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 :كلمة وكيل وزارة العمل
جـــــــــراءات يتنـــــــــاول مجموعـــــــــة اإل ياً توضـــــــــيح اً عرضـــــــــإطـــــــــارًا و  جـــــــــراءات وخـــــــــدمات وزارة العمـــــــــلإدليـــــــــل ل ُيمثـــــــــ

والخــــــدمات التــــــي تقــــــوم بهــــــا وتقــــــدمها الــــــوزارة ل ــــــالو العمالــــــة الفلســــــطينية فــــــي العديــــــد مــــــن المجــــــاالت ومنهــــــا 

خــــــــدمات التشــــــــغيل  وخــــــــدمات التفتــــــــيش وحمايــــــــة العمــــــــل  وخــــــــدمات التــــــــدريب والتأ يــــــــل والتوجيــــــــ  المهنــــــــي  

لخــــــدمات المقدمــــــة   وخــــــدمات قطــــــا  التعاونيــــــات إضــــــافة إلــــــ  اوالحقــــــوا العماليــــــة وخــــــدمات عالقــــــات العمــــــل

وخـــــــدمات الــــــــوزارة المتعلقــــــــة بالشــــــــئون  فـــــــي مجــــــــال الحاســــــــوب ونظــــــــام معلومـــــــات ســــــــوا العمــــــــل الفلســــــــطيني 

التــــــي تقــــــدمها  والعالقــــــات العامــــــة والتعــــــاون الــــــدولي  إضــــــافة إلــــــ  بــــــاقي الخــــــدمات ا خــــــر  والماليــــــة اإلداريــــــة

مــــــل الفلســـــطيني  حيــــــ  تســــــتهد  الـــــوزارة فــــــي كافـــــة المنــــــاحي والمجــــــاالت المت ـــــلة بعمــــــل الـــــوزارة وقطــــــا  الع

ــــة الفلســــطينية  ــــو  العامل ــــي مجــــال  ــــذخ الخــــدمات الق ــــي الخــــدمات ف شــــئون العمــــل بوجــــ  عــــام  والجمهــــور ومتلق

 بوج  خاص.

ـــــر إنشـــــاءو  ـــــدليل  ـــــذا يعتب ـــــ اً نجـــــاز إ ال ـــــ  إنجـــــاز  اً وطني ـــــ  دعـــــت الحاجـــــة إل ـــــتم  ول مـــــرة  حي لتبســـــيط  ت و ـــــياغ خي

 حسب ا  ول المرعية والنظم المتبعة بالوزارة.  ذخ الخدماتالمطلوبة للح ول عل  وتسهيل اإلجراءات 

ــــدليل  ولغــــر  ــــالوزارة  ف إنشــــاء  ــــذا ال ــــة تضــــم عــــددًا مــــن اإلدارات العامــــة ب ــــم تشــــكيل لجنــــة وزاري برئاســــة قــــد ت

شـــــرا  اإلدارة العامـــــة للتخطـــــيط والسياســـــات  إعـــــداد  ـــــذا الـــــدليل وفـــــا ر يـــــة ومنهجيـــــة ب حيـــــ  قامـــــت اللجنـــــة وا 

ـــــــمُ  بالخـــــــدمات المقدمـــــــة  واإلجـــــــراءات والشـــــــروط  - تســـــــاعد علـــــــ  توعيـــــــة الجمهـــــــور وطـــــــالبي الخـــــــدماتطة بس 

  و ــــواًل إلــــ  تطــــوير مســــتو  وجــــودة الخــــدمات المقدمــــة للح ــــول علــــ   ــــذخ الخــــدمات اســــتيفا  االتــــي يجــــب 

  للقو  العاملة في فلسطين.
 

 أ. موسى السماك

 وكيل وزارة العمل



 :مدير عام التخطيط والسياسات دمةـمق
وطـالبي  خـدمات المقدمـة للجمهـور الفلسـطينينحـو تطـوير جـودة ال اهـهتوجوزارة العمل وبناًء عل  في إطار سعي 

لجمهـور الفلســطيني  واالتـي تقــدمها للمـواطن  جــراءات وخـدمات الـوزارةإدليـل  قامــت بإ ـدار  فـإن الـوزارة الخـدمات
 عبـر إداراتهـا الـوزارةبحي  يتعـر  المـواطن الفلسـطيني علـ  ما يـة الخـدمات التـي تقـدمها  الدليل ذا الوزارة  تقدمو 

إلــ  أيـن يتجــ  إن أراد االسـتفادة مــن تلـ، الخــدمات   المـواطن عــر تالمختلفــة  وبالتـالي ي العامـة ووحــداتها اإلداريـة
عملـــ  مـــن خطـــوات  ومـــا  ـــي ح ـــول علـــ  الخدمـــة  ومـــا الـــذ  ينبغـــي عليـــ  ومـــا  ـــي مســـتلزمات ومتطلبـــات ال

 أ  أن  ذا الدليل سيجيب عل  ا سئلة اآلتية:. ا  و الوقت المحدد إلنجاز الخدمةاإلجراءات المتبعة  ثم م

متــ  تنتهــي أو و  عليهــا يــتم الح ــولكيــ  و  ــي شــروطها ومتطلباتهــا ومــا  لمــن تقــدمو  مــن يقــدمهاو  مــا ي الخدمــة
 تنجز؟

اإلدارة الحكوميــة  ومــن وفــي الحقيقــة فــإن  ــذا العمــل يعتبــر خطــوة  امــة وغيــر مســبوقة  وســيمثل نقلــة نوعيــة فــي 
دراكنا لـبع  المهمـات واالخت ا ـات  وربمـا يجعلنـا نعيـد النظـر  يسهم  ذا العمل المتوقع أن في تعميا فهمنا وا 

إنجـاز الـدليل و ـو   إضـافة لـذل، فـإن  ـذا العمـل في بعـ  وسـائلنا وطرائقنـا الحاليـة بمـا فيهـا النمـاذج المسـتخدمة
من شأن  ترسيخ مبدأ الشفافية ومبدأ المساءلة  و ـي مـن المبـادل الضـرورية لتعميـا مفهـوم جديـد ومتطـور لـ دارة 

 الحكومية التي تحترم حقوا المواطن وتسع  لخدمت .

الدليل يتمثل في إعداد نموذج بطاقة تو ي  قد وضعت ت ورًا لكيفية إنجاز  وزارة العملمما تقدم  فإن  نطالقاً او 
 النموذج  وتبيان ما المق ود منها.  شرحًا وافيًا لكل عبارة واردة في  ذا للخدمة  وأرفقت ب

نيـة  بعـد فضـل اع تعـال  وتوفيقـ   حيـ  اإلدارات المع افـة ذا الدليل  سـيعود الفضـل فيـ  لك ن النجاح في إنجازإ
عبـــر ح ـــر  ًا كبيــرة كـــي يخــرج  ـــذا الـــدليل بال ــورة المطلوبـــة والواضــحة دجهـــو افـــة اإلدارات فــي الـــوزارة ك بــذلت

فــي  ــذا الــدليل ليســاعد المــواطن  تو ــي  الخدمــة المرفــامها  وت ــنيفها حســب نمــوذج بطاقــة الخــدمات التــي تقــد
مشـــقة  حيـــ  يـــتم تقـــديم  ـــذخ  وبـــال الفلســـطيني علـــ  معرفـــة اإلجـــراءات المطلوبـــة بأق ـــر الطـــرا وبأقـــل التكـــالي 
الـــذ  يســـتحا كـــل تقـــدير  الفلســـطيني الخـــدمات ب ـــورة مجانيـــة لكافـــة الشـــرائو العماليـــة والمهنيـــة مـــن أبنـــاء شـــعبنا

 .واحترام وثناء

 لـــاعيــسمإد ـــاجــد. م
 مدير عام التخطيط والسياسات

  



  4صفحة | 
 

 جراءات وخدمات عالقات العمل:إدليل أواًل: 
 

 : شكوى عماليةاسم الخدمة. 1
 الذين لديهم شكاو  تخص أ حاب العمل. العمال لخدمةاالفئات المستفيدة من 

مكاتب مديريات العمل المحافظات الفلسطينية حسب المكان الجغرافي للمنشاة التي  اماكن تقديم الخدمة
 يعمل بها العامل.

 (.1) تعبئة نماذج شكو  عمالية العمل رقم  الحصول على الخدمةشروط 
 ( 2تعبئة نموذج افادة عامل رقم.) 

 الهوية الشخ ية.  الوثائق المطلوبة
 .عقد العمل 
 .كارت أو بطاقة العمل 
 .شهادة خبرة 
   و كش  حساب.أسند  ر 
 الشهود. 

 االستما  من العامل حول الشكو  المقدمة.  جراءاتاإل
   العامل لحل وتسوية النزا  بشكل ود  ولكن تحت اطار القانون.توجي 
 .استالم الشكو  من العامل قبل انقضاء مدة سنة عل  تاريخ انتهاء العمل 
 .استيفاء جميع البيانات من العامل عن طريا نموذج خاص 
   ارسال اشعار ل احب العمل بطلب الحضور للوزارة من اجل الرد علي الشكو

عطاء  احب ال  (ايام للحضور من تاريخ استالم االشعار.10عمل مهلة)وا 
 (افادة  احب عمل للرد علي شكو  العامل4تعبئة نموذج رقم) 
 ( 5احتساب حقوا العامل عن طرا نموذج رقم)   استمارة حقوا عمالية بناء عل

 قانون العمل.
  (.6التفاا بين االطرا  نموذج رقم )عمل مخال ة عمالية عند التو ل 
   افادات الشهود من اجل االثبات في حال تضارب االقوال بين العامل سما

(عمل مخال ة عمالية بشكل مباشر عن طريا 7و احب العمل نموذج رقم )
( الخاص 8حضور العامل و احب العمل وسما  افادتهم حسب نموذج رقم)

لسنة  7واحتساب الحقوا حسب قانون العمل رقم  بطلب تسوية حقوا عمالية
 ستالم العامل المبلغ المستحا .وا 2000

 . في حالة عدم التو ل لحلول يتم تحويل المل  للقضاء للبت في 
 سجل وتأخذ كل معاملة رقم متسلسل تدون كل المعامالت في. 
 .يتم ادخال القضايا العمالية عل  برنامج الحاسوب التابع للوزارة 
 . تحفظ الملفات في االرشي 



  5صفحة | 
 

 ل شهر  وف لي وسنو .يتم عمل تقرير عن القضايا بشك 
 المحاكم النظامية.  الشريكة في تقديم الخدمةالمؤسسات 

 .االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
 .مركز الديمقراطية لحقوا العاملين 
 .المراكز الحقوقية وحل النزاعات 

 رسوم المعامالت لد  وزارة العمل مجانا. رسوم الخدمة
 يتم انجاز المعاملة بالوزارة خالل شهر.  مدة انجاز الخدمة

 تأسيس وتشكيل نقابة اسم الخدمة:. 2
 العمال الفئة المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل-االدارة العامة لعالقات العمل أماكن تقديم الخدمة
تقديم طلب عن طريا خمسة عل  ا قل من الم سسين المفوضين بالتسجيل   شروط الحصول على الخدمة

 والتوقيع عن النقابة.
 .أن يكون المتقدم فلسطيني الجنسية 
 .أن يكون المتقدم حا ال عل  الم  ل العلمي الالزم لعضوية النقابة 
 . أال يقل سن المتقدم عن سن 

 . وية شخ ي   الوثائق المطلوبة
  شهادة علمي  ومزاول  مهن. 
 ،شهادة حسن السير والسلو. 

 .( 1تعبئ  نموذج رقم )  اإلجراءات
 .استالم كاف  المرفقات المشروطة في النموذج 
 (.2لنقاب  نموذج رقم ) يةاستالم كاف  البيانات اللجنة التأسيس 
 ( والبت في  حت  من عدم .3تقديم نموذج رقم) 
 ( .4حسب النموذج رقم ) ةاالعالن عن تأسيس النقاب 
 (عضاء الجمعي5تعبئ  نموذج رقم  )ةالعمومي ة . 
 لمجلس االدارة االول بعد مدخ زمني  وما يتناسب مع  عر  الكش  المرشحين

 .الجمعية العمومية إلجراء االنتخابات لمجلس ادارة جديد
  في حالة استكمال ما سبا تطلب االدارة العامة لعالقات العمل لتسجيل النقابة

( ليح لوا عل  شهادة تسجيل نقابة )الشهادة 7العمالية حسب نموذج رقم )
 ن(.الكرتو –ا ساسية 

  يتم االنتهاء من تكوين وتسجيل النقابة حسب اال ول واستالم كافة المستندات
  االجراءات من الناحية القانونية وتوثيقها وأرشفتها ومعاينتها والتأكد من سالمة

وذل، بعد النظر في وضع النقابة فعليا وعمليا ومراقبتها ومراجعتها في التقارير 
سنة حت  انتهاء مدة دورتها أو قبل المدة اذا االدارية والمالية كل ف ل وكل 
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 حد  طارل ما او حسب طلب أعضاء ثلثي اعضاء الجمعية العمومية.
 ( 8تسجيل محضر حسب نموذج رقم)  ويوقع في الجلسة أمام أعضاء لجنة

 االشرا  والتوقيع من قبل مجلس االدارة المنتخب.
 ( بأعضاء مجلس االدارة المن 9توثيا كش  نموذج رقم).تخب للنقابة 
  التعهد بتقديم السجالت والمستندات المطلوب من المجلس الجديد حسب نموذج

 (.10رقم )
 ( بان المستندات المرفقة للنقابة سليمة حسب أحكام 11التعهد حسب نموذج رقم)

لنقاب   بشأن النظام وتحمل كافة المسئولية  ةاالساسي ةالقانون والقرارات ال ادر 
 الشأن. عل  أ  مخالفة بهذا

 ( ل يضاح والر يا السريعة عل  12تسجيل بطاقة تركيز للنقابة حسب نموذج رقم)
 اكتمال دور النقابة.

 ( حسب 13في حال رغبة أحد ا عضاء لترشيو نفس  أن يسجل نموذج رقم)
 ا  ول المتبعة.

 ( 14في حال وجود نقابة جديدة ترغب في تسجيلها بالوزارة يتم طلب نموذج رقم) 
أن  ذخ النقابة جديدة أم يوجد نفس النقابة مسجلة في اتحاد نقابات العمال  لمعرفة
 ال يحد  تعار  بوجود نقابة موازية بنفس المهنة. حت 

 .اتحاد النقابات  المؤسسات الشريكة
 المراكز الحقوقية وحل النزعات. 
 المحاكم النظامية. 

 .اناً جرسوم المعامالت لد  وزارة العمل م  رسوم الخدمة
 .يتم نجاز المعاملة بالوزارة من شهرين وما فوا حسب ادراج الوثائا  مده الخدمة

 

 :مكافأة نهاية الخدمة

 :حاالت استحقاق مكافأة نهاية الخدمة كاملة –أواًل 

 .(39) إذا تم إنهاء عقد العمل من قبل  احب العمل بسبب احد  الحاالت الواردة في المادة -1
 (.(41إذا تم إنهاء العقد من قبل  احب العمل وفا المادة  -2
سنوات فأكثر   10مضيأشرط أن يكون قد  40إذا ف ل العامل بناء عل  احد  الحاالت الواردة في المادة  -3

 في العمل.
  شرط إشعار  احب 42من المادة   1وذل، بموجب البند سنوات فأكثر  10إذا استقال العامل بعد مض  -4

 العمل. 
 في فقرت  ا خيرة.   42من المادة  2سنوات فأكثر . وذل، بموجب البند   10إذا استقال العامل بعد مض  -5
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 . 38من المادة  2إذا انتهي عقد العمل بمقتض  البند -6
 . 5 2 1في أ  من البنود   35إذا انته  عقد العمل وفا المادة -7
شتغلت بعمل آخر خاللها وذل، بناء عل  المادة إال إذا ثبت أنها ام ف ل العاملة بسبب إجازة الوضع إذا ت -8

 (.2البند ) (103)
أقعـدخ  إذا كان انتهاء عقد العمل بسبب إ ابة عمل ترتب عليها وفاة أو عجز كلـ  دائـم أو عجـز جزئـي دائـم -9

 .(125  وذل، استنادا عل  المادة )عن العمل

 حاالت استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الجزئية  –ثانيًا 

   :ثلث المكافأةاستحقاق  - أ

 (.(2( بند 42إرادت  خالل السنوات الخمس ا ولي من عمل  بناء عل  المادة )العامل الذ  يستقيل ب -1

المخالفـات الـواردة   خمـس ا ولـي بنـاء علـ  ارتكابـ  احـدالعامل الذ  يف ل من العمل خالل السـنوات ال -2
 حي  تعتبر في حكم االستقالة. (40في المادة )

   المكافأةاستحقاق ثلثي  - ب

 –العامل الذ  يستقيل بمح  إرادت  خالل السنوات الخمس الثانية من عمل  وقبـل بلوغـ  العشـر سـنوات  -1
 (.(2( البند 42المادة )

  وبنــاء علــ  الثانيــة وقبــل بلوغــ  العشــر ســنوات العامــل الــذ  يف ــل مــن عملــ  خــالل الســنوات الخمــس -2
 .حي  تعتبر في حكم االستقالة أيضا. (40المخالفات الواردة في المادة )  ارتكاب  احد
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 دليل المعادالت

 الحتساب مكافأة نهاية الخدمة

 حسب قانون العمل الفلسطيني

 2000لعام  7رقم 
 أوال : مكافأة كاملة: 

 في حالة ا جر الشهر 

   ×يوم  30 ×مدة العمل  
 االجـــر الشهر 

30
                     = 

 اليوميفي حالة ا جر 

 ا جر اليومي =                        ×يوم 30  ×مدة العمل  

 : ثانيًا: ثلث المكافأة

  في حالة ا جر الشهر 

𝟏  ×يوم   30 ×مدة العمل 

𝟑
 االجر الشهر   ×   

𝟑𝟎
               = 

 في حالة ا جر اليومي  

𝟏  ×يوم   30  ×مدة العمل  

𝟑
 ا جر اليومي  =       ×   

 المكافأة:  ا: ثلثثالثاً 

 في حالة ا جر الشهر  

𝟐   ×يوم  30  ×مدة العمل 

𝟑
 االجر الشهر  ×  

𝟑𝟎
                  = 

   في حالة ا جر اليومي     

𝟐   ×يوم   30 ×مدة العمل 

𝟑
 ا جر اليومي = ×    
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 الفصـــل التعـسفي

 :استــحقاقــهت حــاال

 .((3البند   (46)إذا تم ف ل العامل دون أسباب موجب  كما جاء في المادة  -1

 .( دون إشعار الوزارة41إذا تم ف ل العامل بناء عل  المادة ) -2

 (.39الحاالت الواردة في المادة )  إذا تم ف ل العامل بناء عل  احد -3

يكـون ( أ  أن 40الحاالت التسع الواردة فـي المـادة )   ل العامل دون أن تنطبا علي  احدإذا تم ف -4
 . بريئًا من اتهام  بالمخالفة

عار ( بعــد إشــ(42( مــن المــادة 1الحــاالت الــواردة فــي البنــد )  ذا تــر، العامــل عملــ  بنــاء علــ  احــدإ -5
 . احب العمل

 (.103إذا تم ف ل العامل بسبب أو خالل أجازخ الوضع كما في المادة ) -6
 

 فصل التعسفيلالمعادالت لدليل 

 

  :في حالة األجر الشهري

 االجر الشهر   ×يوم   60 ×مدة العمل 
𝟑𝟎

  = 

 في حالة ا جر اليومي 

 ا جر اليومي =   ×يوم   60 ×مدة العمل 

 :ـةمالحظـــــــ

 .(47للمادة )  -ال يجـوز أن تزيد قيمة الف ل التعسفي عن أجرخ أربعة وعشرين شهر للعامــل 
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 ـازاتــــاإلجـ
  :اإلجــازة السنـــوية

 لمدة أسبوعين : - أ

 ( .74مادة ) –سنوات   5للعامل الذ  مدة خدمت  أقل من  -1

 لمدة ثالثة أسابيع :  - ب

 (.74مادة ) –سنوات فأكثر   5للعامل إذا كانت مدة خدمت  -1

 (.74مادة  –للعامل الذ  يعمل في احد  ا عمال الخطرة أو الضارة بال حة  -2

 (.97مادة )  -للعامل الحد  بغ  النظر عن مدة خدمت   -3

 دليــل ومعادلة احتساب اإلجازات

  :: من سنة إلي  خمسة سنواتأوالً  

   في حالة ا جر الشهر 

 ×يوم   14 × سنة 2 
 االجر الشهري

𝟑𝟎
  =---------------------- 

  يوم   14 ×أو المدة المتبقية× 
 االجر الشهري

𝟑𝟎
 = ---------------------- 

  في حالة ا جر اليومي 
 ----------------------= األجر اليومي  ×يوم  14 ×سنة  2

  األجر اليومي  ×يوم  14 ×أو  المدة المتبقية =---------------------- 

  فأكثر:ثانيًا: من الخمس سنوات  

   في حالة ا جر الشهر 

  ×يوم   21 ×سنة  2
 االجر الشهري

𝟑𝟎
  =---------------------- 

 يوم   21 × أو المدة المتبقية×  
 االجر الشهري

𝟑𝟎
  =---------------------- 

  في حالة ا جر اليومي 
  2 األجر اليومي   ×يوم   21 × سنة =---------------------- 

 األجر اليومي  ×يوم   21 × أو المدة المتبقية= ---------------------- 
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 المهلة القانونية
ال يجوز إنهاء عقد العمل بين ا طرا  إال عن طريا إشعار الطر  ا خر باإلنهاء قبل شهر من تاريخ االنتهاء 

لكن في   46مادة  -بأجر شهر   يقوم الطر  المخل بالمهلة بالتعوي وفي حالة عدم إعطاء المهلة القانونية

 .35مادة ال –خ بشكل يومي تكون المهلة القانونية أسبو  فقط أجر   رغبة العامل في تر، العمل ويتقاضحالة 

  باألجر الشهري:في الحالة األولي 
 

 ×يوم    30
 االجر الشهر 

𝟑𝟎
  =---------------------- 

 

 في الحالة الثانية باألجر اليومي:  

 

 ----------------------=  األجر اليومي  ×يوم       7
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رشاداتتعليمات   بشأن إجراءات تأسيس وتسجيل النقابات العمالية وا 
مجموعة من العمال المشتغلين في مهنة أو مجموعة مهن مترابطة من الراغبين في تأسيس نقابة )حي   تبدأ :أوالً 

أشخاص وال يزيد عل  اثني عشر خمس  ال توجد نقابة تمثلهم( باختيار لجنة م قتة )من بينهم( ال تقل عن 
 ( . 7) –اللجنة العمومية للنقابة وفا مادة  تنتخبهم

 واالشتراطات لهذخ الخطوة  ي : 

 أن يكون العمال ممن يشتغلون فعاًل وليسوا عاطلين عن العمل .  -1

 أن يكون العمال ممن يشتغلون في مهن مترابطة ضمن  ن  واحد من مجموعات الت ني  المهني. -2

 واحدة .أن يكون العمال ممن يشتغلون في إطار محافظة  -3

 أال تكون  نا، نقابة عمالية موجودة تمثل  ذخ المهن. -4
  تقوم اللجنة الم قتة بالمهام التالية: :ثانياً 

إعداد مشرو  نظام أساس للنقابة قيد التأسيس من اجل عرض  علي الجمعية العمومية التأسيسية التي  -1
بعد إتمام إعداد ا لمشرو  النظام ا ساسي ويشترط أن يتضمن النظام  ستعلن عن مكان وزمان انعقاد ا 

 ا ساسي النقاط التالية :

 اسم النقابة ومقر ا وعنوانها ومن يمثلها قانونًا . -
 أ دا  النقابة . -
 .ط قبول ا عضاء وانسحابهم وف لهمشرو  -
 .راكات وحاالت اإلعفاء من  وشروط قيمة االشت -
 .فية استغاللها والت ر  بهابة وكيم ادر أموال النقا -
 .والقواعد المتعلقة بسير أعمالها اخت اص الجمعية العمومية -
تشكيل مجلس اإلدارة واخت ا   والقواعد المتعلقة بسير أعمال    وشروط العضوية في  وكيفية انتخاب  -

 .أعضائ  وطريقة انسحابهم أو ف لهم
 . زانية والحساب الختاميعلي المي القواعد المتعلقة بمس، الحسابات والت ديا -
 . ر  الذ  يود  في  أموال النقابةاسم الم -
 . ساسي أو تغييرخ أو لحل النقابةاإلجراءات الواجب إتباعها لتعديل نظام النقابة ا -
 .بة ونسبة ما يخ ص لكل ناحية منهابيان النواحي التي ستنفا عليها أموال النقا -
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 .عالن عن ذل، بأحد  ال ح  اليوميةواإل، موعد النعقاد الجمعية التأسيسية تحديد -2

 4يكون اإلعالن وفقًا لنموذج إعالن عن تأسيس نقابة عمالية " نموذج  نقابات رقم" 

  ويفضل أن يكون اإلعالن قبل أسبوعين علي ا قل من موعد انعقاد الجمعية التأسيسية  حت  يكون
لذين سيحضرون للتسجيل قتة   وللعمال ا نا، متسعًا من الوقت للتحضيرات التي ستقوم بها الجنة الم  

 .في النقابة

 اإلعالن المذكور النقاط التالية ويتضمن : 

 .ومكان انعقاد الجمعية التأسيسية تحديد موعد 

 .ن موعد انعقاد الجمعية التأسيسية  حت  قبل ثالثة أيام ماب التسجيل لعضوية النقابة مفتوحب -

 . قبل يوم واحد من موعد انعقاد ا العضوية مجلس اإلدارة سيغل لترشيوباب ا -

بموعــد ومكــان انعقــاد الجمعيــة التأسيســية ويشــترط أن  تــب عمــل المحافظــةمــن خــالل مكإخطــار وزارة العمــل  -3
( لعــام 1يكون قبل أسبو  علي ا قل من موعد انعقاد ا .و ذا اإلخطار يشترط  القانون بموجب القرار رقم )

( ويتضـمن تحديـد مكـان وزمـان انعقـاد 1ويكون اإلخطار وفقًا لنموذج ا خطار "نموذج نقابات رقم ) 1964
 الجمعية التأسيسية وأسماء أعضاء اللجنة الم قتة وبيانات عنهم موضحة في النموذج.

