملين في حساب بنكي منفصل في نهاية كل عام. .1

ًل يتم التصرف باملستحقات الا ألمور في صالح املوظف. .2

ًيتم حساب املستحقات على أساس راتب عن كل عام للموظف الواحد. .3

ًضريبة الدخل بشكل سنوي باملبلغ الاجمالي.يتم سداد  .4

 .كيفية اعداد الحسابات الختامية 

 يتم ادخال حركات الصرف والقبض على برنامج ألاصيل في تاريخ حدوثها. .1

ًيتم تسليم املجموعة ملدقق الحسابات الخارجي إلعداد امليزانية العمومية. .2

ًيتم عمل جرد ملخازن الجمعية ومخازن التبرعات العينية. .3

ًيتم مطابقة الحسابات البنكية وسحب كشف مصادقة من البنوك. .4

ًيتم عمل جرد للصناديق واعداد كشف موقع من اللجنة بقيمة الصندوق في نهاية العام. .5

ًيتم تختيم سجالت حركات الصندوق والبنوك من وزارة الداخلية. .6

ًيتم مراجعة التقرير املبعوث من املدقق واعتماده في مجلس إلادارة. .7

ًعقد اجتماع جمعية عمومية لعتماد التقرير الاداري بحضور مندوب الداخلية.يتم  .1

 :صرف رواتب املوظفين 

 إلحدى الطرق التالية: 
ا
ً-تصرف الرواتب وفقا

 كشف موجه للبنك وموقع من أصحاب حق التوقيع على الشيكات بتحويل الرواتب على حسابات املوظفين مباشرة. .1

 لكشف موقع من إلادارة ومسجل فيه أسماء املوظفين مباشرة.الصرف من خالل البنك أو البري .2
ا
 د استنادا

ًإصدار شيك ممهور بختم املستفيد ألاول فقط باسم كل موظف. .3
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 : 
ا
 :إلاعداد والكتابةأول

 -من خالل عدة طرق : الاحتياجاتتحديد  .1

 ورش عمل 

 مجموعات بؤرية 

 مجلس إلادارة 

 الخطط الوطنية 

 الخطط الاستراتيجية للجهات املانحة 

 كتابة املقترح : .1

 الوثيقة املبدئية 

 ل تزيد عن أربع صفحات  -

 -شخص التواصل وتوصيفه –معلومات التواصل  –اسم املشروع  -اسم الجمعية  –صفحة غالف )شعار الجمعية  -

 التاريخ( –املنحة املطلوبة 

 ألاهداف الغاية ًو –تحليل املشكلة  –اسم املشروع الصفحة الثانية :  -

 (الهدف العام و ألاهداف والفرعية) املشروعوصف  -

 النتائج املتوقعة -

 املوازنة  -

 املقترح كامل 

 ورقة 144عن  وقد يزيديتم فيه تفصيل املشروع بشكل كامل  -

 -الهدف العام وألاهداف الفرعية -بيانات املشروع املقترح –بيانات املؤسسة  -صفحة الغالف يتكون املقترح من )  -

 –الاستدامة  –مبررات املشروع  –الاحتياجات  دراسة -وألاسباباملشكلة  -ملخص املشروع "الاحتياجات والنتائج"

 (الخبرات السابقة 

 : 
 
 يتم التسويق من خالل إرسال املقترح عبر عدة وسائل اتصال :: التسويق ثانيا

 عبر البريد إلالكتروني 

 الاتصالت الهاتفية 

 التواصل عبر إلانترنت ملعرفة مواعيد التقدم ملشاريع املؤسسات املانحة 

 :
 
 املوافقة على املشروع : ثالثا

 اعداد الخطة التنفيذية 

مبررات  -امللخص التنفيذي -معلومات املشروع املقترح -معلومات املؤسسة -مكونات الخطة )رسالة للجهة املانحة -

 -إلاطار املنطقي -مدة املشروع" -الهدف العام وألاهداف الفرعية والنتائج، الفئة املستهدفة" وصف املشروع -املشروع

الجدول الزمني  -"OBSاملسئوليات"الهيكلية إلادارية وتحديد  -( "WBSمجال عمل املشروع" هيكل تحليل عمل املشروع)

 الخاتمة( -تحليل املخاطرة -آليات املتابعة والتحكم -التدفق النقدي –موازنة املشروع  –موارد املشروع  -لألنشطة

  تجهيز و توقيع( الاتفاقيةMOU)  توقيعها و 
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 :
 
 تنفيذ املشروعرابعا

 .توفير احتياجات املشروع بما يتوافق مع موازنة املشروع 

 متابعة ألانشطة وتنفيذها حسب الخطة التنفيذية 

 اعداد تقارير إدارية ومالية بشكل دوري 

 التوثيق إلاعالمي ملشروع 

 تقييم املشروع 

 : 
 
 املتابعة والتقييمخامسا

 املتابعة والتحكم والرقابة على املشروع إداريا وماليا عبر الوسائل التالي  (1

 ًسير العمل بشكل عام وحول كل مرحلة من مراحل املشروع تقارير شهرية: يتم رفع تقارير شهرية حوًل

  تقارير مرحلية: يتم رفع تقارير مرحلية ربعية للجهة املمولة، تتناول أهم إلانجازات وما تم تحقيقه من أهداف حتى

 لحظة رفع التقرير.

 اء والرقابة على سير زيارات ميدانية: سيتم عقد زيارات ميدانية شهرية للتدريب في كل مرحلة بهدف تقييم ألاد

ًالعمل، وتوثق هذه الزيارات بالتقارير والصور.

 .ًاستبيانات: تقيس الاستبيانات قبلية وبعدية مدى استفادة الطلبة من البرامج املقدمة لهم

  ًالعمل. املشروع وفريقإدارة  الدورية بينالاجتماعات الدورية: الاجتماعات

 ظائف إلادارية املتعلقة بإثبات سير عمل املشروع، سيتم خالل املشروع توثيق وتصوير: يعتبر التوثيق من أهم الًو

ًتوثيق كافة ألانشطة بالتصوير والفوتوغرافي والفيديو.

  الضبط املالي للمشروع من خالل مقارنة املوازنة الفعلية مع املوازنة التقديرية.ً

 السجالت( -لقاءات دورية -تقارير املتابعة –املالحظة املباشرة ) التقييم : (1

  ذلك من خالل تقييم خارجي أو  للمشروع ويتموالارتباط والاستدامة يتم تقييم املشروع على قياس عناصر الفاعلية والكفاءة وألاثر

 داخلي أو تشاركي، وسيكون هذا التقييم دوري :قبلي ،ونصفي ، وختامي ، وأثر. وستعتمد نتائج التقييم على العناصر التالية :

  ًاملشروع.إلانجازات التي حققها

  ًعليها.العقبات وكيف تم التغلب

  املشروع.ألاثر / التغيير الذي أحدثه 

 ادة قصص النجاح والدروس املستف 

 الديمومة 

 : 
 
 . الية حفظ ملفات املشاريعسادسا

  في حالة تسويق املشاريع 

ًومقدمة للتمويل لجهات محددة على نموذج )(يقوم رئيس قسم املشاريع بتوثيق كافة املشاريع التي يجري تسويقها  (1

يقوم رئيس قسم املشاريع بتكليف منسقي املشاريع بفتح مجلد يحتوي على ملفات مخصصة للمشاريع التي يجري تسويقها  (2

للجهات املانحة على مجلد الكتروني موجود على الشبكة ومشارك مع  رئيس قسم املشاريع ومدير عام املؤسسة يوجد بهذا 

 امللف: 

  والجهة املرسل لها املشروع وتاريخ ارسال املشروع واملوازنة الكلية  .قائمة باملشاريع املسوقة ورقم املشروع 
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  مجلد لكل جهة مانحة يوجد داخله كافة املشاريع املسوقة لهذه الجهة ويسمى كل ملف باسم عنوان مقترح املشروع

 ورقم املشروع 

 : في حال تنفيذ املشاريع 

وذج ملخصات املشاريع املنفذة )( لكافة املشاريع التي يجري تنفيذها يقوم رئيس قسم املشاريع بتوثيق كافة املشاريع على نم .1

ًفي املؤسسة .

 على مجلد خاص كالتالي:دد بفتح املجلدات ادناه يقوم كل منسق يعمل على تنسيق مشروع مح .2

 Donor Agreement41-اتفاقية املمول  -

 Proposal42-املقترح  -

 -Logical Framework 03 إلاطار املنطقي -

 Budget 44-املوازنة  -

 Work Plans45-الخطة التنفيذية  -

 Needs Assessment-06تحديد الاحتياجات  -

 Parteners&Beneficiaries-07الشركاء واملستفيدين  -

 Polices& Forms41-سياسات ونماذج  -

 Procurement-09املشتريات  -

 Reports14-التقارير   -

 Letters& Emails-11املراسالت و إلايميالت  -

 Minutes of Meetings-12ل الاجتماعات جدًو -

 Media-13الوسائط  -

 Finanical Issues-14القوانين املالية  -

 Monitoring & Evaluation-15املتابعة والتقييم  -

 Project Closing Form-16نموذج إغالق املشروع  -

 Trash-16املسودات  -

  سجل املشاريع 

ألانشطة ًحالة املشروعًالتواريخًالجهة املمولةًالتقديرية$التكلفة ًنبذة عن املشروعًاسم املشروعً#

ًاملنفذة

ًإلانجاز %

ًًإلىًمن

1ًًًًًًًًًً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً
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ً

ً

 الفصل السابع
 االجراءات الخاصة بالمراكز

 

 مركز الامل للرعاية والاستشارات النفسية 

 ًمركز بسمة للسمعيات والتخاطب

 ًمركز غزة للبصريات

 ًمدرسة بسمة الخاصة
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 إجراءات عامة :

 :
 
 التنسيق بين قسم الشؤون إلادارية والدوائر الحكومية:أول

 يلتزم قسم الشؤون إلادارية بـ:

بتكليف شعبة شؤون املوظفين بإعداد بيان شهري بأسماء العمال ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهالتهم وأجورهم وتاريخ  .1

 ويقدمه ملكتب العمل.التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه، 

ًتش العمل املخول واملعين من قبل الوزارة.مفتلتزم الجمعية بتسهيل مهمة  .2

 في حالة إصابة أحد العمال: .3

a. .حال دون استمراره بالعمل 
ا
ًتبليغ الشرطة فور وقوع أي إصابة أدت إلى وفاة العامل أو ألحقت به ضرر جسمانيا

b. ع 
ا
 اعة من وقوعها ويسلم املصاب صورة( س41ن كل إصابة عمل خالل )اخطار الوزارة والجهة املؤمن لديها خطيا

 :اجراءات تجديد ترخيص املراكز 

ًيقوم قسم الشؤون الادارية بإرسال كتاب إلى الجهة الحكومية املختصة بمتابعة املركز محل الترخيص، بطلت تجديد ترخيص. .1

ً(.يقوم قسم الشؤون الادارية بتعبئة )طلب تجديد رخصة مركز تعليمي .2

وفي حالة اضافة موظفين جدد، يقوم بإرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك وشهادة خلو من ألامراض، مع الشهادة الخاصة  .3

 ش.144باملوظف. مع رسوم التجديد 

يجب أن يقوم املركز بإعداد السجالت التالية )سجل حضور املتدربين واملدربين، سجل امللتحقين، سجل الصادر والوارد، سجل  .4

 لخريجين(سجل ا الزائرين،

 :
 
 العالقة بين ألاقسام والادارة املركزية للجمعية:ثانيا

 :تشمل أقسام الجمعية كل من 

ًدائرة التأهيل الصحي واملجتمعي. .1

ًقسم الشؤون املالية. .2

ًقسم الشؤون الادارية. .3

ًقسم املشاريع. .4

ًقسم العالقات العامة والاعالم. .5

ًقسم الحد من الفقر. .6

ً.املواردقسم تنمية  .7

  أقسام الجمعية بــ:تلتزم 

ًعليها. املبدئيةقبل تنفيذها وأخذ املوافقة  ألانشطةاطالع الادارة املركزية على  .1

ًتقديم تقارير مالية وادارية باألنشطة التي تقوم بتنفيذها. .2

 اطالع الادارة على سير العمل وحركات املوظفين، والتزامها بالعمل. .3

ً
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 دائرة التأهيل الصحي والمجتمعي: -1
 أقسام الدائرة: .1.1

ًمركز ألامل للرعاية والاستشارات النفسية. .1

ًمركز بسمة للسمعيات والتخاطب. .2

ًمدرسة بسمة الخاصة. .3

 مركز بصريات غزة. .4

 العالقة مع دائرة التأهيل الصحي واملجتمعي: .1.1

  املالية:الشؤون 

ًتلتزم الدائرة باطالع الجمعية على ألاوراق املالية وحركة الايراد واملصرفات. .5

ًتقدم الدائرة طلب سلفة مالية، ول يحق لها الصرف من الايرادات املحصلة من املراكز. .6

ًتقوم الدائرة بتوثيق الايرادات من خالل سند قبض فرعي. .7

ً.تعد تقرير مالي شهري وتقدمه إلدارة الجمعية .1

 :الشؤون الادارية 

تتابع الجمعية الشؤون الادارية داخل املراكز من حركات موظفين واصالح وصيانة واقامة أنشطة وفعاليات، من قبل قسم 

ًالشؤون الادارية في الجمعية، ويجري التعامل مع الدائرة بذات آلالية من خالل مدير الدائرة.