 تنظيم انعقاد الجمعية التأسيسية واإلشرا  علي  و ذا يشمل النقاط التالية: -4

  الــراغبين فــي االنضــمام للنقابــة وتــدوين البيانــات المطلوبــة عــنهم فــي الكشــ  المعــد تســجيل أســماء العمــال
( ويســتمر التســجيل إلــي مــا قبــل 3لــذل، و ــو كشــ  أســماء أعضــاء التأسيســية وفقــًا لنمــوذج نقابــات رقــم )

ويجـــب  أن يكـــون  –كمـــا  ـــو موضـــو فـــي اإلعـــالن  –ثالثـــة أيـــام مـــن موعـــد انعقـــاد الجمعيـــة التأسيســـية 
لتســــجيل شخ ـــيًا  مــــع مراعـــاة أنــــ  ال يجــــوز تســـجيل عامــــل يعمـــل فــــي مهنـــة ال تقــــع ضــــمن الحضـــور ل

الت ـني  المهنـي لهـذخ النقابـة  كمـا ال يجـوز تسـجيل عامــل عاطـل عـن العمـل   حتـ  لـو كـان يعمـل فــي 
ال يكـون  15مهنة تقع ضمن الت ني  المهني للنقابة  كما يجـب التأكـد مـن أن عمـرخ ال يقـل عـن  سـنة وا 

 لنقابة عمالية آخر . منضمًا 

  عنــد إغــالا بــاب التســجيل للعضــوية فــي تــاريخ المحــدد  يجــب أن يوقــع أعضــاء اللجنــة الم قتــة علــي  ــذا
ال اعتبـر  50ال يقل العدد في  ـذا الكشـ  عـن   ويجب أالكش  مع تبيان تاريخ إغالا الكش  عضـوًا وا 

ت من الحضـور واحتسـاب عند التثبعتمد تشكيل النقابة باطاًل الن  ذا العدد يتضمن  الكش   و الذ  سي
 الن اب القانوني النعقاد الجمعية التأسيسية حت  يكون انعقاد ا  حيحًا. 
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 ويستمر التسجيل إل  ما قبل يوم واحد من موعد انعقاد   رشحين لعضوية مجلس إدارة النقابةتسجيل الم
عضوية مجلس اإلدارة كما  ي  الجمعية التأسيسية   ويشترط لتسجيل المرشو أن تنطــبا علي  شروط

واردة القانون أو النظام ا ساسي للنقابة وأ  مرشو ال يحضر اجتما  الجمعية التأسيسية يعتبر منسحبًا 
  .تلقائيا إال إذا أرسل كتابا ي كد في  ترشيح  ومبررًا عدم حضورخ

  الحضور في اجتما  الجمعية التأسيسية  وعادة ما   عمال وطباعت  ليتم توزيع  علإعداد جدول ا
 يشمل النقاط التالية:

 .االفتتاح وتالوة جدول اإلعمال -

من  حة انعقاد جل تحديد الن اب القانوني وبالتالي التأكد أعدد الحضور من ت من العضوية و التثب -
 .الجمعية التأسيسية

 .وبةالت ديا علي  با غلبية المطلمناقشة النظام ا ساسي و  -

 . مجلس اإلدارة باالقترا  السر  نتخابا -

وعـادة  ترتيب اإلشرا  علي العملية االنتخابية مع لجنة اإلشرا  عل  االنتخابات وتوفير المستلزمات لهـا -
 : ما تتكون لجنة اإلشرا  من

 .ممثل عن وزارة العمل -

  .ممثل عن اتحاد النقابات العمالية -

 وغير ا. قابة المحامينالنقابات المهنية مثل ن  ممثل عن احد -

ـكون محاميـًا أو لـ  تجربــة المراكـز الحقوقيــة أو م سسـات المجتمـع المـدني ويفضــل أن يــ  ممثـل عـن احـد -
 .نقابية

عداد الترتيبات  -  .الالزمة التي تكفل نجاح االجتما تحضير مكان االجتما  وا 

 ـــذخ المهـــام ا ربعـــة يشـــترطها القـــانون كمهـــام للجنـــة الم قتـــة التـــي ســـتقوم بالتحضـــير النعقـــاد الجمعيـــة التأسيســـية 
واإلشرا  علي إجراءات التأسيس و واًل إلي انتخاب مجلس اإلدارة حي  ينتهي دور ا ويبدأ دور مجلس اإلدارة   

 .لقيام بالمهام المشار إليهاقبل الذل، يفضل أن تراجع اللجنة الم قتة الجهات التالية 
 .مكتب العمل في المحافظة )قسم عالقات العمل( .أ 

وذل، للتنسيا معهم بشأن اإلعالن في ال حيفة وكذل، لتزويد م بالنماذج المطلوبة والمتعلقة بإجراءات التأسيس 
عطائهم اإلرشادات الالزمة وحل أية إشكاليات يواجهونها في ذل، إضافة لذل، فأن مندوب الوزارة سيحضر  وا 
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جلسة الجمعية التأسيسية للتأكد من  حة انعقاد ا و حة االنتخابات التي ستجر  وسيعد تقريرًا بذل، يرفع  
 للمدير العام .

  .اتحاد النقابات العمالية .ب 

 (27ذل، أن من أ دا  االتحاد التي يعتر  بها القانون وفقًا للمادة )

 شتركة للنقابات .رعاية الم الو الم -

 اإلشرا  عل  ش ون النقابات . -

 .م بتوجي  النقابات توجيها موحداً القيا -

لذل، من الواجب إعالم االتحـاد ومراجعت  حت  يقوم بدورخ في اإلشرا  علي تأسيس النقابة والمشاركة في لجنة 
ها في تشكيل النقابة وعقد الم تمر اإلشرا  علي االنتخابات وتقديم المساعدة الالزمة للجنة الم قتة إلنجاح مهمت

 التأسيسي لها .
 انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية: :ثالثاً 

يتم عقد الم تمر التأسيسي )الجمعية العمومية التأسيسية ( في الموعد والمكان المحدد في اإلعالن المنشور  -1
 في ال حيفة وفي اإلخطار الموج  لوزارة العمل . 

 وتالوة جدول ا عمال والذ  يجب أن يشمل البنود التالية عل  وج  الخ وص:افتتاح الم تمر  -2
 البند األول : 

يجـب أن يكـون   للتأكـد مـن  ـحة انعقـاد الجلسـة "ت من العضوية وعدد الحضور وتحديـد الن ـاب القـانوني التثب
الجمعيـــة  عـــدد الحضـــور مســـاويًا للن ـــ  د واحـــد مـــن عـــدد ا عضـــاء الم سســـين المســـجلين فـــي كشـــ  أعضـــاء

 .  قبل ثالثة أيام من موعد الجلسةالتأسيسية الذ  تم إغالق
 البند الثاني : 

  ويجــب أن يكــون الت ــديا ة الم قتــة ومناقشــة والت ــديا عليــ تــالوة مشــرو  النظــام ا ساســي الــذ  أعدتــ  اللجنــ
 بأغلبية ثلثي الحاضرين بعد اكتمال الن اب القانوني. 

  مجلس اإلدارة:انتخاب أعضاء  –البند الثالث 

همة إدارة الجلسة خالل وعند  ذا البند ينتهي دور اللجنة الم قتة وتتول  لجنة اإلشرا  عل  االنتخابات م -
  ذل، أن أعضاء اللجنة الم قتة قد يكونوا من ضمن المرشحين لعضوية المجلـس  وفـي ذلـ، مـا  ذا البند
 .العملية  ذخ تجاخ قدرًا كبيرًا من الحيادية يضمن
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  .إلشرا  حت  تستطيع القيام بعملهان تقدم اللجنة الم قتة ا وراا التالية للجنة ايجب أ -

 . ينونكش  الحضور وعدد م والن اب القا -

كشــ  المرشــحين لعضــوية مجلــس اإلدارة لــذل، يتضــمن عــدد المرشــحين حتــ  تــاريخ إغالقــ  قبــل يــوم مــن  -
 موعد الجلسة وال يجوز إضافة أ  مرشو بعد  ذا التاريخ . 

  ومــن ثـــم يفـــتو بـــاب شـــحين إن كـــان يريــد أحـــد م االنســـحابي  ـــذا البنـــد يــتم فـــي البدايـــة أخــذ رأ  المر فــ -
  ومـن ثـم يـدرج بـاقي المرشـحين شـو لعـدم تـوافر شـروط عضـوية المجلـسالطعون لالعتـرا  علـ  أ  مر 

الســر   فــي قائمــة مختومــة تــوز  علــ  أعضــاء الجمعيــة التأسيســية ومــن ثــم يــتم االنتخــاب بطريقــة االقتــرا 
النتخاب العدد المطلوب لعضوية المجلـس ويشـترط القـانون أن ال يقـل العـدد عـن خمسـة أعضـاء وال يزيـد 

 عن اثني عشر عضوًا .

بعـــد عمليـــة االنتخـــاب يـــتم فـــرز الـــذين فـــازوا بعضـــوية المجلـــس مـــن بـــين المرشـــحين والـــذين فـــازوا بـــأعل   -
تقريــرًا بــذل، ويقــو  أيضــا مــن قبــل أعضــاء مجلــس ا  ــوات ومــن ثــم تعلــن النتــائج  وتعــد لجنــة اإلشــرا  

  .اإلدارة المنتخب
 اجتماع مجلس اإلدارة المنتخب:  :رابعاً 

وا يعقد مجلس اإلدارة اجتماعا مغلقا ويقـوم بتوزيـع المسـ وليات فيـتم انتخـاب الـرئيس والسـكرتير وأمـين ال ـند
 .ومن ينص عليهم النظام ا ساسي

يومــا مــن تــاريخ انتخــاب  15)أو مــن ينــوب عنــ  مــن أعضـاء مجلــس اإلدارة( خــالل  يقــوم رئــيس النقابــة :خامســاً 
( 7المجلس بتقديم طلب تسجيل النقابة طبقا لنموذج لطب تسجيل نقابة عماليـة قيـد التأسـيس )نمـوذج نقابـات رقـم 

 مرفقا ب  نسختين من المستندات التالية:

 (.3) نموذج رقملل من أعضاء مجلس اإلدارة طبقاً  اً عمحضر اجتما  الجمعية التأسيسية موق -1

 .(5كشفا بأسماء أعضاء الجمعية العمومية التأسيسية طبقا لنموذج نقابات رقم ) -2

 (.9كش  بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة المنتخب طبقا لنموذج نقابات رقم ) -3

 (.11رقم ) باتمن أعضاء مجلس اإلدارة ب حة تكوين النقابة طبقا لنموذج نقا موقعاً  إقراراً  -4

 .ا من أعضاء مجلس اإلدارة المنتخبالنظام ا ساسي للنقابة موقع -5

 .د انعقاد الجمعية التأسيسيةنسخة من ال حيفة المنشور بها اإلعالن عن موع -6
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باســتالم طلــب التســجيل مــع المســتندات المطلوبــة المرفقــة بالطلــب ويعــد تقريــرا  يقــوم الموظــم المخــت  :سادســاً 
باســتالم الطلــب ويســلم رئــيس النقابــة أو مقــدم الطلــب نســخة مــن نمــوذج االســتالم بعــد توقيعــ  مــن قبــل الموظــ  

 المختص.
يشترطها القانون  لتيتقديم السجالت النقابية اعد بن رئيس النقابة تعبئة نموذج م يطلب الموظم المخت  :سابعاً 

 . 10 و و نموذج نقابات رقم 1964( لعام 1( من القرار رقم )5بموجب المادة )

 بهــا وعنــد ذلــ، تنتهــي إجــراءات التأســيس وتبــدأ إجــراءات التســجيل  و ــي إجــراءات تتعلــا بعمــل الــوزارة وتخــتص
 .ة للعالقات العملاإلدارة العام
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 المحافظات دور مندوبي عالقات العمل في
 :بخصو  النقابات قيد التأسيس

 (.اإلعداد والتحضير لتأسيس النقابةالمختارة من قبل العمال والمكلفة ب) بالنسبة للجنة المؤقتة :أوالً 

 : ج المطلوبة مع التوجيهات التاليةالنماذ ء اللجنةوعند مراجعتها لمكتب العمل يتم إعطا

العمومية التأسيسية يجب عقدخ في الموعد المقرر كما حدد في اإلخطار ن اجتما  الجمعية أ عل د يالتأك -1
خطــار الموجــ  للــوزارة واإلعــالن المنشــور فــي ال ــحيفة .وأ  خلــل فــي ذلــ، يت رتــب عليــ  إعــالن جديــد وا 

 .جديد

  وتعبئتهـــا ببيانـــات لمعـــدة والتـــي تســـلمو اأن كافـــة المســـتندات يجـــب أن تـــتم وفقـــا للنمـــاذج ا علـــ د يـــالتأك -2
 .اء فيها ست ثر علي تسجيل النقابةن أية أخط  و حيحة ودقيقة اضحةو 

 .تسليم كشو  أ لية وليس  ور عنها -3

ـــ تســـليم  -4 ـــة علي ـــة الم قت ـــع أعضـــاء اللجن ـــد إغالقـــ  وبعـــد توقي     نســـخة مـــن كشـــ  ا عضـــاء الم سســـين عن
 (.اسم آخر بعد  ذا التاريخ )حت  ال يتم إضافة أ 

  .مراسلتهم عليهالنقابة التي يمكن عنوان مقر ا طلب -5
  :بالنسبة للنماذج المتعلقة بتأسيس النقابة –ثانيا 

حضـار ا -1 حـين تقـديم طلـب التسـجيل  يمكن تسـليم اللجنـة الم قتـة النمـاذج السـتة ا ولـي مـن اجـل تعبئتهـا وا 
 . فيما بعد

والتأكد من ( و و نموذج  طلب تسجيل النقابة يتم فحص المرفقات والتدقيا فيها 10بالنسبة لنموذج رقم ) -2
أنــ  لــيس  نــا، أ  نــواقص فيهــا ومــن ثــم عمــل كتــاب يوضــو اســتالم طلــب التســجيل و ــو نمــوذج اســتالم 

عطائهم نسخة من كتاب ال  .نموذج بعد توقيع  وتسجيل التاريخطلب التسجيل مع مرفقات  وا 
  :النماذج المتعلقة بدور مندوب عالقات العمل في المحافظة –ثالثًا 

 : مرفقة و ي ثالثة نماذج
 نموذج  تقرير مندوب عالقات العمل عن حضورخ اجتما  الجمعية التأسيسية . -
 نموذج  تقرير مندوب عالقات العمل بشأن النقابة قيد التأسيس . -
 .في  حة بيانات كش  عضوية الجمعيةنموذج  تقرير التدقيا  -
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يرسل فورًا بعد االجتما   بالنسبة لتقرير مندوب عالقات العمل عن حضور اجتما  الجمعية التأسيسية -1
 .حتفظ بنسخة من  في مكتب المحافظةوي

بالنسبة لتقرير المندوب بشأن النقابة قيد التأسيس يرسل إلدارة عالقات العمل ويكون مرفقـا بـ  كـل ا وراا  -2
 والمستندات التي تقدمت بها النقابة و و يعني اختتام مرحلة التأسيس حتـ  يـتم التـدقيا فيـ  فـي اإلدارة مـن

 .لي التسجيل أو الرف  مع تسبب ذل،حي  مطابقت  إلحكام القانون وبالتالي الموافقة ع

  .تقرير التدقيا في  حة البيانات الواردة في كش  عضوية الجمعية التأسيسية -3

والكش  المق ود  و الكشـ  الـذ  تـم إغالقـ  بعـد انتهـاء تسـجيل ا عضـاء الم سسـين والموقـع مـن اللجنـة  -
 الم قتة ويتم التفتيش بالتنسيا مع أقسام التفتيش في المحافظات. 

عالقـات العمـل بشـان بعد إرسـال  ـذخ التقـارير وفقـًا للنمـاذج يـتم انتظـار الـرد المكتـوب مـن اإلدارة العامـة .لل -4
 .يل النقابةتسج
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 نماذج النزاعات العمالية
 الـــرقـــــم : _____________

                                                                  التــاريخ : _____________  
 

 استمارة شكوى عمالية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (1)نزاعات عمالية نموذج 

 ________________رقم الهوية _____________ مكان اإلقامة ___________________  ـة / اسم العامل
 

 ___________هل يوجد عقد عمل مكتوب ____________ تاريخ الميالد ______________ الحالة االجتماعية 
 

 شهري/ يومي( _________  األخير) مقدار األجر . الشهري / بالعقد اليومي _____________ المهنة / نوع العمل 
 

 _________________مدة العمل ______________ تاريخ انتهاء العمل ______________ ريخ بداية العمل تا
 

 _______________عن مدة ______________ أجور متأخرة ______________ مدة اإلجازة السنوية المتبقية 
 

 _______مدة المهلة التي لم تراَع _________ تاريخ األشعار ________ هل روعيت المهلة القانونية إلنهاء العمل 

 

 ___________________                    اسم المنشأة ________________________ المدير المسؤول  / اسم صاحب العمل 
 

 ___________________________مجال العمل المحدد __________________________ قطاع النشاط   

 

 ______________تليفون _______________________________________________  عنوان المنشأة 

 :وأسبابهطريقة إنهاء العمل   

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 :توقيع العاملاسم 

............................. 
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  __ م : _________ـــــالـــرق

 التــاريخ : ___________

 ___________ بشأن شكواه المقدمة تحت رقم

 ( ____…/ خطاب تعيين/ شهود إثبات عقد عمل ل لدي، دليل عل  أن، كنت تعمل في  ذخ المنشأة ) 

 ( …كش  رواتب / و ل استالم/ سند قب / شي،)  ل لدي، دليل عل  مقدار ا جر 

 ( إذا لم تح ل عليها) ل لدي، دليل عل  عدم ح ول، عل  اإلجازات 

 وماذا كان ردخ .كتابيًا / شفهيًا ___________ و ل طالبت  احب العمل باإلجازة السنوية 

 أم تخللت  انقطاعات /  ل كان عمل، متوا اًل بدون انقطاعات 

 حت  الساعة ___________ من الساعة  كم ساعة كنت تشتغل في اليوم 

 إضافية غير مدفوعة ا جر كم ساعة.............  دفوعة ا جرم .............تشتغل ساعات إضافية   ل كنت
 ................................. الساعة اإلضافية كم يدفع قيمة......................... 

 .كم عدد العمال في المنشأة التي كنت تعمل فيها ______________________________ .1
  ل  نا، لوائو لتنظيم العمل في المنشأة ) تبين الحقوا والواجبات والجزاءات(  .2
 ______________.الراتب مثاًل  ل تعرضت لعقوبات أو جزاءات من قبل  احب العمل ) كخ م من  .3
 . ل تشاجرت مع  احب العمل خالل مدة عمل، / أم كانت العالقة عادية ______________ .4
  ل لدي، عهدة أو أجهزة / معدات ل احب العمل  .5
 . ل لدي، أو علي، ديون ل احب العمل __________________________________ .6
و ل لدي، نسخة منها   احب العمل ____________ما  و قيمتها  ل سبا أن وقفت عل  مخال ات بين، وبين  .7

. _________________________ 
 .وماذا كان ردخ ل طالبت بحقوا مباشرة من  احب العمل ___________  .8
( لحل المشكلة وماذا كانت النتيجة إن كان  نا، الخ…/ لجان إ الح وسطاء/ ا  دقاء/ من ا  ل ل تدخل أحد )  .9

  .تدخل
  _____________________________  ل وكلت محامي لرفع دعو  أمام المحاكم ومت  كان ذل، .10
  ل أنت عضو في نقابة __________________  ل قدمت شكو  للنقابة  .11
 ________________________________________________كي  تم إنهاء العمل وأسباب   .12
 شهود إثبات لدعم أقوال،  ل لدي،_____________  ل أنت مستعد لحل  اليمين بأن  ذخ البيانات  حيحة  .13

 ________  ل تستطيع إحضار م للشهادة_________________
 ___________________لعمل  ل لدي، استعداد لمواجهة  احب ا .14

 توقيع العامل _________________

 إفـــادة العــامل

    (2)نزاعات عمالية نموذج 



  22صفحة | 
 

 الـــرقـــــم : ____________   

   التــاريخ : ____________   

                       

 

 

 صاحب العمل بخصو  شكوى عماليةل

 .المحترم:   ___________________________________________  السيـــــد

 __________________________________________:    منشــــأة

    تحية طيبة وبعد  

بشكو  يطالب / قد تقدم لوزارة العمل : __________________________________نعلمكم بأن العامل

 : وقد أدع  باآلتي  رفكمفيها بحقوق  العمالية عن مدة عمل  ط

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

لحـل منازعـات العمـل   يرجـ   توالـذ  يمـنو وزارة العمـــل ال الحيـــا 2000لعــام ( 7)استنـادًا لقانون العمـل رقـــم 

أيــام مــن تاريخــ  لبحــ  موضــو  الشــكو  ( 10)  وذلــ، خــالل   وزارة العمــلثلكم إلــ  مــن يمــ إرســالالحضــور أو 

 .عدم حضوركم خالل المدة المحدّدة سيعتبر تسليمًا منكم بما ادعاخ العامل في شكواخ إنونلفت نظركم 

علي  سيكون من حقـ  الح ـول مـن قبـل الـوزارة علـ  نمـوذج احتسـاب حقوقـ  طـرفكم حسـب ادعائـ  م ـدقًا  وبناءً 

 .وذل، لمطالبتكم بها أمام القضاء من الوزارة

 

 

 

 

 

 

 

 إشعـــــار

    (3)نزاعات عمالية نموذج 
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 __________________   :الـــرقـــــــم

    __________________ :التــاريخ
 

 
 

 _________________ تحت رقم  _____/ ـة ______________________بخ وص شكو  العامل

 _____________ تليفــــــــــون ____________________________ مجــــــــــال العمــــــــــل المحــــــــــدد  اســــــــــم  ــــــــــاحب العمــــــــــل
 ____________ مدة عمل  _________  تاريخ انتهاء عمل  ____________تاريخ بداية عمل العامل المذكور 

 _____ شهريًا/يوميًا ___آخر أجر تقاضاخ ____  الشهر نو  العمل المتفا علي  ___________ بالعقد اليومي/

 __________________________  ل لدي، كشو  بأسماء العمال لدي، ___  ل يوجد عقد عمل مكتوب

 ______________________قوا والواجبات والجزاءات ( _ ل لدي، نظام أو الئحة لتنظيم العمل ) تبين الح

  ل ا جر المدفو  يتضمن عالوات أو بنود مف لة ______________________________________

 كي  يتم تسليم ا جر _______________  ل تحتفظ بما يثبت ان  تسلم ا جر __________________

 _____________ وما  ي _______سابقة بحا العامل ___________ ل اتخذت إجراءات )جزاءات( عقابية 

  ل يوجد ديون أو عهدة عل  العامل ) نقدية / عينية ( _____________ نوعها ومقدار ا _____________

 طريقة إنهاء العمل _________________________________________________________

 _____________________________________________أسباب إنهاء العمل ____________

_______________________________________________________________________ 

 ___ تاريخ ا شعار ______________________ ـل روعيت المهلة القانونية إلنهاء العمل __________

 __________________________________________مدة المهلة التي لم تراَ  _____________

 

 المرفقات التي قدمها صاحب العمل :

- __________________________ 

- __________________________ 

- __________________________ 

 

 _________________ توقيع  احب العمل
 

 إفــادة صاحب العمل

    (4)نزاعات عمالية نموذج 
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              ................. الـــرقــــــم :

 م         20التــاريخ :    /    /

 

         

 2000( لعام 7طبقًا  حكام قانون العمل الفلسطيني رقم )

مكـــان اإلقامـــة _________________ رقـــم الهويـــة  اســـم العامـــل/ ـة ___________________________________
_________________________ 

 ( __________________________)ا خيرا جر  الشهر العمل/ المهنة _____________________ بالعقد اليومي/

 _________________________مكان العمل _______________ )يذكر اسم المنطقة( في منشأة ____________

___ حتــــــــــــــــ  تـــــــــــــــــاريخ اعتبـــــــــــــــــارًا مــــــــــــــــن تـــــــــــــــــاريخ ____________ ســــــــــــــــنة مــــــــــــــــدة خدمــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــل _____________
  _____________________ 

ـــــــــ  ـــــــــراَ  ____________________________  أيـــــــــام اإلجـــــــــازة الســـــــــنوية المتبقيـــــــــة ل ـــــــــي لـــــــــم ت ـــــــــة القانونيـــــــــة الت مـــــــــدة المهل
___________________________ 

 ______________________________________العمل/ اسم  احب 
 

 ______________________________________/  طريقة إنهاء العمل

 

 رئيس قسم عالقات العمل 

 

 

 المبالغ المستحقة حقــوق العمــل م
 .............. ةمكافأة نهاية الخدم  .1
 ............... السنوية المستحقةبدل أيام اإلجازة   .2
 ............... تعويض عن المهلة القانونية  .3
 ............... تعويض عن الفصل التعسفي  .4
 ............... أجــور متأخــرة  .5

 ............... المجمــوع العـــام           

 استمارة حقوق عمالية

 

    (5)نزاعات عمالية نموذج 
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 لـــرقــــــم : ____________   ا

              التــاريخ : ____________

 مخالصـة عماليــة

 /يدالســــ مــــن .......................... /حمــــل  ويــــة رقــــمأو  .................................... اســــتلمت أنــــا/
 ................................ احب منشأة  .........................................