 :املنشورات واملطبوعات 

ًملواد الاعالمية.تقوم الدائرة بإعداد ا .9

ًتقدمها إلدارة الجمعية، للموافقة عليها. .14

بعد املوافقة عليها تحول إلى قسم الشؤون الادارية والعالقات العامة والاعالم من أجل متابعة طباعتها واصدارها. .11
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 مركز ألامل للرعاية والاستشارات النفسية:أول: 

 برنامج العالج داخل املركز: .1.1

 أيام العمل والدوام: -1

  07:30من الساعة الفترة الصباحية am   02:00إلى pm .)
ا
 )يوميا

  03:00من الساعة الفترة املسائيـة pm   06:00إلى pm .)صيف( 

         03:00من الساعة pm   05:00إلى pm .) ً)شتاءا

  :جميع املسترشدين.الفئة املستهدفة 

 استقبال حالت العالج داخل املركز: -1

ًتستقبل الحالة من قبل موظف الاستقبال، ويقوم بتوجيه املسترشد إلى ألاخصائي النفس ي. .1

وفي حالة حاجة   يقوم ألاخصائي املختص بعقد جلسة أولية مع املسترشد تستهدف بناء ثقة وعالقة ارشادية، والاستماع للشكوى، .2

ًالحالة إلى جلسات متابعة يحدد ألاخصائي موعد جلسة قادمة.

ًيقوم ألاخصائي بتعبئة استشارة من الجلسة ألاولى، ويفتح ملف متابعة بعد الجلسة الثالثة. .3

ًيحول امللف للمساعد الاداري ويقوم بإعطائه الترميز وفق تسلسل الحالت في املركز. .4

ً(.9001نظام الحفظ الرأس ي املعلق في ملفات من نوع )تحفظ ملفات الحالت وفق  .5

 برنامج مستشارك النفس ي: .1.1

  :خالل العام الدراس ي.فترة العمل 

تقوم ادارة املركز برفع كتاب تعاون من أجل تيسير عمل الفريق والاتفاق على املدارس في مديريات شرق وغرب خان يونس التي 

هذه املرحلة على آلية العمل داخل املدارس من حيث عدد ألايام التي سيتوجه بها  سيزاول الفريق عمله بها، ويتم الاتفاق في

ًألاخصائي إلى املدارس و آلية العمل والتعاون بين ألاخصائي واملرشد في املدرسة.

 عمله في املدارس.، ويزاول الفريق بعد الاتفاق على املدارس مع املديرية يعلم املركز املديرية باألخصائيين وتوزيعهم على املدارس

 ألانشطة والفعاليات التي يستهدفها البرنامج: -1

  تنفيذ  توجيه جمعي تطرح فيها مواضيع وقضايا نفسية وتربوية حسب حاجة كل مرحلة ويتم استكشاف الحالت التي

حسب تعاني من مشكالت سلوكية أو اضطرابات نفسية وتعقد جلسات فردية أو جماعية وتقدم الارشادات من خاللها 

ًطبيعة املشكلة.

 .ًاعطاء ندوات ألولياء ألامور واملدرسين عن آلية عمل املركز في املدارس

 .عمل أنشطة ترفيهية داخل املدارس ومبادرات وحمالت فصلية 

 .ًتحويل حالت للعالج داخل املركز وذلك بعد اعالم املرشد ومدير املدرسة، وفق النموذج املرفق

ًيومي يعده ألاخصائي بعد كل زيارة إلى املدرسة وفق النموذج املرفق.توثق الزيارة من خالل تقرير 

 برنامج الدعم ألاسري: .1.1

  :طيلة العام.فترة العمل 

   :السيدات وألاطفال في مختلف أحياء ومناطق مدينة خان يونس، مع التركيز على املناطق املهمشة.الفئة املستهدفة 

  :حياء في مختلف مناطق خان يونس لتنفيذ الندوات التثقيفية وورش العمل.بالتنسيق مع البلديات ولجان ألًاآلية العمل 

  :رياض ألاطفال، الجمعيات الخيرية، املراكز الثقافية للبلديات.مكان عقد ألانشطة 
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تربوية  م ويهدف إلى زيادة وتعزيز الوعي لدى ألاهالي للتعامل مع ألابناء بطرًق2449-2441تم افتتاح برنامج الدعم ألاسري بعد حرب 

سليمة، واملساهمة في اكتشاف املشكالت السلوكية من خالل ألاهل وارشادهم إلى طرق التدخل التربوي الصحيحة مع ألابناء. 

ًواكتشاف الحالت التي تحتاج إلى متابعة وتحويلها للمركز لتقديم الخدمات الارشادية الالزمة.

 ألانشطة والفعاليات التي يستهدفها البرنامج: -8

 ق مع كافة البلديات في محافظة خان يونس )بلدية خان يونس ، الفخاري ، القرارة ، بني سهيال ، عبسان الصغيرة ، التنسي

عبسان الكبيرة ، خزاعة ( ، وكذلك املؤسسات والجمعيات الاهلية ، وعقد لقاءات  لتحديد احتياجات الفئة املستهدفة، 

 نب النفس ي والتربوي والتي تتالءم مع احتياجات كل بلدية أو منطقة  .بهدف تنفيذ ألانشطة والفعاليات التي تختص بالجا

  تنفيذ سلسلة لقاءات تثقيفية وورش عمل للفئة املستهدفة تتضمن طرح ومناقشة مواضيع وقضايا نفسية وتربوية خاصة

بأساليب حل وعالج سس الرعاية النفسية السليمة لهم ، باإلضافة للتوعية أفي التعامل مع ألابناء، وبهدف توضيح 

 املشكالت الزوجية و الاسرية .

  تقديم الاستشارات النفسية املتخصصة للسيدات ، فيما يعترضهن من مشكالت أسرية زوجية أو خاصة بالتعامل مع

 ألابناء .

 . تحويل الحالت التي تعاني من مشكالت واضطرابات نفسية وسلوكية ملتابعتها و العمل معها داخل املركز 

 الاطفال( . –أيام ترفيهية ،وأنشطة تفريغ متنوعة للفئة املستهدفة )السيدات  اقامة 

  تصميم وإنتاج أدلة ، برشورات ، نشرات إرشادية  عن )التعامل مع الابناء ، املشكالت السلوكية وعالجها ، ...( وتوزيعها

ً   . الانشطة تنفيذ خالل على الفئة املستهدفة

 داخل سجون محافظة خانيونس  برنامج الدعم النفس ي للنزلء .1.1

  :فترة العمل 

ويعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج التي يقوم بتنفيذها مركز ألامل للرعاية والاستشارات النفسية بالتعاون مع مراكز الشرطة ، 

ًويهدف هذا البرنامج لتقديم الخدمة النفسية للنزلء.

  :الفئة املستهدفة 

 .حالت إلادمان على الترامادوًل .1

 حالت السرقة. .2

 ألانشطة والفعاليات التي يستهدفها البرنامج: -1

 . لقاءات تثقيفية 

 .توزيع نشرات إرشادية 

 ." جلسات إرشاد فردي للنزلء" استشارات 

 .جلسات متابعة لتنفيذ خطة عالجية متكاملة للحالت التي تحتاج لتدخل نفس ي وعالجي بالتنسيق مع الطبيب النفس ي 

  ًلذوي النزلء.جلسات إرشاد أسري

 برنامج الدعم النفس ي والاجتماعي ألمهات ألايتام .1.1

   :في الاجازة الصيفية.فترة العمل 

  :أمهات ألايتام وأطفالهن.الفئة املستهدفة 

 :يقوم املركز بعقد لقاءات مع الجمعيات لتحديد الاحتياجات النفسية ألمهات ألايتام وأطفالهن وبناءا على هذه  آلية العمل

ًالاحتياجات يتم تحديد ألانشطة التي سيقوم الفريق بتنفيذها.



  دليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل

 

FUJITSU 54 

 

 ألانشطة والفعاليات التي يستهدفها البرنامج: -16

 لسلوكية والنفسية لألبناء.لقاءات تثقيفية لألمهات تختص بآلية التعامل مع املشاكل ا 

 .لقاءات تثقيفية لألمهات حول آلية التعامل مع الضغوط النفسية والاجتماعية كون ألارامل ألاكثر عرضة للضغط النفس ي 

 .تنفيذ برامج إرشادية جماعية خاصة باألطفال ألايتام لتنمية بعض املهارات الاجتماعية لديهم 

 حصيل املتدني مقابل عائد مادي.تطبيق اختبارات ذكاء لألطفال ذوي الت 

 .تنفيذ جلسات إرشاد فردي للحالت التي تحتاج متابعة داخل مركز ألامل 

 .تنفيذ أيام ترفيهية بالتنسيق مع الجمعيات للتخفيف من الضغوط النفسية ألمهات ألايتام وأطفالهن 

 .ًتحويل بعض الحالت التي تحتاج للمتابعة في مركز بسمة للسمعيات والتخاطب

 برنامج الصحة النفسية لألم والطفل  .1.8

  :طيلة العامفترة العمل. 

يعتبر من أهم البرامج املنفذة خالل ثالثة أعوام سابقة حيث يهدف الى تقديم خدمة الارشاد النفس ي والتثقيف لألمهات وألاطفال 

ًلتي تحتاج لتدخل ومتابعة داخل املركز.داخل أماكن تواجدهم في مراكز الرعاية ألاولية، اضافة إلى تحويل العديد من الحالت ا

  : ألامهات املترددات على مراكز الرعاية ألاولية ملتابعة الحمل ومتابعة تطعيمات أطفالهن.الفئة املستهدفة 

 أهداف البرنامج: -11

 . تعريف ألام بأهم الاضطرابات وألامراض النفسية التي قد تتعرض لها خالل فترة الحمل وطرق مقاومتها 

  ألام مهارات التهيئة النفسية ملرحلة الولدة دون خوف وقلق .إكساب 

 تعريف ألام بأهم الاضطرابات النفسية التي تنشأ بعد الولدة وطرق التعامل معها كالكتئاب وغيره 

 . إكساب ألام أهم املهارات وألاساليب النفسية للتعامل مع الطفل وطرق التنشئة الاجتماعية الصحيحة 

 املشكالت السلوكية عند ألاطفال وطرق التعامل معها . التعرف على أهم 

 . تمكين ألامهات من استخدام ألاساليب النفسية للتعامل مع أطفالهن في حال قدوم طفل جديد 

  توعية ألام بأهمية املتابعة املستمرة عند الطبيب داخل مركز الرعاية ألاولية وبيان أهمية ذلك من خالل عدد الزيارات التي

 ا والفحوصات الالزمة لذلك .تحتاجه

 . اطالع ألام الحامل على النظام الغذائي ألامثل لها ولجنينها 

 . تعريفها باألمراض التي قد تتعرض لها ويكون لها تأثير على صحة الجنين 

 . إكساب ألام مهارات الرضاعة الطبيعية وفوائدها 

 ًلحرص على إعطائها له .تعريف ألام بأهمية التطعيمات الالزمة للطفل بعد الولدة وا

ًأنشطة وفعاليات البرنامج :

 . سلسلة من الندوات واملحاضرات التثقيفية 

 . تقديم النشرات والبروشورات الخاصة بالتوعية 

 . تقديم الاستشارات النفسية 

  . ًتقديم خدمة العالج النفس ي للحالت التي تحتاج لذلك في نفس املكان

 بنك النقاط: .1.1

  :لدراس ي الثاني.الفصل افترة العمل 
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مرحلة اختيار الطلبة الذين يعانون من املشكالت املستهدفة من البرنامج ويتم ذلك من خالل )مالحظات املعلمين، واملرشد  .1

 التربوي، وألاخصائي نفسه(.

 طالب في كل مدرسة. 64يتم اختيار عدد من الطالب بحيث ل يقل العدد عن  .2

انون منها )النظافة الشخصية، التفاعل الاجتماعي، السلوك العدواني، يتم تقسيم الطالب حسب املشكالت التي يع .3

 التحصيل الدراس ي، الانضباط املدرس ي(.

بعد اختيار الفئة وتقسيم الطالب حسب املشكالت التي يعانون منها يتم تطبيق استبيان قبلي على الطلبة اللذين يعانون  .4

 والتحصيل املالحظة خالل فمن النظافة أما الاجتماعي( التفاعل ،من املشكالت التالية )الانضباط، السلوك العدواني

 ألاول. الدراس ي الفصل شهادة خالل من الدراس ي

يتم العمل مع الطالب املستهدفين في كل مجموعة بناءا على خطة عالجية تعتمد على الارشاد الجماعي والارشاد الفردي  .5

 حسب حاجة الطالب )مرفق خطط املشكالت السلوكية(.

 عن طريق احتساب النقاط لكل طالب وذلك من خالل بطاقة تقييم خاصة بالبرنامج  .6
ا
يتم تقييم تحسن الطالب شهريا

نقاط، وكذلك بطاقة تقييم  5توزع فيها النقاط كالتالي: ملربي الفصل )عشرون نقطة( مقسمة على أربع أسابيع كل أسبوع 

 ألاخصائي )عشرون نقطة( مرفق في الخطة.

 لطالب من خالل عدد النقاط وعدد حضور الجلسات.يتم تفضيل ا .7

 طالب من كل مدرسة وعقد اختبار وتوزيع جوائز في الحفل الختامي. 24في نهاية العام يتم اختيار أفضل  .1

 اعداد التقرير الختامي للبرنامج. .9

 

 برنامج املقاييس: .1.16

د نسبة الذكاء، والتعرف على حالت تدني يستهدف برنامج املقاييس تطبيق املقاييس النفسية واختبارات الذكاء لتحدي

ًالتحصيل الدراس ي والتخلف العقلي.

ًآلية العمل:

آخرى، ويقدم تقرير بنتيجة الاختبار يتم تطبيق الاختبار من ألاخصائي وفق كتاب تحويل من املدرسة أو من مركز بسمة أو مراكز 

للمسترشد وفق النموذج املرفق.
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 :
 
 مركز بسمة للسمعيات والتخاطب:ثانيا

 : أيام العمل: .1.11
 
 أول

 يتم العمل بالعيادة طوال ايام الاسبوع 

 :يخصص يوم الخميس فقط للمهام التالية 

o التقييمات 

o اعداد الخطط الفردية 

o كتابة التقارير 

o  مدير البرامجمناقشة الحالت مع 

o اجتماع اسبوعي ملناقشة التطورات واملشاكل 

 :يخصص يوم ألاثنين للمهام التالية 

o ًحالت املتابعة ألاسبوعية

o ًحالت بورتج

o حالت سكاي هاي 

o ًالتقييمات

 :تخصص باقي ايام الاسبوع للعالج بحيث يتم جدولة كل حالة بيومين محددين فقط 

o  ايام السبت والثالثاء 

o  والاربعاءايام الاحد 

 التقييم: .1.11

 خطوات التقييم: -11

(، واخذ موعد للمقابلة العيادية مع الاخصائي  )تتم تعبئة نموذج تاريخ 1تعبئة نموذج البيانات الاولية )نموذج رقم  .1

الحالة قبل اجراء املقابلة العيادية بيوم على الاقل وذلك لترك الفرصة لألخصائي بدراسة الحالة وتجهيز الاختبارات 

 يمات الالزمة(والتقي

( من قبل الاخصائي ومن ثم تحضير ما يلزم من نماذج متخصصة و 1تتم دراسة نموذج البيانات الاولية )نموذج رقم  .2

 اختبارات وألادوات الالزمة للمقابلة العيادية. 

 ، ويتم فيها مناقشة نموذج تاريخ الحا .3
ا
لة ، تعبئة نماذج املقابلة العيادية ) مقابلة الحالة ، الاهل ، او كالهما معا

( وكذلك عمل التقييمات واملقاييس املالئمة لطبيعة 6، 5، 4، 3، 2، 1متخصصة اخرى عند الحاجة )نموذج رقم 

 ( 4، 3، 2، 1املشكلة ( )مقياس رقم 

 النظر الى التقارير الطبية وملفات الحالة السابقة .4

 فحص اعضاء النطق .5

 مسح سمعي .6

 ، الصوت ، الطالقةتقييم النطق والعمليات الفونولوجية  .7

 قياس السلوك اللغوي: .8

a. العينة الكالمية 

b. اجراء اختبارات مقننة 
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c. اجراء اختبارات غير مقننة 

d. الحصول على عينة كالمية منزلية 

 املالحظة .9

 اختبار القابلية لالستثارة للمريض  .14

 تحليل معلومات و التشخيص .11

 التوصيات  .12

ًكتابة التقرير  .13

  

 تعبئة تاريخ الحالة الخاصة :  .1.11

ًيحتوى نموذج تاريخ الحالة على

 اسئلة تتعلق بالحالة الشخصية -1

 أسئلة لها عالقة بتطور الحالة -2

 أسئلة تتعلق بالوضع الصحي للحالة -3

 وأسئلة  لها عالقة بالوضح الحالي او بمشكلة الحالة ومن انواعها  -4

 اسئلة ذات عالقة باستخدام اللغة عند الطفل -أ

 أسئلة ذات عالقة بمهارات املحادثة -ب

 أسئلة ذات عالقة بشكل كالم الطفل ومحتواه. -ت

يتم تعبئة نموذج تاريخ الحالة قبل املقابلة العيادية مع الاخصائي وذلك ليتسنى لألخصائي دراسة النموذج وتجهيز املقايسس  

ًوالادوات املناسبة للحالة.   

ى ثالث اقسام وهي مقابلة اخذ املعلومات ومقابلة تنقسم املقابلة ال  املقابلة العيادية )مقابلة الحالة، الاهل، او كالهما(:

ًاعطاء املعلومات ومقابلة الارشاد والتوصيات. 

ل بد من تحديد موضوع املقابلة، تحديد زمن املقابلة، تحديد مكان املقابلة، تنظيم فترة املقابلة ومعالجة فترات الصمت 

ًبشكل مسبق.

وهي عبارة عن مستندات تتضمن وصف دقيق وشرح عن الوضع الصحي   ابقة:النظر الى التقارير الطبية وملفات الحالة الس

ًملعلوماته .  ألاخصائيبهدف تكملة  ألاخصائيوالطبي للحالة.   ويحتاجها 

 فحص اعضاء النطق

 ملعرفة مدى كفاءة أجزائه في القيام
ا
  بوظائفها املختلفة وخاصة في عملية النطق .  يجب فحص أجزاء جهاز النطق جيدا

 من عملية تقييم اضطرابات النطق ملسح السمعي:ا
ا
 أساسيا

ا
  ,يعد قياس السمع وتخطيطه جزءا

ا
ويعتبر الكشف السمعي جزءا

ًمن أي إجراء تقييمي 

 

ًتقييم النطق والعمليات الفونولوجية، الصوت، الطالقة:  

ًيتم ذلك من خالل مقياس نطق الاصوات العربية و العينة الكالمية 

ويقصد بالعينة الكالمية الكالم الذي ينتجه املريض تحت ظروف يبدعها املعالج بهدف تحليله والوقوف على  الكالميةالعينة 

ً ومواقعه في كالم املريض.  الاضطرابشكل 
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 نركًز .  املالحظات في بطاقة املالحظة وتشمل بطاقة املالحظة عادة أنماط السلوك املتوقع مالحظته  يتم تسجيل  املالحظة:

ًعلى وصف السلوك إجرائيا بثالث طرق هي :

 . تحديد عدد املرات التي يظهر فيها السلوك في فترات زمنية معينة 

 .تحديد الفترة الزمنية التي يظهر فيها السلوك 

  ًمالحظة السلوك املالحظ في فترات زمنية متباينة  ومواقف متباينة

 يتم الاختبارات املقننة والاختبارات الغير مقننة معا :الاختبارات

حيث تفحص هذه الاختبارات أداء الطفل في مواقف طبيعية من مثل الكالم العفوي إعادة القصص  مقاييس املحادثة:

معدل املواقف الحوارية الكلمات املفردة ويتم قياس معدل طول التفوه، معدل انتاج )سرعة( الكالم، معدل فهم الكالم، 

 الطالقة

يتم تحديد املشكلة وحجمها وموقعها من كالم املريض ومحاولة معرفة ألاسباب املؤدية لهذه املشكلة وذلك تحليل الاخطاء 

لوضع التقرير النهائي ووضع الخطة العالجية القائمة على تفسيرات للعينة الكالمية ويتم التحليل مباشرة بعد الانتهاء من 

ى ل ينس ى املعالج املالحظات التي لحظها اثناء جلسة التقييم وفي تسجيل النتائج يمكن للمعالج جلسة التقييم وذلك حت

 من هذه املالحظات.   وتشمل جوانب التحليل التالي: الاستفادة

a.  رصد وتحليل اضطرابات النطق والعمليات الفونولوجية 

b.  تحديد كيفية استخدام املريض ملفردات الكالم 

c. دام املريض للصرفتحديد كيفية استخ 

d.  تحليل  كيفية  استخدام املريض لتركيب اللغة 

e. تحليل  كيفية  استخدام املريض  الجانب البراجماتي للغة 

f. تحليل صوت الحالة واذا كان هناك أي عالمات تدل على وجود أي خلل في الصوت 

g.  ًتحليل الطالقة

ًقاييس يتم عمل اجراء التوصيات.  قد تشمل التوصيات التالي :بعد الانتهاء من عملية تحليل املعلومات ونتائج املالتوصيات : 