ت بموجــــــــب شــــــــيكاوقــــــــد تســــــــلمت  )نقــــــــدًا /شــــــــيكات(  .......................................... /مبلغــــــــًا وقـــــــــدرخ
........................ ............................. 

 

 م20عن فترة عملي طرف  حت  تاريخ      /      /    

 ...................................................................... المبلغ يشمل الحقوا العمالية و ذا

 الشركة. وبذل، لم يتبق  لي أ  حا طر  المشغل أو
  

 م  20:    /      /     تحريرًا في  

 اسـم وتوقيع المستـلم      اسم وتوقيع الموظم المخت 

 

     -----------------              --------------------- 
 

 ختـم اإلدارة  ،يعتمـد

 

 

 

 -نسخة إل  : 

  احب العمل -

 العامل -

 اإلدارة -

 

    (6)نزاعات عمالية نموذج 
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                                                                                          …………....…الـــرقــــــم : 

         م      20التــاريخ :    /    /  

 

 

 _____  تاريخ الميالد ____________________ /_______ رقم الهوية______________/ اسم العامل

 ___  مقدار ا جر ____________ يومي/ شهر ________ /_____ نو  العمل_____ /الحالة االجتماعية

 ________ ___________ حت  تاريخ ___________ /______  اعتبارًا من تاريخ________ /مدة العمل

 العمل ______________ _______ تاريخ ا شعار بإنهاء______  ل تم مراعاة المهلة القانونية إلنهاء العمل

 _______ مقدار ا _____________________  ل ل  أجور متأخرة ____ما  ي أيام اإلجازة المتبقية ل  __

 سبب إنهاء العمل : 

 استقالة العامل أو ترك  العمل. 

 انتهاء عقد العمل محدد المدة. 

  ف ل من العمل أو االستغناء ع  بسبب_________________________________________ 

 ____________________________________ اسم المنشأة __اسم  احب العمل/ أو المدير المسئول _

 ______________ عنوان المنشأة___________ مجال العمل   ____________قطا  النشاط االقت اد  

 على المعلومات الواردة أعاله والمتفق عليها بين الطرفين ، نرجو احتساب حقوق العامل المذكور. بناءً 

 مع الشكر والتقدير     

  

 : ________________توقيع صاحب العمل          __: ________________توقيع العامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 طلب تسوية حقوق عمالية

    (7)نزاعات عمالية نموذج 
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 إفادة موذجن

 عن شكوى عمالية

 ملن يهمه األمر

ـــــــــــــد  ـــــــــــــات العمـــــــــــــلوزارة العمـــــــــــــل تفي ـــــــــــــأن العامـــــــــــــل الوســـــــــــــاطة وحـــــــــــــل النزاعـــــــــــــات    اإلدارة العامـــــــــــــة لعالق / ب

 /قـــد تقـــدم بشـــكو  عماليـــة علـــ  الســـيد  / .....................رقـــم  ويـــة..................................... 

 الواقعـــة فـــي  ...................................../   ـــاحب عمـــل منشـــأة ..................................

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

 / .......................سجلت لدينا تحت رقم/ ................................. و بتاريخ

 

                                                                    /رئيس قسم عالقات العمل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    (8)نزاعات عمالية نموذج 
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 :التدريب المهنيدليل إجراءات وخدمات ثانيًا: 
 

 التدريب المهني التابعة لوزارة العمل مراكزاسم الخدمة: تنفيذ ومتابعة االمتحانات في . 1
 .المهني التابعة لوزارة العمل والمتدربين المنتسبين لها مراكز التدريب الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل .1 أماكن تقديم الخدمة
 .ورش وأماكن تدريب خارجية .2

ومسجاًل حسب ا  ول في أحد دورات التدريب المهني  اً أن يكون المتدرب منتسب .1 شروط الحصول على الخدمة
 .في أحد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل

التزام المتدرب بالحضور أثناء التدريب وعدم تجاوزخ لمعدالت الغياب المقرة من  .2
 .قبل اإلدارة العامة للتدريب المهني

نتسب إلي  المتدرب بف ل عدم وجود قرارات إدارية من مركز التدريب المهني الم .3
 .المتدرب من المركز

    .حضور المتدرب لالمتحانات الف لية .4
 الهوية الشخ ية أو بطاقة االنتساب للمركز .1 الوثائق المطلوبة

 .تجهيز وطباعة االمتحانات من قبل الجهات المخت ة .1 إجراءات تقديم الخدمة
إل  المراكز للتأكد من سير خروج لجنة مكلفة من اإلدارة العامة للتدريب المهني  .2

 .االمتحانات بالشكل المطلوب
 .التأكد من حضور المتدربين وفقًا لكش  المسجلين حسب الكشوفات المرفقة .3
 .التأكد من مالءمة البيئة المكانية لعقد االمتحانات في المركز التدريبي أو خارج  .4
ءمتها من حي  التأكد من تجهيز المواد الخام في حال االمتحانات العملية ومال .5

 .الكم والو  
 التزام الطالب بالنقاط التالية: .1

  ًالحضور مبكرا. 
 إحضار القرطاسية وا دوات الالزمة إلتمام االمتحان. 
 احضار الهوية الشخ ية أو بطاقة االنتساب للمركز. 
 كتابة االسم وكافة البيانات الالزمة بقلم الحبر في بداية الوقت. 
 قبل مضي ن   الوقت عدم مغادرة قاعة االمتحان.  
 عدم ممارسة الغش أو مجرد المحاولة. 
 وااللتزام بالهدوء.إغالا الجواالت   

 .رفع تقرير نهائي إل  اإلدارة العامة للتدريب المهني .2
 .اتحاد ال ناعات الفلسطينية واالتحاد المقاولين للتنسيا مع القطا  الخاص والورش لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا

 مجانية رسوم الخدمة
 أسبوعين -أسبو   مدة إنجاز الخدمة
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 االستقطاب واالختيار والتعيين اسم الخدمة:. 2
خريجات وخريجو الجامعات والكليات ومراكز التدريب المهني في جميع   الفئات المستفيدة من الخدمة

 التخ  ات الراغبين بالعمل في مجال التدريب المهني.
  العلمي المناسب او الخبرة العملية للوظيفة المعلن عنها.كل من يمتل، الم  ل 
 .ا فراد العاملين في الدائرة ويطمحون لتحسين وضعهم الوظيفي 

 .وزارة العمل –مراكز التدريب التابعة ل دارة العامة للتدريب المهني  أماكن تقديم الخدمة
 ن يكون فلسطيني الجنسية.أ  شروط الحصول على الخدمة

 قد أكمل السنة الثامنة عشر من عمرخ طبقًا لشهادة ميالدخ الرسمية.ن يكون أ  
 الوظيفة  ن يكون خاليًا من ا مرا  البدنية والعقلية التي تمنع  من القيام بأعمال أ

  التي سيعين فيها وذل، بموجب قرار من المرجع الطبي.
 مخت ة  ية ن يكون متمتعًا بحقوق  المدنية وغير محكوم علي  من محكم  فلسطينأ

  بجناية أو جنحة مخلة بالشر  أو ا مانة.
  إذا كانت الوظيفة تتطلب رخ ة معين  يجب ان يكون المتقدم حا اًل عل   ذخ

  الرخ ة.
 استيفاء جميع ا وراا واإلجراءات الالزمة لالنتساب للوظيفة. 
  سنوات في المهنة 5خبرة عملية ال تقل عن. 
 مهني من أحد المراكز أو الكليات المرخ ة  حا ل شهادة تدريب مهني أو دبلوم

 .من قبل وزارة العمل
 حا ل عل  شهادة تدريب مدربين. 

  شهادة الميالد الرسمية أو شهادة بتقدير العمر من الجهة المخت ة.  الوثائق المطلوبة
  المخت ة. الشهادات العلمية الحا ل عليها أو  ورة م دقة عنها من الجهة  
  العملية.شهادات الخبرة  
  حيفة الحالة الجنائية إلثبات عدم سبا الحكم بعقوبة مانعة من التعيين )حسن 

  سير وسلو،(.
 .أربع  ور شخ ية حديثة  
 . شهادات السالمة ال حية والخلو من ا مرا 
  يجب عل  المرشو للتعيين أن يقوم بتعبئة النماذج الالزمة بنفس  ويوقع عليها

  التي يقوم بتعبئتها و ي:ويتحمل مسئولية البيانات  
    إقرار تفرغ للعمل  إقرار بعدم إفشاء ا مور التي يطلع عليها بحكم وظيفت

 .الحكومي
 .إقرار بالحالة االجتماعية 
 إقرار بعدم سبا ف ل  من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي. 
   دورخ خمس سنوات عل  ا قل لم يمِ  عل . 
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ة طلبات المراكز من الكوادر البشرية الالزمة لعملية التدريب سواء استالم ودراس  إجراءات تقديم الخدمة
 و م قتة.أللعمل بوظيفة دائمة 

 .االعالن عن الوظائ  الشاغرة عن طريا وسائل االعالم المختلفة 
   اســـــتالم ودراســـــة كافـــــة الطلبـــــات والمســـــتندات المقدمـــــة ومـــــد  مطابقتهـــــا لشـــــروط

    اإلعالن.
  .تشكيل لجنة اختيار تضم ممثال عن ديوان الموظفين بالنسبة للوظائ  الدائمة 
  .إجراء االمتحانات والمقابالت بالتنسيا مع ديوان الموظفين العام 
 .اإلعالن عن النتائج 
 .االت ال بالمقبولين وابالغهم بقرار التعيين وارسال نسخة للمالية 
 يد بالمنظمة والوظيفة والعاملين مع .التهيئة المبدئية  أ  تعري  الموظ  الجد 
 .متابعة وتقويم الفرد خالل فترة التجربة 
 تثبيت الموظ  وتمكين  بناًء عل  نتائج المتابعة والتقويم السابقة. 

 خا ة بالعطلين.مكاتب التشغيل الم قت التابعة للوزارة  نها تمتل، قاعدة بيانات  .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .ات والكليات التقنية حي  تعتبر م ادر تأ يل الكوادر البشريةالجامع .2
 .وكاالت ومكاتب التوظي  حي  تمتل، قاعدة بيانات الباحثين عن الوظائ  .3
 .ديوان الموظفين العام حي  يتم االعالن من خالل  .4

 مجانية رسوم الخدمة
و أللعمـل بوظيفـة معينـة ب ـفة دائمـة  في أ  وقت عند حاجة الدائرة لكوادر بشرية .1 وقت إنجاز الخدمة

 .م قتة
 .عند االعالن عن مسابقات داخلية لملء شواغر معينة .2

 غير موجود –: برامج اإلجازة المهنية اسم الخدمة. 3
المهنيون العاملون في سوا العمل غير الحا لين عل  شهادة مهنية معتمدة  ويعملون  الفئات المستفيدة من الخدمة

بقطا  اإلنشاءات )الكهرباء العامة  البالط  الق ارة  السباكة  ا لمنيوم  في المرتبطة 
 جبس  د ان  البناء(

 وزارة العمل –اإلدارة العامة للتدريب المهني  أماكن تقديم الخدمة
  شروط الحصول على الخدمة

  الوثائق المطلوبة
  إجراءات تقديم الخدمة

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 وأدوارها

 

  رسوم الخدمة
  وقت إنجاز الخدمة



  31صفحة | 
 

 اسم الخدمة: إعداد وتطوير المناهج. 4
 المدربون والمتدربون في مراكز التدريب المهني الفئات المستفيدة من الخدمة
 .دائرة المراكز واإلشرا  المهني .1 أماكن اعداد وتقديم الخدمة

 .قسم اإلشرا  المهني .2
 .قسم البرامج والمنا ج .3
 .مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل .4

 تطور متطلبات سوا العمل  .1 شروط الحصول على الخدمة
 التحدي  والمراجعة الدورية للمنا ج )مرة كل ثال  سنوات( .2
 استحدا  برامج مهنية جديدة .3

  .دليل التمارين العملية .1 الوثائق المطلوبة
  ./ العربي للمهنالت ني  المعيار  الفلسطيني .2
 .دراسات خا ة بضرورة تطوير المنهاج .3
 .المنهجية المقرة إلعداد وتطوير المنا ج التدريبية .4

 .تقييم المنهاج الحالي .1 إجراءات تقديم الخدمة
 .تحديد احتياجات سوا العمل .2
 .عقد لجان خبراء ومخت ين في مجال المهنة .3
 .إعداد وتقديم النسخة التجريبية من المنهاج التدريبي .4
 .للمنهاج التدريبي وعمل التقييمات والتعديالت الالزمةتطبيا تجريبي  .5
 .اعتماد النسخة النهائية للمنهاج .6

 م سسات حكومية )وزارة التربية والتعليم  وزارة التنمية االجتماعية( .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 منفذة وممولة NGO'sم سسات  .2
 القطا  الخاص وخبراء سوا العمل .3

 يوجدال  رسوم الخدمة
 شهر 12 – 6 مدة إنجاز الخدمة

 : ضبط إجراءات السالمة والصحة المهنية للعاملين في مراكز التدريب المهنياسم الخدمة. 5
 جميع ا فراد داخل مراكز التدريب المهني الفئات المستفيدة من الخدمة

 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .وجود برامج تدريب مهنية في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل .1 الحصول على الخدمةشروط 

 .. إلخ(.ات  مواد خامتقييمات البيئة الفيزيائية واحتياجات التدريب )معدات وماكن .2
تقــــارير المســــ ولين )مــــدير المركــــز  المشــــر  المهنــــي  المــــدرب  ضــــابط الســــالمة  .3

 .إلجراء السالمة المهنيةالمهنية( حول االحتياج 
 .تقارير بالحواد  واإل ابات .4
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 .مسو واقع السالمة وال حة المهنية داخل مراكز التدريب المهني .1 الوثائق المطلوبة
 .قائمة بمعايير السالمة وال حة المهنية .2
 .تقارير ضابط السالمة المهني ومدير مركز التدريب المهني .3
 .بالسالمة المهنيةدراسات سابقة ذات  لة باحتياجات  .4
 .المخططات الهندسية للمباني وتخطيط العمليات التدريبية .5

 .دراسة تحديد احتياجات السالمة وال حة المهنية داخل المراكز والورش .1 إجراءات تقديم الخدمة
 .إعداد وتنفيذ خطة العمل إلجراءات السالمة وال حة المهنية .2
 .لمهنيةالتدقيا عل  تنفيذ إجراءات السالمة وال حة ا .3
 .تقرير حالة ورفع تو يات بالمطلوب .4

 .م سسات غير ربحية منفذة وممولة .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .لتقديم الخبرة واالستشارات –القطا  الخاص والمتخ  ين  .2

 ال يوجد رسوم الخدمة
 شهور 6 – 3 مدة إنجاز الخدمة

 والخاصة: ترخي  المراكز والكليات األهلية اسم الخدمة. 6
 .مراكز التدريب المهني الخا ة .1 الفئات المستفيدة من الخدمة

 .الكليات والمعا د ا  لية المقدمة لخدمة التدريب المهني .2
 .وزارة العمل –اإلدارة العامة للتدريب المهني  أماكن تقديم الخدمة

 .استيفاء الوثائا والمستندات المطلوبة .1 شروط الحصول على الخدمة
 التـــرخيص علــــ  عـــدم ممانعـــة مـــن بلديــــة المحافظـــة ومـــن الــــدفا ح ـــول طالـــب  .2

 .المدني
 .أن يلتزم بإجراءات ال حة والسالمة المهنية المعتمدة .3
أال يقــل عــدد أعضــاء الجهــاز اإلدار  والفنــي للمركــز عــن ثالثــة أعضــاء متفــرغين  .4

 .مشر  تدريب( -مدرب-)مدير مركز
وبًا بالمســــتندات تقــــديم طلــــب الح ــــول علــــ  رخ ــــة تــــدريب مــــن نســــختين م ــــح .5

 .المطلوبة
است ـــدار خـــتم خـــاص بـــ  الســـتخدام  فـــي المعـــامالت الرســـمية حســـب اإلجـــراءات  .6

 .القانونية المتبعة
 طلب الح ول عل  رخ ة تدريب من نسختين م حوبًا بالمستندات والوثائا التالية:  الوثائق المطلوبة

  ا  ولنماذج الكش  الهندسي وال حي عل  مبن  المركز موقعين حسب. 
 بــالمراكز   ــورة عــن شــهادة تســجيل الجمعيــة مــن الجهــة ذات االخت ــاص )خــاص

الجمعيـــات أو الهيئـــات المعتـــر  بهــا شـــريطة أن يكـــون مجـــال عمـــل  التابعــة إلحـــد 
 .)المركز جزءا من أ دافها

 ومـدير  شهادات حسن سير وسلو،  ادرة عن وزارة الداخلية لمقـدم طلـب التـرخيص
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 .في  العاملين المركز وجميع
  ــورة  ويــة و ــورة م ــدقة عــن المــ  الت العلميــة لمــدير المركــز وجميــع العــاملين 

فيـــ   وفـــي حـــال كـــان أحـــد العـــاملين )مـــدربًا( يـــتم تقـــديم مـــا يثبـــت خبرتـــ  فـــي مجـــال 
 .التدريب

  السيرة الذاتية لمدير المركز  والعاملين في. 
 عاملين في شهادات السالمة ال حية والخلو من ا مرا  لمدير المركز وال. 
  ورة معتمدة عن مستند الملكية أو عقد اإليجار . 
   مخطــط  ندســي معتمــد للمســقط ا فقــي للمركــز موضــحًا فيــ  قاعــات التــدريب وغــر

 .اإلدارة
  كتاب يوضو الم ادر أو الجهات التي تمـول الم سسـة )فـي حـال تـرخيص م سسـة

 ./جمعية(
 زات والمتطلبـــات الضـــرورية كشـــ  بموجـــودات المركـــز مـــن ا ثـــا  وا دوات والتجهيـــ

 .لسير العمل في المركز
 تعهد خطي بااللتزام بجميع التعليمات ال ادرة عن الجهات المخت ة. 
 النظام الداخلي للمركز. 
 أية معلومات أخر  ترا ا الجهات المخت ة ضرورية. 
 طلب إجازة برنامج تدريبي واحد عل  ا قل وفا المعايير المطلوبة. 

 التقدم بكتاب ترخيص مركز تدريب مهني  يشمل التالي: .1 خدمةإجراءات تقديم ال
 طلب بترخيص مركز جديد أو إضافة تخ ص جديد أو تجديد ترخيص. 
  ـــع ـــدريب واضـــحة تشـــمل المخططـــات الهندســـية للمركـــز واســـتيفاء جمي تقـــديم خطـــة ت

 .المستندات والوثائا المطلوبة
وا  ليـة المعتمـدة مـن قبـل زيارات تقييمية من قبـل لجنـة تـرخيص المراكـز الخا ـة  .2

اإلدارة العامة للتدريب المهني للوقو  عل  مد  مالءمـة الجهـة الطالبـة للتـرخيص 
 .للمعايير المطلوبة

في حال عدم استيفاء المركز للمعايير والشروط المطلوبة يمنو فترة زمنية السـتيفاء  .3
  .عدم المطابقات

إلـــ  مـــدير دائـــرة المراكـــز رفــع تقريـــر فنـــي يوضـــو مـــد  مالئمـــة المركــز للتـــرخيص  .4
 .واإلشرا  المهني

 تنفيذ الزيارة التقييمية النهائية من قبل لجنة الترخيص المعتمدة من الوزارة .5
رفـــع تقريـــر فنـــي نهـــائي يوضـــو مـــد  مالئمـــة المركـــز للتـــرخيص إلـــ  مـــدير دائـــرة  .6

 .المراكز واإلشرا  المهني
هنــي لزيــارة المركــز والتأكــد تشـكيل لجنــة مــن مــدراء دوائــر اإلدارة العامـة للتــدريب الم .7

 .من استيفائ  الشتراطات الترخيص
 .منو شهادة الترخيص للمركز .8
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وزارة التربية والتعليم العالي  للتنسيا المشتر، كونها جهة مانحة لترخيص المراكز  .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .الخا ة وا  لية للدبلوم المهني

 .مجانية رسوم الخدمة
 .حسب جهوزية المركز الخاص أو ا  لي مقدم الطلب إنجاز الخدمةمدة 

 وزارةالفي مراكز التدريب المهنية األهلية والخاصة المرخصة من  نهاية االمتحاناتاسم الخدمة: متابعة . 7
 .مراكز التدريب المهني ا  لية والخا ة المرخ ة من وزارة العمل الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مراكز التدريب المهني ا  لية والخا ة المرخ ة من وزارة العمل تقديم الخدمةأماكن 
 .أن يكون المركز مرخ ًا من وزارة العمل .1 شروط الحصول على الخدمة

إل  أن يكون المركز أورد جميع المستندات وكشو  المنتسبين من المتدربين  .2
 .الدورات التدريبية قبل البدء

للتدريب المهني بموعد االمتحانات قبل وقت كا  من عقد إعالم اإلدارة العامة  .3
    .االمتحان

 .كشو  المنتسبين من المتدربين إل  الدورات التدريبية .1 الوثائق المطلوبة
 .كتاب إل  اإلدارة العامة للتدريب المهني يحدد موعد انعقاد االمتحانات .2

 .علم عن موعد انعقاد االمتحانات في المراكزاستالم كتاب من الجهات المستفيدة ي .1 إجراءات تقديم الخدمة
خروج لجنة من قسم الترخيص واالعتماد في اإلدارة العامة للتدريب المهني إل   .2

 .المراكز المعنية للتأكد من سير االمتحانات بالشكل المطلوب
 .تأكد اللجنة المكلفة من مد  مطابقة االمتحانات للمعايير المطلوبة .3
المتدربين وفقًا لكش  المنتسبين الذ  تم تسليم  إل  اإلدارة التأكد من حضور  .4

 .العامة للتدريب المهني في وقت سابا
 .التأكد من مالءمة البيئة المكانية لعقد االمتحانات في المركز التدريبي أو خارج  .5
التأكد من تجهيز المواد الخام في حال االمتحانات العملية ومالءمتها من حي   .6

 .الكم والو  
 التزام الطالب بالنقاط التالية: .7

  ًالحضور مبكرا. 
 إحضار القرطاسية وا دوات الالزمة إلتمام االمتحان. 
 احضار الهوية الشخ ية أو بطاقة االنتساب للمركز. 
 كتابة االسم وكافة البيانات الالزمة بقلم الحبر في بداية الوقت. 
 عدم مغادرة قاعة االمتحان قبل مضي ن   الوقت.  
 الهدوء طيلة وقت االمتحان التزام. 
 عدم ممارسة الغش أو مجرد المحاولة. 
 إغالا الجواالت. 

 .رفع تقرير نهائي إل  اإلدارة العامة للتدريب المهني .8
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 ال يوجد م سسات شريكة لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 مجانية رسوم الخدمة

 أسبوعين -أسبو   مدة إنجاز الخدمة

 التدريب المهني القصيرة تنفيذ برامج دورات :اسم الخدمة. 8
 .سنة 40-16الشباب والشابات من عمر  الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .سنة 40سنة وال يزيد عن  16ال يقل عمر المنتسب عن  .1 شروط الحصول على الخدمة

 .يتناسب مع التخ صم  ل علمي  .2
 .ملم بمهارات القراءة والكتابة .3
 .الئا بدنيًا ومالئم للمهنة .4
 .استيفاء إجراءات القبول والتسجيل .5
 .االلتزام بتعليمات العمل واللوائو الداخلية لمراكز التدريب .6
 .االلتزام بالخطة التدريبية .7
 .حضور واجتياز االمتحانات .8
 .إتمام التدريب الميداني إذا لزم ا مر .9

 . ورة عن الم  ل العلمي .1 الوثائق المطلوبة
 . ورة  وية .2
 . ورة عن شهادة الميالد .3

 .دراسة احتياجات سوا العمل .1 إجراءات تقديم الخدمة
 .االعداد والتجهيز للتدريب .2
 .ترويج للبرامج التدريبية الق يرةاإلعالن وال .3
 .تنفيذ الدورات التدريبية الق يرة .4
 .يب الميدانياإلشرا  ومتابعة التدريب والتدر  .5
 .ت ميم وتنفيذ االمتحانات .6

 اتحاد ال ناعات الفلسطينية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 اتحاد المقاولين  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص .2
 الغرفة التجارية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص  .3
 التدريبية لوجستيًا ومادياً   بهد  تطوير العملية NGO'sم سسات  .4

 .مجانية رسوم الخدمة
 .شهور تختل  حسب التخ ص 6-2 مدة إنجاز الخدمة
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 تنفيذ برامج دورات التدريب المهني النظامية :اسم الخدمة. 9
 سنة 25-16الشباب والشابات من عمر  الفئات المستفيدة من الخدمة

 التابعة لوزارة العملمراكز التدريب المهني  أماكن تقديم الخدمة
 سنة 25سنة وال يزيد عن  16ال يقل عمر المنتسب عن  .1 شروط الحصول على الخدمة

 الم  ل العلمي: ال   التاسع بحد أدن  .2
 يجيد القراءة والكتابة .3
 الئا بدنيًا ومالئم للمهنة .4
 استيفاء إجراءات القبول والتسجيل .5
 لمراكز التدريبااللتزام بتعليمات العمل واللوائو الداخلية  .6
 االلتزام بالخطة التدريبية .7
 حضور واجتياز االمتحانات .8
 إتمام التدريب الميداني إذا لزم ا مر .9

  ورة عن الم  ل العلمي .1 الوثائق المطلوبة
  ورة  وية .2
  ورة عن شهادة الميالد .3

 دراسة احتياجات سوا العمل .1 إجراءات تقديم الخدمة
 االعداد والتجهيز للتدريب .2
 والترويج للبرامج التدريبية النظاميةاإلعالن  .3
 تنفيذ الدورات التدريبية النظامية .4
 اإلشرا  ومتابعة التدريب والتدريب الميداني .5
 ت ميم وتنفيذ االمتحانات .6
 إ دار الشهادات .7

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 وأدوارها

 .اتحاد ال ناعات الفلسطينية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص .1
 .المقاولين  بهد  التشبي، مع القطا  الخاصاتحاد  .2
  بهد  NGO'sالغرفة التجارية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص م سسات  .3

 .تطوير العملية التدريبية لوجستيًا ومادياً 
 .مجانية رسوم الخدمة

 .شهور تشمل الفترة التدريبية في سوا العمل 10عام تدريبي مدت   وقت إنجاز الخدمة
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 : متابعة خريجي التدريب المهنياسم الخدمة. 10
 .خريجو مراكز التدريب المهني الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
مهني أن يكون أحد خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل )دورات تدريب  شروط الحصول على الخدمة

 .دورات تدريب مهني ق يرة( –نظامية 
 .كشوفات خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل .1 الوثائق المطلوبة

 .شهادة تدريب مهني  ادرة من اإلدارة العامة للتدريب المهني .2
مع السوا متابعة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل والتنسيا  .1 إجراءات تقديم الخدمة

 .المحلي الستيعابهم في السوا المحلي
عمل دراسات الحتياجات السوا المحلي من تخ  ات ومهرة ذات كفاءة وجودة  .2

 .عالية
 .تنفيذ يوم التوظي  لبع  الخريجين وتشبيكهم في السوا المحلي .3
جمع المعلومات والبيانات الخا ة بم سسات السوا المحلي وتقديمها للخريجين  .4

 .عملية استيعابهم في السوا المحليلتسهيل 
 اتحاد ال ناعات الفلسطينية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص. .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا

 .اتحاد المقاولين  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص .2
  بهد  NGO'sالغرفة التجارية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص م سسات  .3

 .ومادياً  لوجستياً تطوير العملية التدريبية 
الم سسات  –الشركات ال ناعية  –)الورش المهنية  م سسات السوا المحلي .4

 .الحكومية التي تتعامل مع وزارة العمل(
 مجانية رسوم الخدمة

 شهور تشمل الفترة التدريبية في سوا العمل 10عام تدريبي مدت   مدة إنجاز الخدمة

 : متابعة شؤون المتدربين الملتحقين بمراكز التدريب المهنياسم الخدمة. 11
 متدربين مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل  الفئات المستفيدة من الخدمة

 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .التخ  ات في مراكز التدريب المهنيأن يكون ملتحا بإحد   .1 شروط الحصول على الخدمة

أن يكون الطالب منتسب ومسجل حسب ا  ول في أحد تخ  ات مراكز  .2
 .التدريب المهني

 كشوفات الملتحقين بمراكز التدريب المهني .1 الوثائق المطلوبة
 تنظيم إجراءات القبول والتسجيل وااللتحاا ببرامج الدورات بمراكز التدريب المهني   .1 إجراءات تقديم الخدمة

 اعداد وتطوير نظام التأمين للمتدربين مع الجهات المعنية .2
 اعداد خطة للنشاطات الترفيهية للمتدربين .3
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إتمام مرحلة إتمام االختبارات والمقابالت لقبول المتدربين داخل المراكز منذ بداية  .4
 الجديد. العام

 متابعة المتدربين المقبولين وتوجيهم بجميع قواعد وقوانين إدارة المركز. .5
متابعة الحضور والغياب للمتدربين من خالل كشوفات الحضور والغياب من إدارة  .6

 .المراكز
 .إعداد التقارير الشهرية للقسم .7
 .إتمام فترة التدريب الميداني في سوا العمل .8

 اتحاد ال ناعات الفلسطينية  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص. .1 الخدمة لمؤسسات الشريكة في تقديما
 .اتحاد المقاولين  بهد  التشبي، مع القطا  الخاص .2
  بهــد  NGO'sالغرفــة التجاريــة  بهــد  التشــبي، مــع القطــا  الخــاص م سســات  .3

 .تطوير العملية التدريبية لوجيستيًا ومادياً 
الم سسات  –الشركات ال ناعية  –م سسات السوا المحلي)الورش المهنية  .4

 الحكومية التي تتعامل مع وزارة العمل(
 مجانية رسوم الخدمة

 شهور تشمل الفترة التدريبية في سوا العمل 10عام تدريبي مدت   وقت إنجاز الخدمة

 وتنفيذ مهام التوعية والتوجيه واإلرشاد بمراكز التدريب المهني  : تخطيط وتطويراسم الخدمة. 12
 متدربو مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل الفئات المستفيدة من الخدمة

 مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .أن يكون الطالب مسجل في أحد تخ  ات مراكز التدريب المهني .1 شروط الحصول على الخدمة

 .تخ  ات مراكز التدريب المهنيأن يكون الطالب ملتحا ومنتسب في أحد  .2
 .كشو  المتدربين المسجلين بمراكز التدريب المهني الوثائق المطلوبة

 .العمل عل  تطوير اختبارات اختيار المهنة في بداية العام التدريبي .1 إجراءات تقديم الخدمة
تقديم عدد من المحاضرات اإلرشادية لجميع الطالب المسجلين في مراكز التدريب  .2

ني أثناء فترة التسجيل بهد  توضيو أ مية التدريب المهني وعر  جميع المه
 التخ  ات المهنية من خالل اللقاءات التي يتم تنظيمها أثناء فترة التسجيل.

تنفيذ عدد من الدورات الالمنهجية بالتعاون مع مجموعة م سسات من القطا   .3
نوية تعمل عل  العام والم سسات الخا ة بهد  تحقيا عدة أ دا  مهنية ومع

 تطوير المتدرب في مجاالت  المهنية ومثال  ذخ الم سسات:
 وزارة ا وقا  تعمل عل  عقد عدد من محاضرات الوعظ واإلرشاد الديني 
  وزارة ال حة: تهد  وزارة ال حة عل  تقديم خدمة الكش  ال حي للمتدربين

 سالمتهم البدنية.في جميع المراكز المهنية الخا ة بوزارة العمل لالطمئنان عل  
 جمعية بن، الدم للمشاركة في خدمة المجتمع المحلي وا  لي 
  جمعية الهالل ا حمر التنفيذ دورة اإلسعافات ا ولية المهنية للحد من المخاطر
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 المهنية وكيفية التعامل مع ا خطاء المهنية التي تقع أثناء العمل.
 دورات السالمة المهنية للحد من الدفا  المدني لتنفيذ عدد من  – ةوزارة الداخلي

 المخاطر المهنية اثناء العمل.
  دائرة التوجي  السياسي والمعنوية لتنفيذ عدد من المحاضرات  –وزارة الداخلية

التوعية والتوجي  الساسي والمعنو  للحد من المخاطر التي تواجهها فئة الشباب 
االنترنت والمخدرات من أ  مخاطر داخلية أو خارجية مثل مخاطر الترامادول و 

 وغير ا.
تنفيذ عدة محاضرات في ريادة االعمال المهنية في جميع مراكز التدريب المهني  .1

 الخا ة بوزارة العمل.
 .وضع خطة للزيارات الميدانية للمتدربين في سوا العمل المحلي .2
العمل عل  تطوير وسائل التوجي  المهني بما فيها النشرات وا فالم والشرائو  .3

  .وغير ا
وزارة الداخلية  –وزارة ا وقا  والش ون الدينية  –القطا  العام مثل وزارة ال حة  .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا

 جمعية الهالل ا حمر بهد  توعية وتوجي  المتدربين. –
 م سسات القطا  الخاص والم سسات الخدماتية في السوا المحلي مثل: .2
 الم سسات  –الشركات ال ناعية  –المهنية )الورش  م سسات السوا المحلي

 الحكومية التي تتعامل مع وزارة العمل(
 مجانية رسوم الخدمة

 خالل فترة التدريب –شهور  10عام تدريبي مدت   وقت إنجاز الخدمة

 تنفيذ برامج دورات السياقة :اسم الخدمة. 13
  .العامة للمعا د والمدارس بوزارة الموا التالحا لون عل  طلب من االدارة  الفئات المستفيدة من الخدمة

مركز تدريب مهني   مركز تدريب مهني خانيونس  مديرية عمل غزة)قسم السياقة  أماكن تقديم الخدمة
 (.االمام الشافعي

 .أن يكون الئقًا  حياً  .1 شروط الحصول على الخدمة
فحص القدرات الح ول عل  كتاب من وزارة الموا الت أو دوائر اجتياز امتحان  .2

 .حسب نو  الدورة
مرفا  ورة الهوية  – حسب الدورة المطلوبة -  ورة عن الم  ل العلمي .1 الوثائق المطلوبة

 الشخ ية.
 . ورة عن رخ ة القيادة .2

 .إتمام إجراءات التسجيل ودفع الرسوم .1 إجراءات تقديم الخدمة
 .التأخيرااللتزام بحضور الدورات الدراسية المحددة وعدم التغيب أو  .2
 .االلتزام بتعليمات العمل واللوائو الداخلية .3
   وا  دار الشهادات.اجتياز االمتحانات النهائية النظرية والعملية .4
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 وزارة النقل والموا الت لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
  .رسوم دورة التراكتور 935 .1 رسوم الخدمة

 .شيكل رسوم دورة المركبة الثقيلة )حمولة( 1066 .2
 .راكب 50شيكل رسوم دورة عمومي باص  1229 .3
 .شيكل رسوم دورة محاضر سياقة 1025 .4
 .شيكل رسوم دورة مدرب سياقة 3755 .5
 .شيكل رسوم دورة معدات  ندسية 763 .6
 .شيكل رسوم بدل إعادة االمتحان 42 .7
 .شيكل رسوم إعادة امتحان اإلشارات 65 .8
 .شيكل إعادة االمتحان العملي للتراكتور 65 .9

 .كل دورة حسب عدد الساعات المعتمدة لها جدول خاص إنجاز الخدمةوقت 
 

 

 

  



  41صفحة | 
 

 :لتشغيلا وخدمات جراءاتإدليل ثالثًا: 
 

 خي  وتجديد مكاتب التشغيل الخاصةاسم الخدمة: البيانات الخاصة في تر . 1
 الباحثين عن عمل -مكاتب التشغيل الخا ة  الفئات المستفيدة من الخدمة

 االدارة العامة للتشغيل - OSSمكاتب التشغيل  الخدمةأماكن تقديم 
 أن يكون  احب المكتب من  ذو  خبرة في  ذا المجال. .1 شروط الحصول على الخدمة

 يتوفر رأس مال للشركة وفا ما يحددخ القانون . .2
تعبئة طلب الترخيص وطلب التجديد بشكل  حيو ودقيا مع إرفاا الوثائا  .3

 المطلوبة كاملة.
 عل  ا ر  حسب المتطلبات القانونية.وجود مكتب  .4
وجود موظفين ذو  كفاءة من أبناء الوطن ويتم تعيينهم بمشورة مكتب التشغيل  .5

OSS  في ال ح  بعد نشر اعالن وظائ . 
في حال طلب تشغيل عمالة وافدة أو عمالة في الخارج يتوجب الح ول عل   .6

طلب الالعمل بعد رفع ترخيص وفا القانون من اإلدارة العامة للتشغيل بوزارة 
والوثائا الالزمة لذل، من قسم تنظيم العمالة الوافدة و قسم العمالة الخارجية في 

 .  OSSمكتب التشغيل 
 وجود كفالة بنكية حسب القانون لضمان حقوا المستخدمين. .7

نموذج طلب ترخيص شركة مكتب تشغيل خاص  أو نموذج طلب تجديد ويرفا  .1 الوثائق المطلوبة
 التجديد أ ل خطاب الضمان سار  المفعول.مع طلب 

  ورة عن شهادة تسجيل الشركة ال ادرة عن مراقب الشركات. .2
 أ ل عقد التأسيس. .3
 أ ل خطاب الضمان .4
 النظام الداخلي والئحة الجزاءات الخا ة بالشركة. .5
 التعهد. .6

د شركة ة طلب تجديتعبئ تعبئة طلب ترخيص شركة مكتب تشغيل خاص   أو .1 اجراءات تقديم الخدمة
 . مكتب تشغيل خاص

 إرفاا الوثائا المطلوبة مع طلب الترخيص .2
 في حال التجديد يرفا مع طلب التجديد أ ل خطاب الضمان سار  المفعول. .3
التأكد قبل الترخيص من إيدا  الكفالة البنكية المقرة حسب القانون لضمان حقوا  .4

 المستخدمين.
الخاص ومن ثم مكتب التشغيل  أو لشركةلطلب إعالن عن الوظائ  الشاغرة  .5

 .بيانات الموظفين المقبولين للعملب OSS تزويد مكتب التشغيل
ابتعا  عمالة للخارج يتوجب الح ول عل   في حال طلب تشغيل عمالة وافدة أو .6
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 ترخيص وفا القانون من وزارة العمل.
الطال  عل  توفر الشروط تنفيذ زيارة ميدانية لمقر مكتب التشغيل الخاص ل .7

 .لمطلوبةا
رفع الطلبات والوثائا والشروحات المرفقة ل دارة العامة للتشغيل إلمكانية اعتماد  .8

وترخيص مكتب التشغيل الخاص وانتظار الرد الرسمي إلبالغ المتقدمين بالطلب 
 ب .

استمرار متابعة الزيارات الميدانية لمكتب التشغيل الخاص وفا خطة عمل  .9
  .الباحثين الميدانيين

 البلديات / وزارة االقت اد /بالتنسيا مع وزارة العمل. لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .مجاناً  رسوم الخدمة

 .شهراً  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: توفير فرصة تشغيل مؤقت. 2
 ا كاديميةخريجو الجامعات والكليات -الباحثون عن عمل من عمال ومهنيين  الفئات المستفيدة من الخدمة

 والمعا د التقنية والمهنية.
 .OSSمكاتب التشغيل متعددة الخدمات  أماكن تقديم الخدمة

 .حا ل عل  ت ريو عمل .1 شروط الحصول على الخدمة
 الحالة العملية ) ال يعمل ( د حال  التحدي  نشيط. .2
 تجاوز قيود البرنامج المعلن عن . .3
 القطاعات المستهدفة.توفر شواغر مالئمة للتخ ص  والخبرة في  .4
 اخضاع  لدورة تدريب إذا لزم ا مر. .5
عل  الراغبين في الح ول عل  فر ة تشغيل م قت تسجيل البيانات  حيحة   .6

ودقيقة في الفترة المحددة للبرنامج المعلن عنها من خالل  فحة الدخول الموحد 
 عل  نظام معلومات سوا العمل الفلسطيني  في حال اإلعالن عنها .

 الهوية ا  لية . .1 الوثائق المطلوبة
 الشهادات الالزمة ) علميةد تدريبيةد خبرات(. .2
 السيرة الذاتية. .3
 الح ول عل  ت ريو بالعمل من وزارة العمل. .4

 آلية تنفيذ البرامج: اجراءات تقديم الخدمة
 .اجتياز المقابلة الشخ ية والمعايير .1
إدخال بيانات المستفيد عل  قاعدة البيانات وتحديثها استنادًا للوثائا والسجالت  .2

 الرسمية 
 منح  ت ريو للعمل وفا اإلجراءات المتبعة . .3
 تعبئة نموذج بطاقة ترشيو للعمل وفا اإلجراءات المتبعة . .4
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 توقيع عقد عمل من المستفيد د الوزارة د الم سسة الشريكة. .5
 أذا لزم ا مر. تحويل  للتدريب المسبا .6
في حال تنفيذ برامج تشغيل م قت تستوجب التسجيل عبر  فحة مخ  ة عل   .7

شبكة االنترنت يتم اإلعالن للمواطنين طالبي الخدمة من خالل القنوات اإلعالمية 
 المختلفة للتسجيل عل  روابط خا ة ومعلنة عبر شبكة اإلنترنت .

 غلة .يتم تجهيز الطلبيات باالتفاا مع الجهات المش .8
يتم فرز المقبولين للتشغيل الم قت الكترونيا حسب المعايير وخطة البرنامج  .9

واالت ال بهم لتوقيع عقد العمل وتوزيعهم عل  أماكن العمل ومتابعتهم وفا 
 ا  ول المتبعة.

االسترشاد بآلية العمل المتضمنة في البرامج والخطط المعتمدة من الوزارة  في  .10
 تنفيذ برامج التشغيل .

إعداد التقارير الدورية المطلوبة حول برامج التشغيل الم قت ورفعها للجهات  .11
 المخت ة .

 القطا  الحكومي. لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 القطا  الخاص وا  لي.
 القطا  شبة الحكومي.
 الم سسات المانحة.

 .مجاناً  رسوم الخدمة
 المنفذة.حسب طبيعة البرنامج  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: بطاقة ترشيح عمل. 3
 -مهني -القطاعات الحكومية وشب  الحكومية والوكالة والم سسات الدولية  خريج الفئات المستفيدة من الخدمة

 عامل. -باح  عن عمل 
 . OSSمكاتب التشغيل  -وزارة العمل   أماكن تقديم الخدمة

للذين يتم تعيينهم في القطاعات الحكومية وشب  الحكومية والوكالة الخدمة تقدم  .1 شروط الحصول على الخدمة
 والم سسات الدولية فقط.

تمنو بطاقة الترشيو للعمل بعد إرسال بيانات المرشحين من الجهات المشغلة  .2
دراجها عل  نظام معلومات سوا العمل.  المذكورة للوزارة وا 

ورة  يشمل الموظفين والفنيين والعمال الذين كتاب من القطاعات المشغلة المذك .1 الوثائق المطلوبة
 إلدراج بياناتهم عل  نظام معلومات سوا العمل الفلسطيني. سيتم تعيينهم لديها

 نموذج بطاقة الترشيو ويشمل  في حيثيات  إقرار باستالم العمل. .2
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والم سسات الدولية تقوم القطاعات المشغلة الحكومية وشب  الحكومية والوكالة  .1 اجراءات تقديم الخدمة
بتزويد وزارة العمل بكتاب يشمل الموظفين والفنيين والعمال الذين سيتم تعيينهم 

 لديها   ومن ثم يتم إدراج بياناتهم عل  نظام معلومات سوا العمل الفلسطيني .
بعد إدراج البيانات لمن سيتم تعيينهم .بإمكان كل مرشو من  ذخ ا سماء  .2

 للعمل من مديرية العمل في منطقة سكناخ.الح ول عل  بطاقة ترشيو 
يعتبر الح ول عل  بطاقة الترشيو للعمل شرًط من شروط التعيين في القطاعات  .3

 المذكورة أعالخ ومن ثم يستلم العمل في جهة التشغيل.
تقوم كل جهة تشغيل بإرجا  نسخة من نموذج الترشيو للعمل إل  وزارة العمل بعد  .4

 استالم العمل.تعبئة الجزء الخاص بإقرار 
 الم سسات الدولية .-الوكالة -شب  الحكومية -الم سسات الحكومية المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 مجانا رسوم الخدمة
 يوم أو يومان أثناء الدوام الرسمي وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: تصريح عمل. 4
 .ملالعمال والخريجين والمهنيين إضافة إل  أ حاب العالباحثين عن عمل من  الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مكاتب التشغيل أماكن تقديم الخدمة
 عام ويجوز لمن 60" عام حت  15سن المتقدم للح ول عل  الت ريو من " .1 شروط الحصول على الخدمة

 تجاوز الستين عام إذا كان قادرًا عل  العمل.
 قادر عل  العمل ويرغب في . .2
 .التشغيل إن لم يكن مسجل مسبقاً  مكتب يسجل بيانات  في .3

 بطاقة إثبات الشخ ية . .1 الوثائق المطلوبة
 الم  الت وشهادات الخبرة إن وجدت . .2

بنفس   OSSيحضر الراغب في الح ول عل  ت ريو العمل إل  مكتب التشغيل  .1 جراءات تقديم الخدمةإ
 ومع  الوثائا المطلوبة.

دراجها عل  قاعدة يقوم موظ  مكتب التشغيل المختص  .2 بتسجيل البيانات وا 
 .اً البيانات أو تحديثها إن كانت موجودة مسبق

يقوم موظ  التشغيل بتعبئة البيانات الالزمة في نموذج ت ريو العمل استناًدا  .3
 للسجالت و للوثائا الرسمية المتوفرة.