 العالج 

 التحويل 

 اعادة التقييم بعد فترة زمنية محددة 

 ًالتوجيه و إلارشاد

 كتابة التقرير: -11

 إن التقرير له شكال منظما ويحوي عددا من الجوانب :

املعلومات الشخصية وهي املعلومات التي يتم أخذها من خالل نموذج خاص معد مسبقا يملؤه املريض أو ذووه  .1

ًويحوي الاسم وتاريخ امليالد  والعمر والصف واملدرسة وأي معلومات ضرورية من مثل ترتيب الطفل في العائلة 

مات أكثر كلما كان التصور اشمل وأدق حيث تبدأ اكبر قدر ممكن من املعلومات عن تاريخ الحالة وكلما كانت املعلًو .2

 مع الحالة منذ فترة الحمل إلى تاريخ إجراء التقييم 

 ذكر أدوات التقييم املستخدمة ويجب أن تكون هذه ألادوات موثقة من قبيل الصدق العلمي  .3



  دليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل

 

FUJITSU 52 

 

لنتائج تختلف حسب وصف دقيق لعملية التقييم وكيفية سيره وكذلك نتائج هذا التقييم وتفسير هذه النتائج وا .4

ألادوات والطرق املستخدمة في التقييم فلكل أداة طريقة مختلفة في نتائجها لغويا وعلينا بعد ذكر النتائج أن نقارنها 

ًبما يتوفر لدينا من معلومات 

 العالج: .1.11

 خطوات اجراء العالج .1.1.1.1

 الخطة التربوية الفردية .1

 الخطة التعليمية الفردية .1

 (SOAP اعداد التقرير اليومي )نموذج .1

 اعداد التقرير الشهري  .1

 اعداد نموذج تطور الحالة .1

 :Individualized Educational plan. IEPإعداد الخطة التربوية الفردية  -11

ًتضمن الخطة التربوية الفردية عددا من الجوانب تتمثل فيما يلي:

والسن الدراسية وتاريخ الالتحاق املعلومات الشخصية وتشمل اسم الطفل وتاريخ امليالد ونوع ودرجة إلاعاقة والجنس  .1

 باملركز.

 التقييم ألاولى: ويشمل هذا الجانب تاريخ التقييم ألاولى وأعضاء لجنة التقييم ووظائفهم. .2

نتائج تقارير أعضاء لجنة التقييم ألاولى وتشمل القدرات العقلية،  السلوك التكيفي الاجتماعي، املهارات اللغوية،  .3

 ارات الحسية والحركية، أية مهارات أخرى.املهارات ألاكاديمية، امله

 ألاهداف التعليمية الفردية .4

ًمالحظات عامة متعلقة بتعديل الخطة .5

 ( Individualized Instructional Plan, IIPالخطة التعليمية الفردية: ) -11

 من الجوانب تتمثل فيما يلي: 
ا
ًتشمل الخطة التعليمية الفردية عددا

التعليمي املصاغ بعبارات سلوكية محددة وأسلوب التعزيز ورقم الفقرة في املقياس  معلومات عامة عن الطفل والهدف .1

 الذي صيغ منه الهدف التعليمي وأسلوب إعالم الطفل بنتائج عمله.

ألاهداف التعليمية الفرعية: ويشمل هذا الجانب تحليل الهدف التعليمي إلى عدد من ألاهداف التعليمية الفرعية وفق  .2

 همات.أسلوب تحليل امل

ألادوات الالزمة: ويقصد بذلك أن يعد املعلم أو املعلمة ألادوات الالزمة لتحقيق الهدف التعليمي. وقد تكون تلك املواد  .3

 وقد يترك تحديها للمعلم أو املعلمة.
ا
 محددة سلفا

ًألاسلوب التعليمية وفق أساليب تعديل السلوك. .4

 الجلسات: .1.1.1

ًتنقسم الجلسات الى مجموعة من الجلسات

  ،جلسة تعبئة نموذج تاريخ الحالة واملعلومات الاولية وتستمر حوالي ربع ساعة وتتم من خالل السكرتير ، الاخصائي

 الفني، او الاسرة بشكل مباشر

  دقيقة حيث تنقسم الى ثالث اقسام على النحو التالي 94الى  64جلسة التقييم وتستمر من 
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o علومات ومناقشتها وعمل املقاييس الالزمةمقابلة اخذ املعلومات: التي يتم فيها اخذ امل 

o مقابلة اعضاء املعلومات ويتم فيها مناقشة ما انتهى اليه الاخصائي من نتائج 

o ومقابلة التوجيه والارشاد 

 الجلسة العالجية حيث اتقسم الى نوعين 

o جلسة عالج فردي وتمتد نحو نصف ساعة 

o  لثالث اطفال.دقيقة لطفلين وساعة  45وجلسة عالج جماعي وتمتد نحو 

o :توزع الجلسة العالجية الى ثالث اقسام على النحو التالي 

  دقائق 5املقدمة ويتم فيها عمل مخالطة مع الطفل ومراجعة الاهداف السابقة وتستمر ملدة 

  دقائق 14الجسم ويتم فيه اعطاء الاهداف التعليمية بمعدل هدفين للجلسة الوحدة حيث يستغرق كل هدف حوالي 

 تستمر ملدة خمس دقائق يقوم من خاللها الاخصائي باغالق الجلسة.الخاتمة ًو 

  أما جلسة العالج الجماعية فيتم زيادة الوقت املخصص لألهداف حسب عدد الاطفال بمعدل  خمس دقائق لكل طفل

 لثالثة.   24دقيقة لطفلين و 15زائد. أي 

 امللفات: .1.11

ًلكل طفل ملفان وهي كالتالي:

  Professional File امللف املنهي -11

ًيحتوي امللف املنهي على مجموعة من الوثائق كالتالي:

 نموذج تاريخ الحالة 

 التقارير الطبية 

 املقاييس 

 التقارير الشهرًي 

 التقرير النهائي 

  طويلة الامد( الاستراتيجيةالخطة(ً

 Work Fileملف العمل  -11

ًيحتوي ملف العمل على مجموعة من الوثائق وهي:

  اليوميةالتقارير 

 خطة العمل اليومية 

  نموذجSOAP 

 نماذج املتابعة 

 نموذج تطور الحالة 

 حفظ امللفات -18

ًتحفظ امللفات في ادرج حسب طبيعة امللف الحالية

 درج خاص للملفات التي يتم العمل بها .1

 درج خاص مللفات قائمة الانتظار .2

 درج خاص مللفات التي تم الانتهاء منها .3
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 ترقيم امللفات -11

ًامللفات حسب اربع خاناتيتم ترقيم 

 الخانة الاولى رقم امللف في الشهر .1

 الخانة الثانية رقم الشهر .2

 الخانة الثالثة رقم السنة .3

في نفس الشهر لهذا العام فان رقمه سيكون كالتالي:  24ورقمه  7على سبيل املثال امللف الذي يتم فتحه في شهر 

24472413 

التسلسلي ويتم توضيح حالة امللف الفاعلة سواء كان تحت العمل او  يتم تسجيل امللفات في الكمبيوتر حسب رقمه .4

 في قائمة الانتظار او انتهاء خدمة.