 .ي كد الت ريو حاجة  احب  للعمل وبالتالي يعد شرطًا لالندماج في سوا العمل .4
يعط  حامل الت ريو أولوية في االستفادة من برامج وزارة العمل في مجال  .5

 التشغيل أو التدريب أو اإلجازة المهنية.
ممارسة العمل دون الح ول عل   ذا الت ريو يعد مخالفة لقانون العمل  .6

 .ويعر   احب العمل للمساءلة القانونية
يتم الح ول عل  ت ريو العمل مجانًا ويتم تجديدخ سنويًا أو عند تغيير جهة  .7
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 العمل أيهما أقرب.
 .القطا  اال لي -القطا  الخاص  -شب  الحكومي  -القطا  الحكومي  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 .مجاناً  رسوم الخدمة
 .يومان اثناء الدوام الرسمي وقت انجاز الخدمة

 م خدمات التوجيه واالرشاد المهنياسم الخدمة: تقدي. 5
 الباحثين عن عمل.  الفئات المستفيدة من الخدمة

 . ا حدا  والشباب 
 . الراغبين في التدريب المهني أو رفع الكفاءة المهنية 
 . أ حاب المنشآت االقت ادية 
 . الغر  التجارية واالتحادات المهنية 
  والتدريبية )الطلبة وذو  العالقة من العاملين الجامعات والم سسات التعليمية

 والمس ولين(.
 .أولياء أمور الطلبة في المدارس اإلعدادية والثانوية 
 . الجمعيات غير الحكومية والمنظمات ا  لية 
  كل من ل  عالقة أو تأثير عل  تطوير وتكثي  فرص العمل والتدريب واإلدماج

 المهني.
 .OSSب التشغيل داخل مكات  أماكن تقديم الخدمة

 .خارج المكاتب : عن طريا المراسالت والزيارات الميدانية واللقاءات الخارجية 
 يكون من ضمن الفئات المستفيدة للح ول عل  الخدمة.   شروط الحصول على الخدمة

 . يقدم طالب الخدمة كافة الوثائا المطلوبة من 
 .يقوم بتعبئة بطاقة تسجيل الباح  عن عمل 

 بطاقة تسجيل الباح  عن العمل لتسجيل المعلومات المطلوبة من المستفيد.  المطلوبةالوثائق 
  .مستندات إثبات  وية للفرد أو الم سسة الطالبين للخدمة 
 .) الم  الت ) شهادات 
 .) المهارات والخبرة ) شهادات 
 .إثبات للحالة ال حية عند الحاجة إليها 
 احب العمل.عبئة بطاقة فرص العمل المطلوبة من قبل ت  
  .بروشورات ومطويات ونشرات إرشادية 

 التقدم بطلب الخدمة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الفئات المستفيدة. - جراءات تقديم الخدمةإ
) السنوية تقدم الخدمة بمبادرة مسبقة من طر  مكتب التشغيل ضمن خطة العمل  -

  .والشهرية وا سبوعية(
تعبئة بطاقة باح  عن عمل وتقديم الوثائا والشهادات  يطلب من الباح  عن عمل -

 المطلوبة .
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تقييم مهارات وخبرة وم  الت الباحثين عن عمل بالنسبة لمتطلبات الشواغر -
 المعروضة.

 االت ال بالباح  عن عمل والتأكد من ا تمام  بالوظيفة.-
يقة وكاملة مقابلة الباح  عن عمل واالستما  ل  شفويا للح ول عل  معلومات دق -

و معرفة قدرات  وامكانيات  وتوجيه  للفرص والشواغر المتاحة والمناسبة في سوا العمل 
 دون تقديم وعود أو اإلشارة للقيام بإيجاد وظيفة للباح  عن عمل.

زيارة أرباب العمل ومقابلتهم للتعر  عل  طبيعة أعمالهم وتشجيعهم عل  تقديم  -
 . OSSي  متعدد الخدمات الشواغر في مكتب التشغيل والتوظ

تنفيذ زيارات  رباب العمل القائمين عل تنفيذ أعمال ومشاريع كبر  أو خطط للتنمية  -
المحلية في أقرب وقت ممكن للتفاو  معهم وتقديم المشورة لتحديد متطلبات وظائفهم 

 وتقديم المساعدة في تشغيل ا يد  العاملة .
لشواغر الوظيفية لمنشأت  أن يقوم بتعبئة يطلب من رب العمل والذ  يطلب ملء ا -

يقوم الموظ  بتعبئة فرص العمل و  ي بطاقةبطاقات فرص عمل بحي  تعبأ كل مهنة ف
 عل  النموذج المخ ص لجميع الفرص التي يتم استالمها.

في حال واج  أرباب العمل  عوبة في توظي  عمال ذو  مهارات عالية   يجب  -
لمهن والتدريب الالزم لهم بحي  يتم التنسيا مع الح ول عل  تفا يل عن  ذخ ا

 الم سسات التدريبية لتلبية  ذا النقص .
ال يقــدم موظــ  التشــغيل أ  وعــود  ربــاب العمــل عــن إمكانيــة مــلء الشــواغر إال إذا  -

 كان متأكدا بالفعل من إمكانية القيام بذل،.
ت التشـــغيل تخ ـــيص ح ـــص ل رشـــاد والتوعيـــة الجماعيـــة تهـــد  للتعريـــ  بخـــدما -

حـــدا  المشـــاريع ال ـــغيرة و التشـــغيل الـــذاتي  علـــ  وجـــ   والتـــدريب المهنـــي والتأ يـــل وا 
الخ ــوص للوافــدين إلــ  مكاتــب التشــغيل للمــرة ا ولــ  أو لمــن يرغــب فــي ذلــ،   وذلــ، 
عطـــاء فكـــرة حـــول إمكانيـــات االنـــدماج فـــي  لتوضـــيو االتجا ـــات والت ـــنيفات المهنيـــة وا 

 .يجدون  عوبة في االندماج المهنين الحياة المهنية خ و ا للذي
تنجــز  ــذخ الح ــص إمــا داخــل المكتــب إن وجــدت قاعــة أو باالســتعانة بــدور الشــباب 
والمــدارس  ويــتم ضــبط مواضــيع الح ـــص ومواعيــد ا ومــدتها والقــائمين علــ  إنجاز ـــا 
عــداد  وتعليــا برنامجهــا والتعريــ  بهــا لــد  الجمهــور  وكــذل، ضــبط قــوائم المشــاركين  وا 

د و تـــوفير مســـتلزمات الح ـــص )حاســـوب  تلفزيـــون  فيـــديو  مطويـــات  وثـــائا(  المـــوا
 كذل، العمل عل  إنجاز الح ص المبرمجة.

ي- ــــ  الجمهــــور وال  ــــال النشــــرات والمطويــــات اإلرشــــاديةنشــــر وتوزيــــع وا  بروشــــورات إل
 .من طر  اإلدارة العامة للتشغيل( معدةالمستهد  )

المشاركة في اللقاءات العامة وخا ة مع أ حاب العمل وكذل، في المعار   -
 والفعاليات االقت ادية والثقافية . 

إنجاز لقاءات خا ة مع أ حاب العمل قطاعيا بق د التعري  بخدمات التشغيل  -
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أو ببرامج خا ة. وكذل، بق د التعر  عل  مشاكل الم سسات وحاجياتهم من 
 ت ومشاريع التدريب والتأ يل هاراالكفاءات والم

التعري  بخدمات التشغيل في المعا د الثانوية ومراكز التدريب المهني والجامعات  -
نجاز لقاءات مباشرة  مع التالميذ والطلبة والمتدربين .  والكليات وا 

إنجاز التقارير الدورية المتعلقة بمستو  تطور خدمات التوجي  واإلرشاد والتوعية ونسبة 
البرامج الخا ة في  ذا المجال ورفعها إل  اإلدارة العامة للتشغيل ومكتب العمل  إنجاز

 في المحافظة .    
 دوائر خدمات الخريجين في الجامعات.  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

  االدارة العامة  –مزود  الخدمة  )التوجي  واالرشاد( في الم سسات المختلفة
 لمهني.اللتدريب 

 مجاناً  الخدمةرسوم 
 الوقت يقدر بحسب كمية الطالب او العمال  خالل الدوام الرسمي. وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: بيانات أساسية تسجيل + تحديث. 6
 وزارة العمل  أ حاب العمل  العاملين  الباحثين عن عمل م سسات. الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل. – OSSمكاتب  –اإلدارة العامة للتشغيل  أماكن تقديم الخدمة
 حضور الشخص بنفس  لتسجيل أو تحدي  بيانات . .1 شروط الحصول على الخدمة

 تقديم بيانات  حيحة ودقيقة . .2
وجود بيانات محدثة أواًل بأول يتم استيراد ا من الم سسات الحكومية وا  لية  .3

 والجامعات.
وجود نظام تسجيل دقيا وثابت ومشتر،   والذ  يستخدم من قبل كل مكتب  .4

توظي  وتشغيل متعدد الخدمات وذل، لتوحيد آليات العمل وجمع البيانات من قبل 
  .OSSكافة مكاتب التوظي  والتشغيل متعدد الخدمات 

 .الشهادات العملية والمهنية –بطاقة الهوية أو جواز السفر  .1 الوثائق المطلوبة
 تعبئة بطاقة باح  عن عمل. .2
  .وثائا خبرات عملية  تقارير طبية  عقد العمل  ترشيح  للعمل  ت ريو بالعمل .3
إثبــات إنهــاء الخدمــة والح ــول علــ  المكافــأة فــي حــال تحــول الحالــة العمليــة مــن  .4

 يعمل إل  باح  عن عمل.
  حتها.تقديم الوثائا وت ريو العمل والتأكد من  .1 جراءات تقديم الخدمةإ

جمع البيانات المتعلقة بالعمال والخريجين والباحثين عن عمل عـن طريـا البـاحثين  .2
الميــدانيين ومــوظفي العالقــات ال ــناعية وكــذل، عــن طريــا اســتيراد البيانــات مــن 
الــوزارات والم سســات الحكوميــة وا  ليــة والدوليــة والمنشــآت وتغذيــة قاعــدة البيانــات 

 تأكد من  حتها ودقتها.بها وتحديثا أواًل بأول مع ال
يطلــب مــن الباحــ  عــن عمــل تعبئــة بطاقــة باحــ  عــن عمــل ويــتم مراجعتهــا معــ   .3
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 خالل المقابلة في مكتب التشغيل.
ـــات وتفريغهـــا  والتحقـــا مـــن  ـــحتها  .4 ـــة علـــ  قاعـــدة البيان ـــات المطلوب إدخـــال البيان

بــــالرجو  إلـــــ  الســــجل المـــــدني والبيانــــات ا خـــــر  المحفوظــــة المتعلقـــــة بالمنشـــــآت 
 والم سسات والعاملين فيها.

فـــي حالـــة التحـــدي  يـــتم فحـــص البيانـــات الســـابقة ومقارنتهـــا بالبيانـــات الحديثـــة مـــع  .5
التأكـــــد مـــــن  ـــــحة البيانـــــات بـــــالرجو  إلـــــ  الوثـــــائا الرســـــمية الخا ـــــة بـــــالمراجع 
ـــــم الح ـــــول عليهـــــا مـــــن الجامعـــــات و الم سســـــات  ـــــي ت ـــــة والت والســـــجالت المحدث

 والمنشآت.
دوريــــة شــــهرية وف ــــلية وســــنوية   وكــــذل، عنــــد الحاجــــة  ا ــــدار تقــــارير مطبوعــــة .6

انقــاذ البــرامج والخطــط والدراســات وتلبيــة حاجــات لجهــات طالبــة   والطلــب  لغــر 
 للبيانات لالستفادة منها بموافقة الوزارة.

 الجامعات.  والمدنية  الوكالة  القطا  الخاصوزارة الداخلية الم سسات أ لية  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ًا.مجان رسوم الخدمة

 خالل ساعات الدوام الرسمي. وقت انجاز الخدمة

 تآبيانات العاملين في المنش -العملاسم الخدمة: بيانات اصحاب . 7
  وزارة وجهات حكومية وم سسات خا ةال  تآالعاملين في المنش   حاب العملأ الفئات المستفيدة من الخدمة

 .الحكومة  أ حاب القرار
 .OSSمكاتب  –االدارة العامة للتشغيل  –وزارة العمل  أماكن تقديم الخدمة

الح ول عل  البيانات ال حيحة والدقيقة عن المنشآت والم سسات استناد إل   .1 شروط الحصول على الخدمة
وثائا رسمية  وبالتعاون مع أ حاب العمل واستنادا إل  سجالت الباحثين 

 بأول.الميدانيين المحدثة أواًل 
 ان تكون الجهة مسجلة في الدوائر الرسمية للحكومة. .2
 أن تقوم الجهة بتقديم ا وراا والنماذج الالزمة. .3

 بطاقة إثبات شخ ية لرب العمل والعاملين في المنشأة  .1 الوثائق المطلوبة
 بطاقة تسجيل المنشأة وترخي ها. .2
 الخدمة والمكافأة.عقد عمل   بطاقة ترشيو للعمل  ت ريو عمل  وثائا انهاء  .3
نماذج خا ة بالوزارة لتعبئتها من ا حاب العمل او العامل واتفاقيات موقعة مع  .4

 ا حاب العمل والعمال في حال الحاجة إليها.
دراج بيانات  حيحة ودقيقة ومستندة لوثائا عن  .1 جراءات تقديم الخدمةإ حضور  احب المنشأة وا 

 البيانات.المنشأة والعاملين فيها عل  قاعدة 
 ت وتعبئة نماذج تسجيل البيانات وتحديثا باستمرار.آزيارات ميدانية للمنش .2
مقابالت مع أ حاب العمل والعاملين لتعديل وتحدي  البيانات أو تزويد م  .3

 بحاجتهم من البيانات حسب النظام المعمول ب  في الوزارة.
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الحاجة  ا دار تقارير مطبوعة دورية شهرية وف لية وسنوية  وكذل، عند .4
انقاذ البرامج والخطط والدراسات وتلبية حاجات لجهات طالبة   والطلب  لغر 

 للبيانات لالستفادة منها بموافقة الوزارة.
 القطا  الخاص  الم سسات ا  لية  اإلدارات ا خر  في وزارة العمل. لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا

 اً مجان رسوم الخدمة
 الدوام الرسمي. وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: شهادة خبرة. 8
 العمال والموظفين  المتطوعين  المتدربين. الفئات المستفيدة من الخدمة         

 OSSمكاتب  –دارة العامة للتشغيل اإل أماكن تقديم الخدمة
الحكوميــــة تـــوفر بيانــــات  ـــحيحة ودقيقــــة ومحدثـــة عــــن العـــاملين فــــي الم سســـات  .1 شروط الحصول على الخدمة

وا  لية والدولية والمنشآت مع بيان طبيعة الوظائ  والمهن والتخ  ـات المهنيـة 
 والقطاعات التي يعملون بها.

ان يكون حا ل عل  حسن سـيرة وسـلو، أثنـاء العمـل أو أنـ  لـم يـتم ف ـل  بسـبب  .2
 مخالفة أخالقية أو قانونية من العمل حسب ما نص علية قانون العمل.

 و للعمل وت ريو عمل من وزارة العمل.يحمل بطاقة ترشي .3
 وثيقة اثبات شخ ية ) بطاقة الهوية(. .1 الوثائق المطلوبة

  .وزارةالت ريو عمل من  –ترشيو ال ادر من وزارة العمل بطاقة ال –عقد العمل  .2
 شهادة حسن سيرة وسلو، من الجهة المشغلة. .3

والموظفين والعاملين في برامج التشـغيل الم قـت فـي وتحدي  بيانات العمال ادخال  .1 اجراءات تقديم الخدمة
 قاعدة البيانات . كافة القطاعات والم سسات الحكومية وا  لية والدولية عل 

ادخــــال رقــــم الهويــــة او الجــــواز إل ــــدار الشــــهادة المطلوبــــة عــــن طريــــا البرنــــامج   .2
 وطباعتها وحفظها وأرشفتها ورقيًا والكترونيًا.

ات لطالـــب الخدمــة يطلـــب منـــ  تقـــديم الوثـــائا الرســـمية فــي حـــال انعـــدام وجـــود بيانـــ .3
وتســجيل بياناتــ  أو تحــديثها أو تنفيــذ زيــارة للم سســة التــي عمــل بهــا فــي حــال عــدم 

 توفر أو تعذر إ دار وثائا منها.
 التأكد من عدم ف ل  من الخدمة  سباب مخلة بشر  المهنة أو مخالفة قانونية. .4

 عمل فيها الشخص.التي الم سسات والمنشآت الحكومية وا  لية والخا ة  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 يوجد ال رسوم الخدمة

 خالل الدوام الرسمي.  وقت انجاز الخدمة
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 . اسم الخدمة: الفح  الفردي والجماعي9

 الوطن والهيئات والوزارات.ت العاملة في آالم سسات والمنش الفئات المستفيدة من الخدمة
 .OSSاإلدارة العامة للتشغيل   مكاتب عمل  أماكن تقديم الخدمة

 وعينية لد  الم سسات طالبة الخدمة.امج تشغيل وبرامج مساعدات نقدية وجود بر  .1 شروط الحصول على الخدمة
في حال االتفاا مع جهات وم سسات رسمية في مجال التعاون وتبادل  .2

 المعلومات.
 كتاب توقيع من الجهة. .1 الوثائق المطلوبة

 شهادة التسجيل المنشأة ووثائا الترخيص. .2
 ومتفا عليها مع الم سسات االخر . ةالت تعاون موقعو بروتوك .3

 سماء موضع ب  رقم الهوية والبيانات الالزمة لالستعالم عنها.ا استالم كش  ب .1 اجراءات تقديم الخدمة
   ومخاطبة الجهة المعنية.طريا الحاسوبير الخاص بالفحص عن ا دار التقر  .2

 ت والوزارة والهيئات.آالم سسات والمنش المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 يوجد. ال رسوم الخدمة

 الدوام الرسمي يومان. وقت انجاز الخدمة

 الحالة العملية( –فادة متعطل )افادة إاسم الخدمة: . 10
  لية.ا حكومية و الم سسات وال  المتعطلونو   الخريجون  الباحثين عن عمل  العمال الفئات المستفيدة من الخدمة

 .OSSمكاتب التشغيل  أماكن تقديم الخدمة
 بطاقة إثبات شخ ية. .1 شروط الحصول على الخدمة

 عامل وافد ال  فلسطين يعمل بشكل قانوني. .2
 في مكاتب التشغيل. يكون مسجالً  .3
 الوثائا الالزمة.يحضر بنفس  مع  الهوية و  .4

 بطاقة الهوية أو جواز السفر. .1 الوثائق المطلوبة
لتفتيش لتعديل البيانات ومن ثم اتوجي  الفرد لقسم و  بتغيير حالة العملوثائا تفيد  .2

 الرجو  للح ول عل  اإلفادة المطلوبة من مكتب التشغيل .
عطائ  إفادة متعطل عن العمل.والتأكد من  حة بيانات   حضور الشخص .1 اجراءات تقديم الخدمة  وا 

ات الحالة العملية نفي حال حدو  تغير عل  الحالة العملية يستوجب تعديل بيا .2
 مثل إنهاء العمل أو تغييرخ أو الح ول عل  عمل يوج  الفرد لقسم التفتيش لتعديل

 .إلفادة المطلوبة من مكتب التشغيلالبيانات ومن ثم الرجو  للح ول عل  ا
 دارة المالية والعسكرية  االدارة العامة للتفتيش.اإل –وزارة المالية   المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

   م سسات دولية وأ لية. –وكالة الغو 
 مجاناً  رسوم الخدمة

 أثناء الدوام الرسمي  يوم واحد. وقت انجاز الخدمة
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 إجراءات وخدمات التفتيش وحماية العمل:دليل رابعًا: 
 

 اسم الخدمة: عقد دورة تدريبية. 1
 .طرفي اإلنتاج )العمال وأ حاب العمل( - الفئات المستفيدة من الخدمة

 .الم سسات العاملة في مجال السالمة وال حة المهنية -
  .النقابات العمالية -
 .اتحادات أ حاب العمل -

 .وزارة العمل - أماكن تقديم الخدمة
 .المحافظاتدوائر التفتيش في مديريات العمل في  -
 .المنشآت العاملة في سوا العمل -
 .الجهات الشريكةتدريب ات قاع -

تو ية من مفتش العمل بعد الزيارة التفتيشية في حال وجود منشآت تحتاج إل  عقد  - شروط الحصول على الخدمة
 دورات تدريبية فيها.

التدريبية يوضو محتو  الدورة ذات العالقة من الجهة  مقترح دورة تدريبيةتقديم أو   -
 .ومسا مة الجهة الطالبة ومكان االنعقاد المطلوبة والفئة المستفيدة وعدد المشاركين

 .بناء عل  الخطة التنفيذية لدائرة التوعية واإلرشاد أو -
 .موافقة اإلدارة العامة للتفتيش عل  مقترح الدورة التدريبية -

 .مقترح الدورة التدريبية الوثائق المطلوبة
 .تحديد االحتياجات التدريبية .1 تقديم الخدمة إجراءات

 .إعداد الحقيبة التدريبية .2
 .تحديد مكان وزمان انعقاد الدورة .3
 .تنفيذ الدورة وتسليم شهادات معتمدة من اإلدارة العامة للتفتيش وحماية العمل .4

 .لتوافا مع دائرة التوعية واإلرشادتحدد با المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
دريبية  تكلفة االحتياجات المادية للدورة )المدرب  القرطاسية  المكان  تجهيز الحقيبة الت الخدمةرسوم 

 .  طباعة الشهادات  الضيافة(توفير الوسائل التدريبية
 .الدورة التدريبية طبيعة حسب وذل، مع دائرة التوعية واإلرشاد يحدد بالتوافا وقت إنجاز الخدمة

 ورشة عملاسم الخدمة: عقد . 2
 .طرفي اإلنتاج )العمال وأ حاب العمل( - الفئات المستفيدة من الخدمة

 .الم سسات العاملة في مجال السالمة وال حة المهنية -
  .النقابات العمالية -
 .اتحادات أ حاب العمل -
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 أماكن تقديم الخدمة
 .وزارة العمل -
 .دوائر التفتيش في مديريات العمل في المحافظات -
 .في سوا العمل المنشآت العاملة -
 .الجهات الشريكةتدريب ات قاع -

ت لورشات تو ية من مفتش العمل بعد الزيارات التفتيشية في حال وجود مقترحا - شروط الحصول على الخدمة
 .تو ية من اإلدارة العامة للتفتيش أو إحد  دوائر ا عمل في المنشآت المزارة  أو

 .حات لورشات عملتو ية من الجهات الشريكة في حال وجود مقتر  أو -
 .مقترح عقد ورشة عمل الوثائق المطلوبة

 .الهد  من عقد الورشةتحديد  - تقديم الخدمة إجراءات
 ورشة.برنامج الإعداد  -
 ورشة.ال تحديد موعد -
 ورشة.مكان الحجز وتنظيم  -
 المعنيين عن الورشة. المسئولين إعالم -
 تحضير الدعوات. -
 العمل(تحضير مل  الورشة )كلمات الضيو  وأوراا  -
 ميزانية الورشةتحديد  -
 تنفيذ الورشة ورفع التو يات -

 لتوافا مع دائرة التوعية واإلرشادتحدد با المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
تكلفة االحتياجات المادية للورشة )القرطاسية  المكان  توفير الوسائل السمعية  رسوم الخدمة

 والب رية  الضيافة(
 مع دائرة التوعية واإلرشاد. يحدد بالتوافا وقت إنجاز الخدمة

 محاضرة توعويةاسم الخدمة: عقد . 3
 طرفي اإلنتاج )العمال وأ حاب العمل( - الفئات المستفيدة من الخدمة

 الم سسات العاملة في مجال السالمة وال حة المهنية -
 النقابات العمالية  -
 اتحادات أ حاب العمل -

 وزارة العمل - أماكن تقديم الخدمة
 دوائر التفتيش في مديريات العمل في المحافظات -
 المنشأة االقت ادية -
 مناسبةقاعة تدريب  -

تو ية من مفتش العمل بعد الزيارة التفتيشية في حال وجود منشآت تحتاج إل  عقد  - شروط الحصول على الخدمة
 محاضرات توعوية فيها.

  الدورة التدريبية يوضو محتو  الطالبة من الجهة مقترح محاضرة توعويةتقديم  أو -
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 ومسا مة الجهة الطالبة ومكان االنعقاد المطلوبة والفئة المستفيدة وعدد المشاركين
 .بناء عل  الخطة التنفيذية لدائرة التوعية واإلرشاد أو -

 مقترح المحاضرة الوثائق المطلوبة
 .الهد  من عقد المحاضرةتحديد  - تقديم الخدمة إجراءات

 .تحديد الفئة المستهدفة -
 .تجهيز المادة العلمية للمحاضرة -
 .المحاضرة تحديد موعد ومكان -
 .تنفيذ المحاضرة -

 .لتوافا مع دائرة التوعية واإلرشادتحدد با المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
تكلفة االحتياجات المادية للمحاضرة )أجرة المحاضر  القرطاسية  الوسائل السمعية  رسوم الخدمة

 .الضيافة(والب رية  
وذل، حسب عدد المشاركين ومحتو   مع دائرة التوعية واإلرشاد يحدد بالتوافا وقت إنجاز الخدمة

 .المحاضرة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  أعمال البناء. 4
 .أعمال البناء - الفئات المستهدفة من الخدمة

 .أعمال اإلنشاءات الهندسية -
دائرة السالمة  –الفلسطينية )االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل وزارة العمل  - أماكن تقديم الخدمة

 وال حة المهنية(.
 .دوائر التفتيش في مديريات العمل لجميع المحافظات -

  .سند الملكية أو ما في حكم  - الوثائق المطلوبة
 .موافقة اللجنة المحلية في المنطقة التنظيمية -
 .17/2002المدن. موافقة اللجنة المركزية لألبنية وتنظيم -
 .تامين عمالي للمنشآت الغير عائلية -
 .رخ ة دفا  مدني سارية المفعول -

 شروط السالمة عند استخدام السقاالت الشروط الفنية
 اقامة منافذ آمنة. .1
عل  أن تكون  ذخ السقاالت  توفير السقاالت أو الساللم وتثبيتها في مكان العمل .2

 داء العمل المطلوب  وفي حالة العمل في أو الساللم كافية ومناسبة ومأمونة 
بنايات مرتفعة تحتاج إل  سقالة يزيد ارتفاعها عل  عشرة أمتار فإن كافة ا جزاء 

 الهيكلية للسقالة يجب أن تكون معدنية.
يحظر تركيب السقاالت وتفكيكها إال من قبل الشخص المختص إذا زاد ارتفاعها  .3

 عن ستة أمتار.
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 -أجزائها ما يلي: يشترط في السقالة وفي .4
 أن تكون م نوعة  نعًا جيدا.ً  - أ
 أن تكون مواد ا كافية ومناسبة وسليمة. - ب
يجب إن تكون ا خشاب المستخدمة في السقاالت غير مد ونة وغير معالجة بأية  - ت

 مادة يحول دون مالحظة يوبها.
 أن تركب وفقًا للطرا الهندسية الجيدة. -  
ن تدعم بالشدادات والدعامات أاستعمالها و أن تكون قوتها مناسبة للغر  من  - ج

 والو الت الفرعية كما  و محدد  نا إذا لزم ا مر.
 أن تراعي  يانتها مراعاة تامة. - ح
تحفظ السقاالت وأجزا  ا في حالة عدم استعمالها في مكان آمن مع مراعاة  .5

  يانتها مراعاة تامة.
تعلا إشارات مالئمة يجب إن ال تتر، السقالة مركبة أو مفككة بشكل جزئي ما  .6

)الفتات تحذيرية( تحذر من استخدامها وما لم تسد جميع نقاط ومعابر الو ول 
 إليها.

 -عند تركيب السقاالت يجب أن يراع  في القوائم وا عمدة ما يلي: .7
أن تكون عمودية وترتكز عل  أساسات متينـة وان تكـون مـزودة ب ـفائو قاعديـة  - أ

 رجو أو الحركة العمودية.مالئمة من شأنها حمايتها من التأ
 أن تكون متقاربة بما يكفل رسوخ السقالة واتزانها. - ب
 أن تكون مدعمة من ا مام بشكل قو . - ت
تو ـــل ا خشــــاب المستعرضــــة والروافــــد ا فقيــــة بعضــــها بــــبع  وبــــالقوائم و ــــاًل  .8

 محكمًا.
 الساللم: .9
 :تثبيت الساللم 
منها أو المتخذة مكانًا للعمـل تثبيتـًا تثبت الساللم الم دية إل  السقالة أو المعتبرة جزءًا  -

جيدًا بحيـ  ال يسـمو بانزالقهـا أو تزحلقهـا عنـد طرفيهـا العلـو  والسـفلي أو تراوحهـا أو 
 أن يخ ص أحد العمال إلسناد السلم في حالة احتمال انزالق  عند تعذر تثبيت .

 يدعم جانبا السلم بدعامات سليمة يراعي فيها االتزان . -
لسلم نقطة النزول أو العمل بمسافة ال تقل عن متر واحد إال إذا يجب أن يتجاوز ا -

 توفرت مقاب  مناسبة لليد.
درجة قياسًا بسطو ا ر  حوالي مترا  75يجب وضع السلم بزاوية آمنة في حوالي  -

 واحد بعيدًا عن الجدار عند القاعدة لكل أربعة أمتار من االرتفا .
 :استخدام الساللم 
 في ال عود والنزول دون إشغال أيًا منهما بالحمل أو خالف . استخدام كلتا اليدين -
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 مواجهة السلم -
 تجنب حمل ا حمال الضخمة أو الثقيلة. -
 تجنب لبس ا حذية التي تسبب أو تساعد عل  االنزالا. -
 :استعمال الساللم 
 استخدام كلتا اليدين في ال عود والنزول دون إشغال أيًا منهما بالحمل أو خالف . -
 السلممواجهة  -
 تجنب حمل ا حمال الضخمة أو الثقيلة. -
 تجنب لبس ا حذية التي تسبب أو تساعد عل  االنزالا. -
يجب أن تكون العوار  والقوائم خالية من النتوءات التي قد ت ذ  العمال عند  -

 اإلمسا، بها.
 30سم وال تزيد عن  25تكون المسافات بين عوار  السلم متساوية ال تقل عن  -

 سم.
تثبت الساللم الدائمة تثبيتًا آمنا  وأن تجهز بمسند خلفي ابتداًء من ارتفا  يجب أن  -

اثنان ون   متر إذا بلغ ارتفا  السلم اإلجمالي ستة أمتار فأكثر  عل  أن تكون 
 م نوعة من الفوالذ.

تحفظ الساللم المعدنية من التآكل بتغليفها بد ان مانع لل دأ أو بأية وسائل أخر   -
 مالئمة.

بة للساللم القابلة لالمتداد  يجب تر، مسافة تراكيب  بقدر درجتين عل  ا قل بالنس -
لألجزاء التي ي ل طولها خمسة أمتار  وبقدر ثال  درجات عل  ا قل لألجزاء 

 التي ي ل طولها إل  حوالي ستة أمتار.
إذا وجدت أية مخاطر نتيجة لوجود تمديدات كهربائية  فيجب استعمال الساللم  -

 مع مراعاة أن تكون غير مبللة. الخشبية
يحظر استعمال السلم للو ول إل  مكان العمل أو اتخاذخ كذل، إذا كان مكان  -

النزول أو نقطة العمل تزيد عل  عشرة أمتار في االرتفا  عن سطو ا ر  إال إذا 
أعدت بسطات للنزول عل  مسافات ال تزيد عل  عشرة أمتار عل  أن تحاط  ذخ 

 لحماية مستعمليها.البسطات بحواجز 
  -ال يجوز استعمال أي سلم في الحاالت التالية: -
أن يكون قد جر  إ الح  بوساطة دقة بالمسامير أو ربط ا جزاء المكسورة بوساطة  -

 سل، أو حبل.
أن يكون محتويًا عل  درجة )أو أكثر( مكسورة أو مفقودة أو موضوعة في غير  -

 مكانها.
 ي عب مع  اكتشا  أية تشققات.أن يكون مد ونًا عل  نحو  -ج -
 السقاالت البرجية المتحركة: .10
أن يجر  تشييد ا مع مراعاة استقرار ا وتزويد ا بثقل إضافي في أسفلها أو ربطها  -
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 بو الت فرعية إذا لزم ا مر.
 يجب أن تكون ا براج عمودية وأن ال تستخدم إال عل  قاعدة متينة ومستوية. -
سم  12,5لمتنقلة عجالت متدحرجة بقطر ال يقل عن يجب أن تكون لقوائم ا براج ا -

مثبتة في قاعدة القوائم  وتزود  ذخ العجالت المتدحرجة بفرامل ال يمكن حلها بطريقة 
 ال دفة.

يجب أال يجر  تحريكها لد  وجود أشخاص أو مواد عل  المن ة وال يتم تحريكها  -
 عن طريا الدفع أو السحب عند قاعدتها

عها إذا استخدمت داخل المباني أو المنشأة عن ثالثة أميال يجب أال يزيد ارتفا -
ون   البعد ا  غر لقاعدتها  وعن ثالثة أمثال البعد ا  غر لقاعدتها إذا 

 متر. 1,2استخدمت خارج المباني أو المنشآت  عل  أن ال يقل  ذا البعد عن 
غير مثبتة متر حي  تكون حرة  9,6يجب أن ال يتعد  ارتفا  ا براج المتحركة   -

 مترا حين يثبت البرج إل  الهيكل. 12إل  الهيكل والبناء أو 
 السقاالت المعلقة: .11
أن تكون م نوعة  نعًا جيدًا من مواد سليمة وقوية وخالية من العيوب الظا رة   -

 وان تراعي  يانتها مراعاة تامة.
أن تكون مستندة إل  أذر  أو دعامات قوية  وأن تكون السالسل أو الحبال  -

المستعملة لها مشدودة بإحكام إليها وال  ا ذر  أو الدعامات  وان تنشأ وتركب 
بطريقة يكون معها كل جزء من أجزائها آمنا أو م ممًا بطريقة ي من معها ثبات 

 السقالة
أن تكون مزودة بالوسائل المناسبة لتقي مستعملها من السقوط  وان تكون خالية من  -
 خطرًا عل  مستعملها. دوات أو العوائا التي قد تشكل ا
يجب أال يعمل عل   ذخ السقاالت إال العمال الذين تم تدريبهم عل  استخدام  -

 المعدات وأجهزة السالمة الخا ة بها.
 أن يجر  تركيبها بإشرا  الشخص المختص مباشرة. -
 فح  السقاالت والسقاالت المعلقة: .12

ت المعلقة وما شابهها من ا جهزة والمعدات فح ًا يجب فحص السقاالت والسقاال
 شاماًل من قبل الشخص المختص كما يلي:

 قبل استخدامها. -1
 مرة واحدة أسبوعيًا عل  ا قل. -2
 بعد كل ظرو  جوية سيئة وبعد االنقطا  الطويل عن العمل. -3
 اشتراطات للمنصة أو الجسر أو السقالة: .13
 متقاربًا. أن تكون مفروشة با لواح فرشاً  -
سنتيمترًا إذا كانت تستعمل كموطئ للقدم فقط وال تقل  60أن ال يقل عرضها عن  -

 1.1سنتيمترا إذا استخدمت كموطئ للقدم ولوضع المواد عليها وال يقل عن  80عن 
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 متر إذا استخدمت لدعم أية من ة عمل أعل  منها.
متر من  1.2وال يزيد عن  سم 90أن تكون بها حواجز واقية ال يقل ارتفاعها عن  -

سطو المن ة أو من مكان العمل المرتفع فوقها وألواح تقوية ال يقل ارتفاعها عن 
سنتيمتر وترتكز حافتها عل  المن ة بحي  منع سقوط العمال أو ا دوات من  10

الفتحات الجانبية للمن ة أو الجسر وتوفير وقاية إضافية عل  شكل حاجز متين يقع 
ج الواقي في ا عل  واللوح الطرفي المرتكزة حافت  عل  طر  المن ة ما بين السيا

ال فيجب أن تثبت بإحكام  في ا سفل ويتم وضعها عل  الجانب الداخلي من القوائم وا 
 لمنع حركتها إل  الخارج.

أن يتم إنشا  ا بحي  يكون الفراغ بين طرفي المن ة والبناية العملية ال يزيد في أية  -
ذا زادت عن  ذا الحد    ظر  كان فيجب إقامة دربزين سنت 30حال عن  يمترا وا 

 وحواجز جانبية في  ذا الجانب أيضا.
 األلواح المستعملة: .14
 سم.20سم وأن ال يقل عرضها عن  4أن ال يقل سمكها عن  -
 أن ال تقل دعاماتها عن ثالثة روافد أفقية. -
سم وال يزيد عن أربعة  5أن تتجاوز  ذخ ا لواح الدعامات الخارجية بما ال يقل عن  -

 أضعا  سماكة ا لواح أو أن تكون محكمة الربط بحي  يستحيل انقالبها.
 أن تكون  ذخ ا لواح متحاذية وال يسمو بتراكبها مطلقًا. -
 ال يجوز بأ  حال من ا حوال استعمال ألواح بها شقوا أو التواءات. -
عل  طول امتدادخ   يركب عل  جانب الدرج المفتوح أو جانب  حاجز "درابزين" .15

 ويجب أن يكون قويًا بحي  يقي ا شخاص من السقوط.
إذا كانت جوانب ا رضية والسق  أو من ات الرفع مفتوحة أو كان بها فتحات  .16

يحتمل أن يسقط منها أحد لمسافة تزيد عل  مترين  وجب وقاية العمال من 
 خطر ا بالوسائل السالفة الذكر.

كان العمل أو الدرج أو الجسر زلقة  اتخذت إذا كانت أرضية المن ة أو م .17
 الخطوات المناسبة إلزالة الزلا .

يراعي أن تكون المن ة أو أماكن العمل ا خر  خالية من العوائا والمخلفات  .18
 ومن المواد غير الالزمة.

درجة تثبت في  12.5عند العمل فوا السقو  المنحدرة بزاوية ميل تزيد عل   .19
العمل من ة وفقا لما  و من وص علي  في المادة طر  السق  أسفل مكان 

الخامسة عشرة إال أنها يجب أن تكون عريضة تكفل حماية الشخص من السقوط 
 عل  ا ر  لو انزلا فوا السق .

يحظر القيام بالعمل فوا  ذخ السقو  أو الحركة فوقها إال باستعمال الساللم  .20
 الزحافة الم نوعة  نعا جيدًا.

واد السهلة االنكسار أو بالقرب منها إال إذا اتخذت الخطوات يحظر العمل بالم .21
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المناسبة وذل، بإعداد من ات العمل والجسور لضمان عدم سقوط العمال فوا أو 
 خالل  ذخ المواد.

ال يجوز وضع حمل فوا السقالة يفوا طاقتها وينبغي توزيع الحمل فوقها توزيعا  .22
 متساويًا.

اعاة أ  من الشروط المن وص عليها في المواد إذا تعذر من الناحية العملية مر  .23
( وجب ضمان سالمة العمال ما أمكن باستعمال شبكات 17 15 14 12)

السالمة أو أحزمة السالمة إذا تعذر ن ب الشبكات  وفي حالة ا حزمة فال 
 يجوز مباشرة العمل إال بارتدائها.

 شبكات السالمة: .24
 7.5عمل عل  مسافة رأسية ال تزيد عن توضع تحت المكان المرتفع الذ  يتم في  ال -

متر. بشرط إبقاء مسافة كافية تحتها تمنع ا طدام مستعمليها بالسطوح الواقعة 
 أسفلها.

 توضع في ا ماكن المعرضة لحركة مرور العمال لحمايتهم من ا جسام الساقطة. -
ر  متر من حافة المكان الذ  يج 2.5تمد شبكات السالمة مسافة أفقية ال تقل عن  -

 في  العمل.
 ( سم.10×10ال يزيد مقياس الفتحات في شبكات السالمة عن ) -
يجب أن تثبت أحزمة السالمة إل  عن ر إنشائي أو أ  شيء ثابـت منف ـل عـن  .25

 تجهيزات السقاالت عل  أن يكون عن ر التثبيت قويًا بما يكفي.
الرش أو إذا تولد عن إحد  عمليات الت نيع أو الجلخ أو التنظي  أو النف  أو  .26

المعالجة غبار أو بخار يحتمل أن يكون مضرًا ب حة العمال  اتخذت جميع 
اإلجراءات العملية الالزمة إلزالة  ذا الخطر وحماية العمال من  وذل، بتركيب 

 دورة مناسبة للتهوية  أو باستعمال كمامات التنفس.
إال بعد اتخاذ يحظر استعمال المحركات الداخلية االحتراا الثابتة في مكان مغلا  .27

اإلجراءات الالزمة بمد المواسير لنقل غازات االحتراا وا بخرة من المحر، إل  
الفضاء الخارجي  أو اتخاذ غير ا من الخطوات التي تكفل درء خطر  ذخ 

 الغازات.
 :المركبات الميكانيكية والروافع الشوكية .28
 أن تكون في عهدة شخص مختص ملم ومتدرب. -
 جيدة و الحة وسليمة.أن تكون في حالة  -
أن تستعمل استعماال مناسبا  وان تحمل بطريقة  حيحة وللغر  الذ   ممت من  -

ال يكون تحميلها بحي  يخل بتشغيلها عل  الوج  السليم.  أجل   وا 
 أن تكون مزودة بمقاعد مناسبة لعدد الركاب أن كانت تستعمل لنقل ا شخاص. -
فات أو قذفها من مكان مرتفع بطريقة يحظر رمي مواد السقاالت وا دوات والمخل .29

يحتمل أن تسبب إ ابة  حد  بل ينبغي إنزالها بطريقة  حيحة إال في حالة 
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 استعمال مزلا مناسب.
إذا كان العمل يجر  في  دم قسم من أقسام إحد  البنايات أو يجر  تحطيم   .30

 وخا ة باستعمال السقالة  فيجب أن تتخذ جميع االحتياطات الالزمة لضمان
 وجود ا شخاص غير المشتركين في عملية الهدم خارج مجال الخطر.

 اعمال الهدم: .31
 أن ي در بذل، ت ريو من الجهات المخت ة. -
 أن تكون تحت اإلشرا  المباشر والدائم لشخص مختص. -
 أن يقوم بها عمال لديهم دراية وخبرة في  ذا المجال. -
كالماء والغاز والكهرباء عن  أن تتم بعد قيام الجهات المخت ة بقطع جميع الخدمات -

 البناء المراد  دم  وا  دار شهادة بهذا الشأن.
يجب أن توضع دراسة استق ائية لت ميم البناء الذ  يتوجب  دم  وخ ائ    -

 الفيزيائية بغية اختيار طريقة العمل اآلمنة.
 يجب البدء في عمليات الهدم من ا دوار العليا مع اتخاذ الالزم نحو  لب الجدران -

 البارزة من المباني والتي يخش  سقوطها مع وجوب ف لها فنيًا قبل بدء الهدم.
يجب توفير سقالة مدعمة ذاتيًا ومستقلة عن الجزء الخاضع للهدم من البناء حي   -

 كان ذل، ممكنًا.
ال يجوز إلقاء أنقا  الهدم من أعل   بل يجب إزالتها إما بوساطة آالت رافعة أو  -

 أسوار مع ضرورة تسوير مكان تجميع ا نقا .مجار  مائلة محاطة ب
يتم تسييج منطقة الخطر المحيطة بالبناء المزمع  دم  ووضع اإلشارات التحذيرية  -

 الالزمة حيثما يلزم.
يمنع االستمرار في أعمال الهدم في الظرو  الجوية السيئة التي يمكن أن ت د  إل   -

 انهيار المنشآت الضعيفة.
أمام تراكم ا نقا  مقابل الجدران أو عل  ا رضيات مع ما يجب أال يتر، مجال 

ينتج عن ذل، من خطر عل  الهيكل ينشأ عن تحميل  فوا طاقت  بشكل غير 
 مق ود.

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة

 حال استيفاء جميع الشروطساعة من استالم المعاملة في  48خالل  وقت انجاز الخدمة
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 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  المسابح العامة. 5
المنشآت االقت ادية الخاضعة لقانون العمل   الفئات المستهدفة من الخدمة

 .2000لسنة  7الفلسطيني رقم 
 العاملين في  ذخ المنشآت. 

 مالحظات

للتفتيش وحماية اإلدارة العامة  -وزارة العمل   أماكن تقديم الخدمة
 .دائرة السالمة وال حة المهنية -العمل 

 دوائر التفتيش في المديريات. 

 ترخيص  ول مرة
 )اإلدارة العامة للتفتيش(

 تجديد الترخيص
 )دوائر التفتيش في المديريات(

 شروط الحصول على الخدمة 
 )الوثائق المطلوبة(

  موافقة اللجنة المحلية. 
 ت ريو دفا  مدني. 
   إشعار  19بأسماء العمال وفقًا لنموذج رقم كش

 .12المادة 
  عقود عمل لجميع العاملين. 
 ورقة  يانة طفايات الحريا. 
  نتائج الفحص الطبي االبتدائي )شهادة خلو

 .أمرا (
 شهادة الح ول عل  دورة إنقاذ للمنقذين. 

 ترخيص  ول مرة
 )اإلدارة العامة للتفتيش(

 تجديد الترخيص
 في المديريات( )دوائر التفتيش

 

 .تدقيا الوثائا المقدمة  إجراءات تقديم الخدمة
  21بطاقة ح ر ونموذج رقم  20زيارة المنشأة المراد ترخي ها وتعبئة نموذج رقم 

 .بطاقة استيفاء اشتراطات السالمة وال حة المهنية
  التأكد من استيفاء المنشأة لشروط السالمة وال حة المهنية )شروط العمل- 

 .لعمل(ظرو  ا
  منو  احب العمل موافقة عل  منو أو تجديد الترخيص بناء عل  كتاب البلدية

 .المرسلة بالخ وص
 عمل لوحات إرشادية واضحة داخل الموقع تبين عما المسبو والمناطا الخا ة  الشروط الفنية

 .با طفال وأماكن الخدمات المتوفرة في بالموقع ومداخل ومخارج المسبو 
  توفير تجهيزات اإلسعا  ا ولي ووضع لوحات إرشادية في أماكن مناسبة توضو

 طرا اإلسعا  ال حيحة في حاالت اإلنقاذ من الغرا وحاالت الحواد  ا خر  
 .توفير مشرفين م  لين للمتابعة واإلنقاذ عند حدو  حالة غرا 
  ا قل وقوائم عل 2توفير وسائل وأدوات السالمة واإلنقاذ مثل أطواا النجاة عدد  

الخيزان التي يمكنها الو ول  عما نقطة في المسبو النتشال من يشرفون عل  
 الغرا وان تكون  ذخ ا دوات قريبة من المسبو.

 .توفير مكبرات  وت  الحة لالستعمال في الموقع 
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 .)توفير لوحة عل  مدخل غرفة الكلور مكتوب عليها )خطر الموت 
 جوانب البركة ويجب أن ُتَعّلم أرضية وجوانب أن يكون عما المياخ موضو عل  

سم( ولوحة  20سم( بخط احمر ال يقل عرض  عن ) 120البركة عند عما )
 تحذيرية مكتوب عليها )احذر مياخ عميقة(.

  يجب المحافظة عل  نظافة المكان وتوفير لوحات إرشادية مكتوب عليها )الرجاء
 المحافظة عل  النظافة(.