او قاعدة بيانات وذلك لتسهيل الوصول اليه عند الحاجة بحيث  اكسليتم تسجيل جميع املعلومات املتعلقة في  .5

تشمل البيانات املسجلة ما يلي: اسم الحالة، تاريخ امليالد، تاريخ التقييم، مكان السكن، التشخيص،  اسم املقييم ، 

 رقم امللف، وضع امللف الحالي، ومكان حفظ امللف في الخزانات.    

 نماذج التقييم واملتابعة:   .1.11

 اذج التقييمنم -16

a. نموذج معلومات اولية 

b. نماذج تاريخ الحالة 

c. نموذج مسح السمع 

d. نموذج تقييم اعضاء النطق 

e. صور العينة الكالمية 

f. نموذج املالحظة 

g. نموذج ملخص النتائج 

h. نموذج رصد طبيعة الصوت 

 املقاييس -11

i. مقياس النطق 

j. مقياس اللغة 

k. مقياس التأتأة 

l. مقياس التوحد 

m.  الانتباهمقياس زيادة الحركة وقلة 

n. )مقياس قدرات الحالة )بورتج 

o. مقياس الحبسة الكالمية 

 العالج -11

p. نموذج الخطة التربوية الفردية 

q. نموذج الخطة التعليمية الفردية 

r. نموذج متابعة الحالة 

s. نموذج التقارير الشهرية 



  دليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل

 

FUJITSU 65 

 

t. نموذج انهاء الخدمة 

u. نموذج الاستجابة اليومي 

v. نموذج منحنى التطوًر 

 البرامج العالجية .1

a. بورتج 

b. SKI HI 

c. VP Mapp 

d. أفنان 

e. جرس 

 التوجيه وإلارشاد .1

a.   نموذج التعليمات وإلارشادات 

 دور كل من الاخصائي واملشرف خالل املراحل تمر بها الحالة بالعيادة: .1.1.1

ًدورة حياة الحالة في املركز تمر عبر ثالث مراحل وهي كالتالي:

تشخيص النهائي لالخصائي بعد دراسة مرحلة التقييم: تتم من خالل الاخصائي او من خالل الفني بحيث يترك ال .1

ًالحالة ومقابلة الاسرة

( من خالل الاخصائي او املشرف ويقوم الفنيين بتنفيذ الاستراتيجيةمرحلة العالج: يتم عمل الخطة العالجية التربوية ) .2

 الخطة، ويقوم الاخصائي بمتابعة سير العالج وتقويم عمل الفني. 

ات العالج: بعد تحقيق جميع الاهداف يقوم مشرف الوحدة بعمل جدول خاص ومرحلة املتابعة واملحافظة على ثب .3

للحالة بحيث تتناقص عدد الجلسات بشكل تدريجي الى ان تتوقف بشكل نهائي خالل ثالث اشهر يقوم من خاللها 

بقرار من املدير  من ثبات الاهداف املنجزة،  وفي نهاية املطاف يتم انهاء خدمات الحالة والتأكدالفني بمتابعة الحالة 

 الفني فقط.

 التغيب: .1.11

 تغيب الاخصائي:

في حال تغيب الاخصائي عن العمل ، يجب عليه ابالغ سكرتير القسم بشكل مسبق ويقوم سكرتير القسم بالتصال  .1

 بالحالت والاعتذار منها.

 لم يتم تحميل الحالة ألي أخصائي آخر على الاطالق، حتى لو حضرت الحالة من مكان بعيد. .2

 تغيب الحالة

في حال تغيب الحالة عن اكثر من جلستين يقوم الفني القائم على العالج بالتصال على الحالة بهدف الاطمئنان عليها  .1

 بان التغيب ليس من مصلحة الطفل. والتأكيدوحثها على الحضور 

في حال ان الحالة تغيبت اكثر من ثالث جلسات بدون اذن يقوم مشرف القسم بالتصال على الحالة بهدف  .2

 على الحضور . والتأكيدالاطمئنان على الحالة 

عند حضور الحالة يقوم مدير العيادة بالجتماع مع الحالة او ولي امرها ملعرفة سبب التغيب بهدف حل مشكلتهم  .3

ًوأخذ العبر.  
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 العالج وانهاء الخدمة :تسجيل  .1.1.1

 يقوم الاخصائي املشرف فقط بقرار تسجيل الحالة للعالج وعمل جدول لها وتكليف الفني املناسب للعمل معها. .1

 يقوم الاخصائي املشرف فقط بقرار انها الخدمات .2

 قرار انهاء الخدمات يكون ناتج عن تطور الحالة، او تغيب الحالة املستمر دون اذن. .3

 البشرية :وصف املوارد  .1.1.1

 مشرف الوحدة: .1

a. .أخصائي عالج الكالم واللغة، حاصل على درجة بكالريوس أو أكثر في هذا املجال من جامعة معترف بها 

b. .يتمتع بخبرة عملية عالية في هذا املجال بفترة زمنية ل تقل عن خمس سنوات 

c. .يحمل ترخيص من وزارة الصحة 

d. .يتميع بمهارات وخبرات إدارية عالية 

e. بشخصية قادرة على العمل تحت الضغوطات. أن يتمتع 

f. .له خبرة كبيرة في إعداد و إدارة املشاريع، ومتابعتها وتقيمها 

g. :يوكل إليه املهام التالية 

i. .يشرف مشرف الوحدة على جميع ألانشطة الفنية 

ii. .تقييم وعالج مشكالت النطق 

iii. .عمل خطة عالجية كاملة للحالت املستفيدة 

iv. .إعداد الوسائل التعليمية 

v. .متابعة عمل الفنيين العاملين بالوحدة 

vi.  إعداد وعمل التقارير الشهرية الفنية 

vii. .إعداد وعمل برنامج للمتدربين من الطلبة والطالبات، وإلاشراف عليه 

viii. .تقييم وعالج في مشاكل النطق واللغة 

ix. .التنسيق بين مركز ألابحاث ، أو مع الباحثين املستفيدين من أنشطة العيادة 

x. ميدانية، وإعطاء دورات في مشكالت النطق واللغة. وعمل محاضرات 

xi. .العمل على تطوير الخدمة في عيادة النطق حسب املواصفات العاملية املتوفرة 

xii. .التنسيق مع املؤسسات املحلية الحكومية وألاهلية، بهدف التكاملية، ورفع مستوى الخدمة 

xiii. .إقامة ورشات العمل والدورات التدريبية 

xiv. طبوعات. عمل املنشورات وامل 

xv. مهام أخرًى 

 فني نطق .1

a. .
ا
 أن يكون يحمل درجة الدبلوم من كلية مجتمع العلوم املهنية والتطبيقية بتقدير ل يقل على جيدجدا

b. .يتمتع بخبرة عملية عالية في هذا املجال بفترة زمنية ل تقل عن خمس سنوات 

c. .أن يتمتع بمهارات عالية في العمل مع ألاطفال 

d. لصحة.يحمل ترخيص من وزارة ا 

e. يوكل إليه املهام التالية 

i. تنفيذ الخطط العالجية املقترحة من قبل املشرف الفني 
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ii. متابعة تطور الحالة وكتابة التقارير الفنية 

iii. . حفظ امللفات الفنية للحالة 

iv. ًاللقاءات الشهرية مع الاسر بهدف متابعة الطفل وتدريب الاسرة

 ألانشطة: -11

ًوعمل تقيم شامل لها.استقبال جميع الحالت الواردة للمركز  .1

ًتقديم جلسات عالج الكالم  .2

ًإجراء املسوحات الشاملة لضطرا بات التواصل بشكل علمي مقنن.  .3

إقامة دورات مهنية تدريبية لألشخاص الراغبين بالعمل في هذا املجال وذلك بهدف توسيع ونشر   الخدمات وتطوير  .4

ًاملهنة.