 ية من الشمس في الموقع.توفير مظالت للوقا 
 ( وبمساحة متر مربع واحد عند  10توفير حو  ماء مع مادة معقمة بعما )سم

 مدخل بركة السباحة لتعقيم ا رجل.
 توفير جهاز Skimmer .لتنظي  الشوائب الطافية عل  سطو البركة 
 . ضرورة وجود شفاطات للهواء في المسابو المغلقة إلدخال  واء نقي 
 المخارج ومخارج الطوارل مضاءة ب فة مستمرة طوال فترة وجود  أن تظل إشارات

 الجمهور داخل المسبو.
  إبعاد جميع ا سال، الكهربائية عن متناول الجمهور  وعن أماكن االنتظار أو

 التنزخ او ا ماكن الرطبة.
  أن تكون اللمبات المستخدمة في إضاءة أرضية المسبو وجوانب  من النو  المحكم

 12لذ  ال يسمو بتسرب الماء لداخل الوحدة ويكون منخف  الجهد اإلغالا ا
 فولت إطالقا. 220فولت ويمنع استخدام لمبات ذات جهد 

 .ال حة  وزارة الدفا  المدني  البلدية المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 .ال يوجد رسوم رسوم الخدمة

 أسبو  في حال استيفاء المنشأة المراد ترخي ها اشتراطات السالمة وال حة المهنية  وقت انجاز الخدمة
أكثر من أسبو  في حال استيفاء المنشأة المراد ترخي ها اشتراطات السالمة وال حة 

  .المهنية

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مطبخ. 6
 .2000لعام  7لقانون العمل الفلسطيني رقمجميع المطابخ الخاضعة  - الفئات المستهدفة من الخدمة

 جميع العاملين في المطابخ. -
 .دائرة السالمة وال حة المهنية( –)االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل  وزارة العمل - أماكن تقديم الخدمة

 .دوائر التفتيش في المديريات -
 .سند الملكية أو ما في حكم  - الوثائق المطلوبة

 .المحليةموافقة اللجنة  -
 .فحص طبي للعمال -
 .عائليةالغير مين عمالي للمنشآت أت -
 .ترخيص الدفا  المدني -
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 الشروط العامة : .1 الشروط الفنية
 توفير االضاءة الجيدة. -
أن تكون مواد البناء المستعملة في االنشاء مطابقة للموا فات القياسية  -

 الفلسطينية.
 المحافظة عل  البيئة و عدم ازعاج المجاورين. -
 أن تكون جميع التو يالت الكهربائية منفذة طبقًا للموا فات وا  ول الفنية. -
 توفير متطلبات السالمة حسب تعليمات الدفا  المدني. -
 متطلبات الموقع :  .2
 أن يقع المطبخ عل  شار  تجار  . -
 مترًا . 12أال يقل طول الواجهة عن  -
 أن يكون بالواجهة المطلة عل  الشار  الرئيسي بابان   باب للدخول وباب للخروج  -
أن يتم توفير موق  لسيارة واحدة عل  ا قل في المناطا المبنية عل  ال امت   -

 أما المناطا ذات االرتداد في مبانيها فيكتفي باالرتداد كموق  للسيارات .
 . 2م200أال تقل مساحة المطبخ بجميع مرافق  عن  -
مترًا مقاسة من  30أن يبعد الموقع عن محطات المحروقات مسافة ال تقل عن  -

 الحدود الخارجية لألر  .
مترًا مقاسة من  25أن يبعد الموقع عن محالت بيع الغاز مسافة ال تقل عن  -

 الحدود الخارجية لألر .
داخلي يجب أال يزيد المبن  عن دور واحد   وأال يتجاوز أق   ارتفا  للفراغ ال -

 م .6عن 
في حالة وجود مسلخ يلزم أن يكون جدران  من بالط ناعم الملمس كالقيشاني حت   -

 السق  وكذل، ا رضيات 
 الشبابي، يجب أن تزود بسل، معدني . -
 أقسام المطبخ: .3
 المنطقة األولى: وتنقسم الى ثالثة أجزاء.   
 مستود  ا واني النظيفة. - أ
مناسب الستقبال المرتادين وملحقًا ب   مكتب االستقبال  ويكون م ثثًا بشكل - ب

 دورة مياخ.
 مستود  المواد الغذائية. - ت

 المنطقة الثانية :
 صالة الطبخ ويلزم فيها اآلتي : .4
 . 2م64ال تقل مساحة  الة الطبخ عن  .أ 
 أن تت ل بالمسلخ بباب متحر، في حالة وجود مسلخ . .ب 
 شبكة مواسير آمنة أرضية لتزويد الموقد بالغاز . .ج 
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 التحضير ويلزم اآلتي:حجرة  .5
 تت ل بباب متحر، ب الة المطبخ . –أ 
 توفير عدد كا  من المياخ . –ب 
 وجود أرف  مناسبة وذل، لتقطيع الخضروات عليها .–جـ 

 حجرة غسيل األواني ويلزم فيها اآلتي: .6
 . 2م16مساحة حجرة الغسيل ال تقل عن  –أ 
 أن تت ل بباب عل   الو الطبخ . -ب 
 فيها ال نابير وا حوا  بشكل كا  و حي.تتوافر  -جـ

 المنطقة الثالثة : 
 مستود  الوقود ومواد التنظي  وأدوات  : –أ   

 أن يكون منف اًل عن الطبخ ومستود  المواد الغذائية . -
 تبدأ من  تو يالت مأمونة لمواسير الغاز حت   الة الطبخ . -
 توفير أرف  لوضع المنظفات . -
المسلخ وملحقات  )الحظيرة وحجرة تجميع الجلود(: يسمو ب  في المناطا التي  -ب   

 ليس بها نقاط ذبيو )مسالخ( في أحياء المـدن والقر .
 :متطلبات التهوية .7
أن يتم تهوية غر  التحضير واالعداد والغسيل ودورات المياخ بمعدل ال يقل  -

 عن تغير  وائها خمس عشرة مرة في الساعة .
يتم تهوية غر  الطبخ بمعدل ال يقل عن خمس وثالثين مرة في الساعة   أن  -

 ( لسحب الهواء من فوقها مباشرة .hoodوأن يركب فوا أجهزة الطبخ  واية )
أن يتم تهوية المستودعات بمعدل ال يقل عن تغيير  وائها ست مرات في  -

 الساعة
 المتطلبات الكهربائية: .8
ا نوا  وا قطار المناسبة  وأن تكون معزولة جيدًا  أن تكون الكابالت وا سال، من  -

  وأن يراع  تطبيا الموا فات القياسية الخا ة بألوان ل مواسيروممددة داخ
 ا سال،  وأن يتم تأري  جميع الدوائر بدون استثناء. 

 يتم تأري  أساسات المبن  . -
–طهي وا فران مواقد ال -أن تكون المعدات وا جهزة الكهربائية ) مثل الدفايات -

وكافة المعدات( من ا نوا  المعتمدة   والمأمونة  –مكيفات الهواء  –الثالجات 
 االستخدام   ومطابقة للموا فات العالمية .

توفير التو يالت ا رضية لألجهزة والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقًا  ييراع -
 للموا فات القياسية الفلسطينية.

 الفتحات  والفجوات  المخ  ة للخدمات بحواجز وقائية.حكام غلا أ يراع -
توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والم منة ضد أخطار التسرب ا رضي للتيار  -
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 .في ا ماكن المبتلة
( كيلو وات داخل تطويقات 1000يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عل  ) -

 من مادة غير قابلة لالشتعال.
االضاءة كافية في جميع مرافا المبن   كما يجب أن تكون الم ابيو أن تكون  -

من ا نوا  المثبتة وغير القابلة لالنفجار  عل  أن تكون الم ابيو داخل حافظ 
 مناسب ويمنع استخدام الم ابيو المدالة بسل،.

يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخ  ة   -
المرور عليها  واجراء ال يانة الالزمة لها ب فة دورية كل فترة للتأكد كما يجب 

من  الحيتها  وتالفي ما قد يوجد من عيوب   ويتم ذل، بمعرفة فنيين 
 متخ  ين.

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة

 المعاملة في حال استيفاء جميع الشروطساعة من استالم  48خالل  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مطعم. 7
 .2000لعام  7العمل الفلسطيني رقم جميع المطاعم الخاضعة لقانون   الفئات المستهدفة من الخدمة

 لين في  ذخ المنشأةالعام . 
العمل _دائرة السالمة وال حة وزارة العمل _ االدارة العامة للتفتيش وحماية   أماكن تقديم الخدمة

 المهنية _مديريات العمل لجميع  المحافظات .
 .سند ملكية  الوثائق المطلوبة

 موافقة اللجنة المحلية.  
 تامين عمالي.  
 ترخيص الدفا  المدني.  
 فحص طبي للعمال.  

 .ل  كتاب من البلدية يمنو الترخيص.الح ول ع1 إجراءات تقديم الخدمة
 .عل  الترخيص .موافقة مبدئية2
 ..زيارة مفتشي الوزارة3
 ..الموافقة النهائية عل  الترخيص4
 ..مخاطبة البلدية بعدم الممانعة5

 الشروط العامة: .1 الشروط الفنية
  . توفير االضاءة الجيدة لجميع مرافا المطعم 
  يجب أن تكون جميع التو يالت الكهربائية منفذة طبقًا للموا فات وا  ول

 الفنية 
  في حالة استخدام مواقد الفحم أو الحطب يجب توفير مستود  منف ل لتخزين
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 الفحم والحطب   دون االضرار باآلخرين.
  أن تكون مواد البناء المستعملة في االنشاء مطابقة للموا فات القياسية الفلسطينية

 أو احد  الموا فات العالمية ومقاومة للحريا .
 للمجاورين . مراعاة عدم حدو  أضرار أو ازعاج 
 . توفير متطلبات السالمة حسب تعليمات الدفا  المدني 
 .التقيد باالشتراطات الخا ة بالخدمات البلدية المتعلقة بذو  االحتياجات الخا ة 
  يلزم توفير مراكز لركن السيارات وفا أنظمة البلدية المعمول بها   وفي حالة

من مساحة ا ر  كحد  2م 50المطاعم المستقلة يلزم توفير موق  سيارة لكل 
 أدن  لعدد المواق  المطلوب تأمينها.

 :متطلبات الموقع .2
  أن يقع المطعم عل  شار  تجار    أو في المراكز التجارية   أو في ا ماكن

 المخ  ة لذل، في المخططات المعتمدة .
  مترًا . 25أن يبعد الموقع عن محالت بيع الغاز مسافة ال تقل عن 
  مترًا مقاسة من الحدود  30عن محطات الوقود مسافة ال تقل عن أن يبعد الموقع

 الخارجية لألر  .
  متر مربع . 65المساحة ال تقل عن 
  متر مربع.  100المطاعم التي تقدم اللحم المند  ال تقل عن 
 عناصر المطعم: .3
  متر مربع يجب الف ل بينها  9غرفة التحضير والغسيل : مساحتها ال تقل عن

 .وبين المطبخ 
  متر مربع يف ل عن  الة الطعام و أن يكون  15المطبخ : مساحت  ال تقل عن

 جيد التهوية .
  الة الطعام ) في حالة تقديم الطعام للزبائن داخل المطعم ( :مساحتها ال تقل 

متر مربع  تفرش  الة الطعام بالطاوالت المناسبة والمالئمة   ويمكن أن  30عن 
متر   كما يمكن أن  1,5بحواجز بارتفا  ال يزيد عن تكون  الة الطعام مقسمة 

 تكون ال الة مقسمة ال  جلسات عربية .
 : دورات المياه ومغاسل األيدي .4
  أشخاص  10-1أشخاص   وكذل، مغسلة لكل  10-1يلزم توفير مرحا  لكل

 ( أشخاص يزداد العدد بنفس النسبة . 10وفي حالة زيادة العدد عن )
 . 2م 1,20ة الدورة ال تقل عن الحد ا دن  لمساح   
 ( 1( يلزم أن يكون  نا، عدد )1يكون المرحا  عربيًا   واذا زاد العدد عن )

 مرحا  افرنجي .
  توفير دورات مياخ للسيدات في حالة ارتياد العائالت لهذخ المطاعم بنفس النسبة

 السابقة.
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 المستودع: .5
  .2م 9ن يجب أن تكون مساحة المستود  الخاص بالمطعم ال تقل ع

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 ساعة من استالم المعاملة في حال استيفاء جميع الشروط 48خالل  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مالعب كرة القدم الخماسية. 8
 .2000لعام  7المطابخ الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقمجميع  - الفئات المستهدفة من الخدمة

 جميع العاملين في المطابخ. -
دائرة السالمة  –وزارة العمل الفلسطينية )االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل  - أماكن تقديم الخدمة

 وال حة المهنية(.
 دوائر التفتيش في مديريات العمل لجميع المحافظات. -

 سند الملكية أو ما في حكم .  - وبةالوثائق المطل
 وزارة الشباب والرياضة.موافقة  -
 .ترخيص الدفا  المدني -
 ل احب المشرو  ومديرخ. شهادة حسن سير وسلو، من وزارة الداخلية -

 الشروط العامة: .1 الشروط الفنية
 حسب ا  ول. يجب أن يكون المشرو  مفرز مساحياً  -
 والرياضة.يجب االلتزام بتعليمات وزارة الشباب  -
يجب االلتزام بتعليمات وشروط ترخيص الدفا  المدني لضمان سالمة الموقع  -

 وروادخ.
يجب االلتزام بمواعيد العمل من الساعة السابعة  باحا حت  الساعة الثانية عشرة  -

 مساءا.
 يكون حا ا ولوية لترخيص المشرو  لألسبا في تقديم الطلب. -
معتمدة من نقابة المهندسين ولكل من ) وزارة يجب تقديم مخططات  ندسية كاملة  -

سلطة جودة البيئة( مع مراعاة اشتراطات  –وزارة النقل والموا الت  –ال حة 
 كل طر .

 ضرورة مراعاة ذو  االحتياجات الخا ة في المداخل والمخارج وموق  السيارات. -
 شروط ومتطلبات السالمة: .2
 اتها.يجب توفير غرفة خا ة بتغيير المالبس مع ملحق -
 توفير غرفة خا ة باإلسعافات ا ولية مع لوازمها. -
يجب توفير مخت ين لأللعاب البدنية معتمدين من وزارة الشباب والرياضة كل في  -

 مجال اخت ا  .
 يجب توفير مختص باإلسعافات ا ولية للرياضيين في الموقع. -
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 م للمشرو  ومدخل للطوارل.3يجب توفير مدخل رئيسي بما ال يقل عن  -
مان توفير إضاءة كافية ومناسبة وموزعة في أرجاء المنشأة بالتساو  وضمان ض -

 عدم وجود أ  بقع ظل.
 استخدام شبكة كهرباء آمنة ومعزولة تماما ويفضل أن تكون تحت ا ر . -
 :الشروط التنظيمية .3
 ال يسمو بإقامة المالعب في المناطا السكنية وال ناعية. -
 –المناطا الزراعية  –المحاور التجارية يسمو بإقامة مالعب كرة القدم في  -

المناطا الرياضية المقترحة ) حسب المخططات  –الزراعية المساعدة  –السياحية 
 المعتمدة(.

يجب أن ال يقل عر  الشار  الواقع علي  المشرو  في المحاور التجارية عن  -
 م.16م والمناطا ا خر  عن 20

 م.22أقل بعد للواجهة عن و  ²م800يجب أن ال تقل مساحة المشرو  عن  -
م من 2.3يجب إحاطة المشرو  في المحاور التجارية  بسور اسمنتي بارتفا   -

 ثال  جهات باستثناء واجهة المشرو  عل  الشار  التجار .
يجب االلتزام باالرتدادات الجانبية لجميع المنشآت والمرافا داخل المشرو  بما ال  -

 م.2يقل عن 
 م.5يقل ارتفاع  عن  يجب إحاطة الملعب بشب، ال -
تكون أرضية الملعب من العشب ال ناعي أو الخرسانة المعالجة حسب  -

 اشتراطات وزارة الشباب والرياضة.
م في المحاور التجارية في 300يجب أن ال تقل المسافة بين كل مشروعين عن  -

 نفس االتجاخ.
ات   يجب أال تقل المسافة بين المالعب والمرافا العامة )مدراس   مستشفي -

 م.100م سسات( عن 
 :تصنيم مالعب كرة القدم .4
 الفئة )أ(: - أ

يسمو بإقامة المباريات عل  أر  الملعب بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة  -
 .بوجود جمهور

م والحد ا دن  20وعر  الطريا  ²م 2000الحد ا دن  لمساحة الملعب  -
 . 16م وعدد مواق  السيارات 30للواجهة 

 .( ذو  احتياجات خا ة1)د  5عدد الحمامات  -
 الفئة )ب(: - ب
يسمو بإقامة المباريات عل  أر  الملعب بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة دون  -

 .وجود جمهور
م والحد ا دن  16وعر  الطريا  ²م 1200الحد ا دن  لمساحة الملعب  -
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 . 10م وعدد مواق  السيارات 25للواجهة 
 .خا ة( ذو  احتياجات 1د ) 3عدد الحمامات  -
 الفئة )ج(:  -ج
 المالعب فقط للتدريب وال تقام فيها مباريات. -
م والحد ا دن  للواجهة 16وعر  الطريا  ²م 800الحد ا دن  لمساحة الملعب  -

 . 6م وعدد مواق  السيارات 22
 .( ذو  احتياجات خا ة1د ) 2عدد الحمامات  -

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 ساعة من استالم المعاملة في حال استيفاء جميع الشروط 48خالل  وقت انجاز الخدمة

 لموافقة على ترخي  صاالت األفراحاسم الخدمة: ا. 9
  2000لعام  7جميع  االت ا فراح الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم  - الفئات المستهدفة من الخدمة 

 .في  االت ا فراح العاملين -
وزارة العمل )االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل _دائرة السالمة وال حة  - أماكن تقديم الخدمة 

 .المهنية(
 .ي مديريات العمل لجميع المحافظاتدوائر التفتيش ف -

  .سند ملكية - الوثائق المطلوبة
  .موافقة اللجنة المحلية -
  .تأمين عمالي -
  .ترخيص الدفا  المدني -
  .موافقة اللجنة المركزية لألبنية -

 .ل  كتاب من البلدية بمنو الترخيصالح ول ع - إجراءات تقديم الخدمة 
 .موافقة مبدئية عل  الترخيص -
  .زيارخ مفتشي الوزارة -
 .عل  الترخيصالموافقة النهائية  -
 .حفظ المل و مخاطبة البلدية بعدم الممانعة  -

 الشروط الفنية 
 

  السالمة :متطلبات 
 وجود أبواب طوارل -
أجهزة إطفاء مناسبة لمساحة وطبيعة المكان  وتثبت عل  ارتفا  مناسب بعيد عن  -

 متناول ا طفال و يستعان بت ريو )الدفا  المدني(
 أن تكون شبكة الكهرباء آمنة -
 تأمين مدخل ومخرج للمركبات -
 تهوية و إضاءة مناسبة -
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 وت مع اطفائية أوتوماتيكيةأن يكون مولد الكهرباء مزود بكاتم لل  -
 القواطع تكون مقاومة للحريا -
 جدران ال الة مزودة بمواد عازلة لل وت تخف  الضوضاء -
 عند وجود أدراج ينبغي توفير درابزين مناسب -
 توفير غرفة إسعافات أولية مجهزة بما يلزم -
 توفير عدد مناسب من دورات المياخ بما يتالءم مع مساحة ال الة -
 مخ ص لألطفال وم ل توفير مكان  -
 عمل موق  خاص بالسيارات. -

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 ساعة من استالم المعاملة في حال استيفاء جميع الشروط 48خالل  وقت انجاز الخدمة

 . اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  محطات الوقود10
 .2000لعام  7جميع محطات الوقود الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم  - المستهدفة من الخدمةالفئات 

 .العاملين في المحطة -
 وزارة العمل .  - أماكن تقديم الخدمة
 .سند الملكية أو عقد اإليجار - الوثائق المطلوبة

 .مخطط موقع عام و خاص -
 .موافقة اللجنة المركزية -
 .مخطط الموقع العام -
 . ورة  وية المال،و  حسن سير وسلو، شهادة -
 .تامين إ ابات عمل -
 .شهادة جودة لموا فات الخزانات -
  ة حيازة ورشة من النقل والموا الرخ   و رخ ة إدارة حرفة من البلدية -
  .رخ ة الدفا  المدني -

 بعد فتحة خزان الوقود عن التالي: - الشروط الفنية
سم عل  ا قل 100يمتد إل  عن ر ي  عام إذا كان  نا، حاجز شبكي كثي   .1

 .من جانبي الفتحة
 .عن ر ي  داخلي .2
عن حدود الساحة إذا لم تكن الحدود عل  امتداد ر ي  أو عل  امتداد طريا  .3

 .عام
عن حدود الساحة إذا لم تكن الحدود عل  امتداد ر ي  أو عل  امتداد طريا  .4

 .عام وكان  نا، حاجز شبكي كثي 
 .وفةعن فتحة مبن  يخلو من نار مكش .5
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عن فتحة الدخول إل  مق   أو مطعم أو مطبخ وعن كل مبن  في  نار  .6
 .مكشوفة

عن فتحة الدخول إل  مق   أو مطعم أو مطبخ وعن كل مبن  في  نار مكشوفة  .7
سم عل  ا قل من جانبي فتحة 100إذا كان  نا، حاجز شبكي كثي  يمتد إل  

 سم من فتحة الخزان100المبن  و
 عل  أر  متاخمةعن المباني القائمة  .8
عن المباني القائمة عل  أر  متاخمة إذا كان  نا، حاجز شبكي كثي  يمتد  .9

 سم عل  ا قل من جانبي فتحة الخزان100إل  
 عن مولد كهربائي .10
 عن بر، المجار  في شبكة المجار  العامة .11
 :بعد جهاز الصرم عن التالي -
 عن فتحة خزان البترول .1
 عن ر ي  عام .2
 450عن ر ي  عام يف ل  عن جهاز ال ر  سياج شبكي كثي  يمتد إل   .3

 سم من كل جانب نم 
 جهاز  ر  البترول .4
عن حدود ساحة غير مسيجة إذا لم تكن الحدود عل  امتداد ر ي  أو عل  امتداد  .5

 طريا عام
عن حدود ساحة غير مسيجة إذا لم تكن الحدود عل  امتداد ر ي  أو عل   .6

 ف لهاامتداد طريا عام ي
 سم عل  ا قل من كل جانب من جهاز الضخ 150سياج مشب، كثي  يمتد إل   .7
 عن فتحة مبن  يخلو من نار مكشوفة .8
 عن فتحة مكتب أو مستود  زيوت .9

 عن فتحة مطعم أو مق   أو مراحي  أو عن فتحة مبن  آخر في  نار مكشوفة .10
مكشوفة عن فتحة مطعم أو مق   أو مراحي  أو عن فتحة مبن  آخر في  نار  .11

 إذا كان يف لها سياج
 سم عل  ا قل من جانبي جهاز ال ر 150شبكي كثي  يمتد إل   .12
 يجب أن تكون المحطة بحالة نظيفة وخالية من ا عشاب البرية. -
 ال يجوز  حد أن يخزن أو يسمو بتخزين ا متعة والبضائع في المحطة. -
لواحد فوا ا خر بارتفا  ال يكدس ا وعية القابلة للنقل والمحتوية عل  البترول ا -

 قد يعر  متانتها للخطر.
تبن  أبنية تخزين ا وعية القابلة للنقل والمحتوية عل  البترول من مادة غير قابلة  -

لالشتعال وتجر  تهويتها مفتوحة ومشبكة بشبكة كثيفة عل  مقربة من ا ر  
 ومن السق .
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ة مسبقة بذل، من ال يجر  العمل بنار مكشوفة في المحطة إال بم ادقة خطي -
المسئول عن تشغيل المحطة وبعد اتخاذ وسائل ا مان المناسبة لمنع اندال  

 الحرائا.
ال يجوز التدخين في المحطة إال في ا ماكن التي يحدد ا سلفًا المسئول عن  -

 تشغيل المحطة أو توضع في المكان المذكور الفتة ظا رة للعيان.
االنفجار في المنطقة المفتوحة من محطة  ينبغي وقاية ا جهزة الكهربائية من -

متر من الخزانات أو من الملحقات المركبة عل  ا نابيب  15بترول وفي حدود 
 أو من أجهزة لضخ ومجموعة ت ري  البترول.

ال يجوز  حد أن يدخل أو يسمو لغيرخ بدخول إال بعد اتخاذ كافة وسائل ا مان  -
أ حاب المحطة أو ممن فو   الالزمة وبعد الح ول عل  ت ريو خطي من

 بذل،.
ت ر  الخزانات وا نابيب ملء المركبة وملء ا وعية ا خر  بحي  ال تزيد  -

 أوم. 10المقاومة  لألر  عن 
تو ل ا وعية أو وسائط نقل ا نابيب قبل ملئها أو تفريغها بواسطة مو ل  -

 بالخزان أو الخزانات بحي  تعادل في الجهد الكهربي بينهما.
 تم تخزين البترول تحت األرض يجب أن يتوفر فيها ما يلي:إذا  -
سم أما إذا لم يكن باإلمكان  60أنها مغطاة بطبقة من التراب ال يقل سمكها عن  .1

طمر الخزانات تحت ا ر  من ناحية عملية فيتم تغطية الخزان بطبقة من التراب 
تحاط بجدران ملم عل  أن تجعل أطرافها ب ورة مائلة أو  60ال يقل سمكها عن 

 سم. 50واقية تمنع تعر  الخزان  وحدود الساحة عن 
أال يقل البعد بين خزانين متجاورين من البترول والبعد بين الخزان وحدود الساحة  .2

 سم. 50عن 
من موقعها ال يخزن البترول إال في أوعية مطمورة خارج مسال، سير المركبات  .3

 :بإحد  الوسائل التالية
  سم حول ا ر  المطمورة فيها الخزانات. 15ارتفاعها عن أحجار حافة ال يقل 
  أنشأت وعل  ارتفا  ال يقل  3أعمدة واقية من أنابيب حديدية ال يقل قطر ا عن

 150سم فوا سطو ا ر  عل  أال يتجاوز البعد بين بعضهما البع   90عن 
 سم.