كل التواصل وكذلك لألخصائيين في املهن ألاخرى ذات العالقة ورشات عمل حسب الحاجة للمختصين في مشا إقامة .5

 مثل ألاطباء والباحثين النفسين

تكوين فريق عمل مشترك من املهن املختلفة ملتابعة بعض الحالت الخاصة مثل حالت سقف الحلق املفتوح وحالت  .6

ً."الشفة املشقوقة وحالت إلاصابات العصبية "املخ و العمود الفقرًي

ًدورات تدريبية للمختصين.إقامة  .7

تقديم استشارات حول كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من خالل برنامج دوري )أسبوعي أو مرتين في  .1

ًالشهر( املسموعة.

إجراء ندوات تثقيفية ألهالي ذوى الاحتياجات الخاصة والاستمرار فيها وإرشاد وإكساب ألاهالي  أساليب تربوية حديثة  .9

ًع ذوي الحاجة.للتعامل م

توزيع منشورات ومطبوعات حول ماهية مشاكل التواصل، أسبابها، طرق عالجها، طرق التعامل معها وكيفية تجنبها  .14

ًوالوقاية منها.

 الفئات املستفيدة: -11

ً: أخذين في عين الاعتبار ما يلي -ذوى الاحتياجات الخاصة سواء كانوا أطفال أم بالغين .1

o في النطق واللغة، والصوت ومشاكل الطالقة. الحالت التي تعاني من مشاكل 

o .الحالت التي تعاني من خلل في التواصل نتيجة لعوامل العضوية والوظيفية 

o .يشمل ذلك جميع الفئات العمرية 

 طالب  برنامج الدبلوم في قسم إلاعاقة. .2

 أخصائيين مشاكل السمع والكالم.  .3

 مؤسسات التأهيل. .4

 التواصل.عائالت ألاطفال املصابين بمشاكل  .5

 الباحثين في هذا املجال. .6

 املجتمع املحلي .7



  دليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار للتنمية والتأهيل

 

FUJITSU 65 

 

 :
 
 مدرسة بسمة الخاصة:ثالثا

 العام الدراس ي .1.1

 .ًتلتزم املدرسة بمواعيد العام الدراس ي وفق نظام وزارة التربية والتعليم

 املدرس ي:الدوام  .1.1

  بواقع 
ا
. 4.5ست أيام أسبوعيا

ا
ًساعة يوميا

 الفئات املستهدفة: .1.1

 .ًأطفال التوحد

 .ًأطفال الدوان القابلة للتعلم

 .ًأطفال ضعاف السمع

 .ًأطفال زارعي القوقعة

 .ًأطفال ضعاف التحصيل الدراس ي

 الفئة العمرية: .1.1

 ( سنة.14إلى  5من ) 

 الخدمات املقدمة: .1.1

 .ًخدمة التعليم املدرس ي

  ًعالج مشاكل النطق والكالم.جلسات

 .
ا
ًفحوصات سمعية ألطفال املدرسة شهريا

 .ًأنشطة لمنهجية متنوعة

 :اجراءات استقبال طالب جديد .1.1

ًتستقبل طلبات الالتحاق باملدرسة في شهر أغسطس من كل سنة. .1

ًما قبل املدرسة(. –املدرسة يخضع الطالب لختبار تقييم يتم من خالله تحديد املرحلة الدراسية الخاصة بالطفل )مرحلة  .2

 بناءا على نتائج الاختبار يتم الحاق الطفل بالصف املدرس ي املناسب. .3

 يتم اعداد ملف خاص بالطالب. .4

 يتم تحصيل رسوم رمزية بشكل شهري. .5

 في حالة قدوم طالب خالل الفصل الدراس ي: .1.1.1

  السابقة.يستقبل بناءا على كتاب من جهة رسمية، وتمر عملية تسجيله بالخطوات 

 الرسوم: .1.1.1

 154.
ا
ًش شهريا

 ألاوراق املطلوبة: .1.1.1

 2صورة شخصية عدد.ً

 .ًصورة هوية ألاب

 .ًصورة شهادة ميالد الطفل

 .ًتقارير طبية تصف حالة الطفل

 .الشهادات السابقة



  للتنمية والتأهيلدليل سير اجراءات العمل في جمعية اعمار 

 

FUJITSU 66 

 

 :
 
 مركز بصريات غزة:رابعا

 أيام العمل:  .1.1

 حتى الساعة  1:44جميع أيام ألاسبوع، من الساعة 
ا
. 42:44صباحا ًمساءا

 الفحوصات: .1.1

 .ًفحص حدة الابصار لجميع ألاعمار

 ًة وتحديد املصحح البصري املناسب باستخدام قطرة التوسيع أو بدون حسب الحاجة.ريفحص القوة الانكسا

  ًباستخدام املناشير الزجاجية. الانحرافعمل فحوصات الحول وتحديد زاوية

  ًوثالثية ألابعاد.فحص الرؤية املوحدة

 اجراءات استقبال حالة: .1.1

ًيتم استقبال الحالة وتعبئة نموذج مراجعة حالة. .1

ًيتم ا جراء الفحوصات الالزمة للحالة، بناءا على .2

a. .ًطلب الطبيب املحول

b. .ًشكوى املريض

بعد تشخيص املشكلة، يتم وضع خطة عالجية للحالة إن كانت سوف تواصل املتابعة والاستفادة من خدمات  .3

ًركز.امل

a. :مرتكزات الخطة العالجية 

 .ًتنشيط العين الكسولة

 .ًتحسين الرؤية املوحدة

 .ًتحسين الرؤية ثالثية ألابعاد

ًيتم شرح املشكلة لألهل وكذلك الحول ويتم التوقيع على نموذج إلاقرار وإلافادة. .4

 مدتها  13يتم البدء بالجلسات العالجية كل طفل حاجته بواقع  .5
ا
ًدقيقة. 45جلسة شهريا

ًعمل تقييم دوري كل أسبوعين ملتابعة تطور أو تحسن الحالة. .6

بعد الانتهاء من عملية العالج يتم اعطاء الطلفل جلسات أخرى ملدة أسبوعين اضافيين لتثبيت التحسن الذي  .7

ًانتهى اليه العالج.

  ًأسبوع. 24أسابيع إلى  14تستغرق من مدة العالج

 