  سم. 90سياج أو حاجز عل  ارتفا  ال يقل عن 
 األرض بالشروط التالية: يجوز تخزين البترول فوق -
 .سم 100أال يقل البعد خزانين متجاورين عن  .1
 100عن  جدار الخزان وبين حدود المساحة أو بين  وبين المبنيأال يقل البعد  .2

 .سم
 أن يركب الخزان في بركة تجميع. .3
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 يجوز تخزين البترول في براميل بالشروط التالية: -
 كيلو لتر. 10أال يزيد الكمية المخزنة عن  .1
 أن تخزن البراميل المملوءة بمعزل عن البراميل الفارغة. .2
أن تحاط بسياج الساحة المستعملة في التخزين بشبكة معدنية متينة عل  ارتفا  ال  .3

 سم فوا سطو ا ر . 100يقل عن 
أمتار عن حدود الساحة إال  3أن تبعد المساحة المحاطة بسياج بما ال يقل عن  .4

 سم.180  عل  ارتفا  ال يقل عن إذا كان عل  امتداد حاجز جدار 
ت ر  الخزانات بطريقة مناسبة تتخذ الترتيبات المناسبة لمعادلة الجهد الكهربائي  -

 بين الخزان وجهاز ال ر  المت ل ب .
تتخذ الترتيبات المناسبة للتمكن من معادلة الجهد الكهربي بين الناقلة التي يجر   -

 ت .التفريغ منها وبين الخزان الذ  تجر  تعبئ
ال يجوز  حد تعبئة الخزان بالبترول وال يسمو لغيرخ بذل، قبل معادلة الجهد  -

 الكهربي بين الخزان وبين الناقلة التي يجر  التفريغ منها.
 خزان البترول بماسورة تهوية يتوفر في  كل مما يلي:يزود  -
 انش. 1.5أال قطرخ عن  .1
ة ال تزيد قياسات عيونها عن أن تميل فتحت  العليا نحو ا سفل وتزود بشبكة معدني .2

 ملم أو تزود بم د مناسب ي د اللهب. 3*3
سم فوا سطو المجاورة ل  وعل  مسافة 350أال يقل ارتفا  فتحت  العليا عن  .3

 سم عل  ا قل من نوافذ وفتحات ا بنية ا خر .150
أن يركب ا نبوب بحي  ال يكون  نا، أ  مدخل إل  القبو أو أ  مبن  آخر  .4

سم من الخط العمود  لطرف  250  عل  امتداد مساحة ن   قطر ا تحت ا ر 
 ا عل .

فولت المزود  1000ال يقل البعد ا فقي بين مركز خط الجهد المنخف  لغاية  -
 أمتار. 5بأسال، غير معزولة وبين فتحة الخزان وجهاز ال ر  عن 

لمزود كيلو وات ا 33ال يقل البعد ا فقي بين مركز خط الجهد العالي لغية  -
 أمتار. 9بأسال، غير معزولة وبين فتحة الخزان وجهاز ال ر  عن 

كيلو  33يكون البعد ا فقي بين السل، الخارجي لخط الجهد العالي الذ  يزيد عن  -
 وات كما يلي:

 أمتار عل  ا قل. 10عن حدود المحطة  .1
 متر عل  ا قل. 25عن فتحت  الخزان وعن جهاز ال ر   .2
 برك التجميع: -
 الخزانات فوا ا ر  في بر، تجميع.تركب  .1
ال تقل سعة بركة التجميع لخزانات البترول عن السعة اإلجمالية لما فيها من  .2

 خزانات
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 ينبغي أن يكون السور: .3
o .مانعا لمرور البترول 
o  امدًا أمام الضغط الهيدروستاتيكي لعمود من الماء بكامل ارتفا  السور من 

 جانب واحد.
o رسانة أو أ  مادة ذات خ ائص مماثلة.مبنيا من التراب أو الخ 
متر إذا كان في البركة  30ال يزيد البعد بين جانب خزان البترول والسور عل   -

 متر إذا فيها أكثر من خزان واحد. 15خزان واحد وال يزيد عل  
 -ال يجوز بناء بكرة تجميع مشتركة لعدد من خزانات البترول إال إذا توفر ما يلي: -
 كيلو لتر. 3000خزان فيها ال تزيد عن أن سعة أكبر  .1
 كيلو لتر. 6000أن سعة جميع ما فيها من خزانات البترول وال يزيد عل   .2
 .أن عدد ما فيها من خزانات البترول ال تزيد عل  أربعة .3
 التصريم من بركة التجميع: -
 تكون لكل بركة تجميع شبكة ت ري  مجهزة بسدادات يمكن تشغيلها بسهولة. .1
  من بركة التجميع نحو الخارج دون أن يمر عبر البركة المجاورة يجر  الت ري .2

 لها.
تنتهي شبكة الت ري  عند عازل مناسب للبترول يمنع خروج إل  خارج  .3

 المستود .
يخضع للشروط  كيلو لتر 500ال تتجاوز تخزين البترول فوق األرض بكميات  -

 التالية : 
% من سعة أكبر 110عن أن تركب الخزانات في بر، تجميع ال تقل سعتها  .1

 خزان فيها.
أن تكون لبر، التجميع فتحات ت ري  مزودة بسدادات مناسبة يمكن تشغيلها من  .2

 الخارج.
أال يقل البعد بين جانب الخزان والسور عن متر واحد إذا كانت سعة الخزان ال  .3

كيلو لتر  30كيلو  لتر وعن مترين إذا كانت سعة أ  خزان تتجاوز  30تتجاوز 
 كيلو لتر. 150ا كانت السعة اإلجمالية لبركة التجميع تتجاوز أو إذ

أال يقل البعد بين جانب الخزان وبين حدود الساحة أو دار المبن  مماثاًل لقطر  .4
 الخزان بشرط أال يقل  ذا عن مترين وليس من الواجب أن يزيد عن ستة أمتار.

لمركبات اإلطفاء والحريا أن يتيو البعد بين السور وبين السياج أو المبن  سير  .5
 أمتار. 3بحرية وأال يقل عرض  عن 

 كيلو لتر بالشروط التالية: 10التخزين في براميل بكمية ال تتجاوز  6 – 2 -12 .6
 أن تخزن البراميل المملوءة بعزل عن البراميل الفارغة. .7
أن تحاط الساحة بسياج المستعملة في التخزين بشبكة معدنية متني  عل  ارتفا   .8

 سم فوا ا ر . 100يقل عن ال 
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أمتار عن حدود الساحة إال  3أن تبعد المنطقة المحاطة بسياج بما ال يقل عن  .9
 سم. 180إذا كان عل  امتداد ا جدار مانع للتسرب عل  ارتفا  ال يقل عن 

 ال يوجد شركاء الشريكة في تقديم الخدمةالمؤسسات 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 ساعة فور استالمها 48الموافقة عل  المخططات تستغرا  - وقت انجاز الخدمة

ساعة )عل  كتاب موافقة اللجنة  48مطابقة المخططات للواقع يستغرا حوالي  -
 المركزية( فور استالم المعاملة.

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  محطة غاز . 11
العاملين  2000لعام  7العمل الفلسطيني رقم جميع محطات الغاز الخاضعة لقانون  الفئات المستهدفة من الخدمة

  .في المحطة
 .وزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .سند الملكية - الوثائق المطلوبة

 .مخطط الموقع العام -
 .A0مخطط يوضو ا بعاد التف يلية  جزاء المحطة بمقاس  -
الترخيص خطاب من اللجنة المحلية / أو اللجنة المركزية موج  لوزارة العمل بشأن  -

 النهائي .
 موافقة الجهات الفنية التي تسبا حسب ا ولوية. -
 تامين ضد إ ابات العمل سار  المفعول. -
 شهادة الجودة لموا فات خزانات الغاز. -

 الشروط التنظيمية: - الشروط الفنية
 :الشروط الخا ة بفئات المحطة  .1
االدن  لمساحة طن والحد  140فئة )أ(: يجب ان تكون سعة الخزان اكبر من  - أ

م طولي ولعر  الطريا 50متر مربع و لطول واجهة القسيمة  5000االر  
 م.16الواقع علي  المشرو  

طن والحد االدن   140ال   50فئة )ب(: يجب ان تكون سعة الخزان من  - ب
م طولي ولعر  50متر مربع و لطول واجهة القسيمة  4000لمساحة االر  

 م.16الطريا الواقع علي  المشرو  
طن والحد االدن  لمساحة  50فئة )ج(: يجب ان تكون سعة الخزان لغاية  - ت

م طولي ولعر  الطريا 40متر مربع و لطول واجهة القسيمة  3000االر  
 م.12الواقع علي  المشرو  

االبعاد التنظيمية الواجب تحقيقها بين السور الخارجي للمشرو  و بين االنشاءات  .2
 من المحيط التنظيمي الخا ة او العامة الواقعة ض

يشترط في موقع المشرو  ان يكون ضمن المشرو  التنظيمي المخ ص  .3
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 لألغرا  الزراعية او ال ناعية.
مساحة أر  المشرو  مفروزة افرازا مساحيا رسميا وم دا علي  من دائرة  .4

المساحة العامة. بطريا عام أو أن يكون مفرز ل  حا مرور خاص مت ل 
 م.12أن يكون الشار  قائما عل  الطبيعة و بحد أدن  بطريا عام  مع مراعاة 

 الشروط الفنية  بعاد المحطة: .5
 ا بعاد الواجب توفر ا بين أجزاء المحطة: -

 .ء المحطة حسب الفئات وفقا للنظامبعاد ساحة التعبئة عن بقية أجزاا .1
 .بعاد المضخات عن بقية أجزاء المحطة حسب الفئات وفقا للنظاما .2
  .بئة عن بقية أجزاء المحطة حسب الفئات وفقا للنظامبعاد نقطة التعا .3
  .بعاد الخزانات عن بقية أجزاء المحطة حسب الفئات وفقا للنظاما .4

 شروط السالمة والصحة المهنية: -
متر وال يزيد انحدارخ  12أن ال يقل عر  الشار  الذ  تقع علي  المحطة عن  .1

 %.  8عن 
متر لكل منها   6أن يكون للمحطة منفـذان عل  الشار  العام بسعة ال تقل عن  .2

 احد ما للدخول وا خر للخروج مع وضع إشارات فسفورية أو ضوئية توضو ذل،.
متر وأسوار جانبية وأمامية   2أن يكون للمحطة أسوار خلفية ال يقل ارتفاعها عن  .3

  متر  1.5ال يقل ارتفاعها 
تعبئة الغاز تحت أرضية المحطة يجب أن تغط  بطبقة ترابية  إذا كانت خزانات .4

 سم.  20سم وطبقة خراسانية مسلحة ال يقل سمكها عن   50ال يقل سمكها عن 
إذا كانت خزانات تعبئة الغاز سطحية يجب أن تحاط بالرمل الرتفا  ال يقل عن  .5

ة مظلـة علويـة ارتفا  الخزانات ويحيط بها سـور مماثل لهذا االرتفا  مع إقام 4/3
 فوا كافة الخزانات للوقاية من العوامل الجوية ومفتوحة من الجوانب . 

  أن تتوفر االحتياجات الالزمة لتقديم اإلسعافات ا ولية.            .6
خـزان ميـاخ ) حجم  يتناسب مع مساحة المحطة ( مركب علي  مضخة مياخ تعمل  .7

 عند الحاجة .
فوا خزانات الغاز تستعمل أوتوماتيكيا عند ارتفا  توفر رشـاشـات مـاء للتبريد  .8

   درجة و يدويًا عند الحاجة .  60درجة الحرارة إل  
       

( قريب من المن ة المستخدمة في تعبئة الغاز وأخر قريب  2مدفـع إطفـاء عدد )  .9
  من خزانات الغاز.

المفاتيو من أن تكون جميع المواد المستخدمة في شبكـة الكهربـاء من اللمبات و  .10
   النو  الغير مو ل للشرارة الكهربائية والمعزولة . 

  
 أن تكون جميع المـوازيـن المستخدمة في تعبئة الغاز سليمة .  .11
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أن توضع مجموعة اسطوانات إطفاء " البودرة "  إل  مجموعة جرادل من الرمل  .12
فاء ويتم عل  من ة التعبئة وان يكون العاملين مدربين عل  استخدام معدات اإلط

 تحديد ا من قبل الجهات المخت ة . 
     أن توضع لوحات إرشادية تمنـع التدخيـن .  .13
يجب إلـزام السائقيـن بإطفـاء مركباتهـم داخل المحطة وعدم تركها في حال التشغيل  .14

 أثناء عملية التعبئة .
 سم 10يجب أن تكون من ة تعبئة الغاز من البطون مرتفعة عن سطو ا ر   .15

 عل  ا قل ومفروشة بعـازل يمنع االحتكا، أثناء التنزيل والتحميل . 
يجب أن يتوفر قشـاط متحـر، لنقل االسطوانات من السيارة إل  المركبة ونقلها  .16

 بواسطة قشاط  متحر، من المن ة و ي ممتلئة إل  المركبة .
كنة ) عل  يجب تركيب مانـع  واعـا لخزان الغاز لتفريغ الشحنة الكهربائية السا .17

 طرفي الخزانات ( .
يجب مراعاة تجنب تراكـم الشحنات الكهربائيـة الساكنـة بإجراء التو يل ا رضي  .18

 للخزانات .
يجب أن تكون ا ماكن القريبة من خزانات الغاز نظيفـة وخالية من ا عشاب  .19

متـر من منطقة الخزانات .  3والتراكمات القابلة لالشتعال بمسافة ال تقل عن 
               

يجب وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز  .20
 إطفاء يعمل تلقائي .

 متر ( .  1.5 – 1يجب أن تكون  نا، مسافـة آمنـة بين ال هاريـج تتراوح بين )  .21
أحذية خا ة بدون  –تزويد العمال بأدوات الوقايـة الشخ ية تشمل ) الكمامات  .22

 كفات ( –مسامير 
 يجب عمل سيـاج حمايـة لغر  نقطة التعبئة والمضخات . .23
غرفة  –يجب تركيب طفايات أوتوماتيكية في كل من ) غرفة المولد الكهربائي  .24

 ساحة التعبئة ( –طبلون الكهرباء 
تمام الزيارة يتم منو مقدم الطلب موافقة مبدئية موجهة  .25 بعد دراسة المخططات وا 

موقع المحطة  مع ا خذ بعين االعتبار أن تكون المحطة باسم البلدية التابع لها 
المنو  إقامتها ضمن حدود المناطا الزراعية أو ال ناعية  يتم متابعة مراحل 
اإلنشاء لمحطة الغاز من خالل عدد من الزيارات الميدانية   يتم فيها تدوين 

  المالحظات قبل وبعد االنتهاء من كل مرحلة وجزء من أجزاء المحطة 
 تطبيق شروط السالمة والوقاية في محطات الغاز  : -
لوحات    ووضعإنشاء خزان مياخ تخ ص ل  مضخة مياخ تعمل عند الحاجة -

 إرشادية تمنع التدخين. 
أن تكون من ة تعبئة الغاز من الباطون ومفروشة بعازل يمنع االحتكا، أثناء  -
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 التنزيل والتحميل. 
سير متحر، لنقل االسطوانات من السيارة أو المركبة إل  المن ة  ونقلها بوساطة  -

 سير متحر، من المن ة و ي مليئة إل  المركبة. 
 تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التو يل ا رضي للخزان. -
كمات أن تكون ا ماكن القريبة من خزانات الغاز نظيفة وخالية من ا عشاب والترا -

 القابلة لالشتعال. 
وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء  -

 يعمل تلقائيًا.
أن تتوفر في محطات تعبئة الغاز ومحطات المحروقات جميع موا فات وشروط  -

 السالمة التي تقر ا الوزارات والجهات المخت ة ا خر .
 ال يوجد شركاء الخدمةلشريكة في تقديم المؤسسات ا

 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 فور استالم المعاملة في حال استيفاء جميع المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مركبة نقل غاز ومركبة توزيع الغاز. 12

 2000لعام  7الفلسطيني رقم جميع مركبات نقل الغاز الخاضعة لقانون العمل  - الفئات المستهدفة من الخدمة
 العاملين في نقل الغاز . -

 دائرة السالمة وال حة المهنية(. وزارة العمل )االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل _ - أماكن تقديم الخدمة
 .ي مديريات العمل لجميع المحافظاتدوائر التفتيش ف -

 .االجراءات المتعلقة بنقل الغاز :1 إجراءات تقديم الخدمة 
 مطابقة السيارة للموا فات القياسية الفلسطينية للوقاية والسالمة. -
 تزويد السيارة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة مع توفير قاطع كهربائي. -
 لتر ( مثبت ومجهز بحنفية. 30توفير قالون ماء سعة )  -
 كفات أسبستوس ( خا ة باإلطفاء. –توفير ) بطانية أسبستوس  -
 .( كيلو بودرة 3( أسطوانة سعة )  2يا عدد ) توفير وسائل إطفاء حر  -
 توفير  ندوا إسعافات أولية. -
 أن تكون فو ة العادم إل  ا سفل. -
خطر غاز سريع ارات تحذيرية واضحة ومميزة و ي )أن تزود السيارة بإشارات وعب -

 ممنو  التدخين( باللغتين العربية و االنجليزية. –االشتعال 
 بجنزير لتفريغ الشحنات الكهربائية.أن تكون السيارة مزودة  -
 الح ول عل  موافقة الجهات الفنية حسب ا ولوية -
 مطابقة رقم الشا ي. -
 .االجراءات المتعلقة بتوزيع الغاز:2
   يجب أن تكون السيارة من النو  المكشو  غير مغلقة. -
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 يجب أن تكون أرضية المركبة معزولة. -
  ندوا التحميل.يجب أن تكون كبينة المركبة منف لة عن  -
تركيب جرس يحمل نغمة أو إشارة متقطعة يشير إل  تواجد السيارة في المكان و  -

 يحظر استخدام
 زمـور السيارة.  -
 –وضع إشارات تحذيرية من الخل  و الجوانب ) خطر غاز سريع االشتعال  -

 ممنو  التدخين(
 سطوانةباللغتين العربية و االنجليزية  و وضع مكان مخ ص لتسعيرة ثمن اال  -
  يانتها بشكل دور .( و 2( كيلو عدد )3اء بودرة سعة )توفير جهاز إطف -
 كفات أسبستوس ( خا ة باإلطفاء. –توفير ) بطانية أسبستوس  -
 توفير  ندوا إسعافات أولية بمحتويات  الرئيسية. -
 توفير وسيلة تفريغ للشحنات الكهربائية الساكنة. -
 توجي  فو ة عادم المركبة إل  ا سفل. -
ص اسطوانات الغاز داخل المركبة بوضع رأسي في  فو  يف ل بينها حواجز ر  -

أال يزيد عدد الر ات عن طوانات من الت ادم و اإلجهادات و معدنية تمنع االس
 ر تين  و التقيد بالحمولة الم رح بها.

 الح ول عل  موافقة الجهات الفنية حسب ا ولوية -
 مطابقة رقم الشا ي الخاص بالمركبة -
 لموز  عل  دورة عل  ا قل في الوقاية والسالمة واإلسعافات ا ولية.ح ول ا -

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 فور استالم المعاملة في حال استيفاء جميع المطلوب وقت انجاز الخدمة

 الوقوداسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مركبة نقل . 13

 .2000لعام  7جميع مركبات نقل الوقود الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم  - الفئات المستهدفة من الخدمة
 .العاملين في نقل الوقود -

 وزارة العمل )االدارة العامة للتفتيش وحماية العمل _دائرة السالمة وال حة المهنية(. - أماكن تقديم الخدمة
 العمل لجميع المحافظات .دوائر التفتيش في مديريات  -

 مطابقة السيارة للموا فات القياسية الفلسطينية للوقاية والسالمة - إجراءات تقديم الخدمة
 تزويد السيارة بوسائل تفريغ الكهرباء الساكنة مع توفير قاطع كهربائي -
 لتر ( مثبت ومجهز بحنفية 30توفير قالون ماء سعة )  -
 أسبستوس ( خا ة باإلطفاءكفات  –توفير ) بطانية أسبستوس  -
 ( كيلو بودرة 3( أسطوانة سعة )  2توفير وسائل إطفاء حريا عدد )  -
 توفير  ندوا إسعافات أولية -
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 أن تكون فو ة العادم إل  ا سفل -
أن تزود السيارة بإشارات وعبارات تحذيرية واضحة ومميزة و ي )خطر وقود سريع  -

 .ة و االنجليزيةممنو  التدخين( باللغتين العربي –االشتعال 
 .أن تكون السيارة مزودة بجنزير لتفريغ الشحنات الكهربائية -
 .مطابقة رقم الشا ي -
 .تقسيم خزان الوقود بما يتالءم مع الحجم -
 .الح ول عل  موافقة الجهات الفنية -
 .طباعة أرقام الدفا  المدني بخط واضو عل  جوانب المركبة -
 .الوقاية والسالمة ح ول السائا عل  دورتي إسعافات أولية وفي -

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة

 فور استالم المعاملة في حال استيفاء جميع المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  مستودع الغاز . 14
 2000لعام  7الغاز الخاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم جميع مستودعات  - الفئات المستهدفة من الخدمة

 العاملين في نقل الغاز . -
 (.ل _دائرة السالمة وال حة المهنيةوزارة العمل )االدارة العامة للتفتيش وحماية العم - أماكن تقديم الخدمة

 دوائر التفتيش في مديريات العمل لجميع المحافظات. -
شروط السالمة العامة التي تقرر ا الجهات والوزارات المخت ة  مراعاة جميع  - الشروط الفنية

وشروط السالمة وال حة المهنية المقرة من قبل وزارة العمل  يلتزم  احب العمل 
باتخاذ كافة االحتياطات والتدابير بما يكفل وقاية العاملين لدي  من مخاطر أعمال 

 ـــ:الغاز والمواد البترولية خا ة المخاطر المتعلقة بـ
 التعامل مع المواد البترولية ونقلها. - أ
 تخزين المواد البترولية والغاز. -ب

عل   احب العمل تدريب العاملين لدي  عل  كيفية تعبئة ا سطوانات وكيفية نقل  -
 ا سطوانة بعد التعبئة  مع مراعاة ما يلي: 

 إغالا ا سطوانة جيدًا قبل نقلها.  .1
 عدم دحرجة أو قذ  ا سطوانة لتفاد  سقوطها أو اال طدام بأجزاء  لبة.   .2
 وضع االسطوانة بشكل رأسي عل  القاعدة.   .3
 حفظ االسطوانات بعيدًا عن م ادر الحرارة.   .4
 .إبعاد االسطوانات الفارغة عن مواقع التخزين .5
يجب عل   احب العمل تزويد العمال بكمامات خا ة للعاملين لدي  في  -

محطات او مستودعات الغاز  وبأحذية خا ة بدون مسامير للعاملين في 
محطات الغاز  وأحذية خا ة بمحطات تعبئة الوقود تضمن عدم تزحلا 
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 العاملين.
 تزويد العمال بكفو  خا ة للوقاية من الغاز والمواد البترولية  -
 بيق شروط السالمة والوقاية في مستودع الغاز :تط -
( مترًا مربعًا  وأن تكون ارتدادات المستود  24أال تقل مساحة المستود  عن ) .1

 ( أمتار عن أ    سكن يقع بالقرب من أضالع .   10بمسافة ال تقل عن )
عدم استعمال مكان البيع ومستود  التخزين إليدا  أ  نو  من البضائع تحت أ   .2

 و   او شكل. 
( أسطوانات مليئة بالغاز داخل مكان بيع ا سطوانات 5عدم االحتفاظ بأكثر من ) .3

 ويسمو بوضع ا سطوانات الفارغة .
 أن تكون أر  المستود  معزولة بمادة تمنع االحتكا، . .4
الكهربائية معزولة وأن تكون مفاتيو تشغيل الكهرباء خارج  أن تكون التو يالت .5

 مبن  المستود . 
 وضع إشارات تحذيرية تدل عل  وجود الغاز ومنع التدخين.  .6
أن توضع أسطوانات إطفاء الحريا عل  باب المستود  في مكان ظا ر وأن  .7

 يكون م در مياخ قريب مع خرطوم قاذ  ل طفاء. 
 الخارج.  أن يفتو باب المستود  إل  .8
 سم.  20أن يكون مستو  أر  المستود  أعل  من ا رضية الخارجية بحوالي   .9

إذا كان المستود  في العراء )مكشو ( يجب أن يحاط بسور ال يقل ارتفاع  عن  .10
 متر ون   مع وجود مظلة واقية من الحرارة. 

أن ترتب ا سطوانات في المستود  بشكل  فو  منتظمة بشرط أن تكون   .11
 سم وسهلة الحركة.  50فة بين ال   واآلخر المسا

 أن تخزن ا سطوانات بطريقة عمودية وغير ماثلة. .12
 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 فور استالم المعاملة في حال استيفاء جميع المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: الموافقة على ترخي  صالة رياضية مغلقة . 15
لعام  7العمل الفلسطيني رقم جميع ال االت الرياضية المغلقة الخاضعة لقانون  - الفئات المستهدفة من الخدمة

2000. 
 .العاملين في  ذخ المنشأة -

  .السالمة وال حة المهنيةاالدارة العامة للتفتيش وحماية العمل _دائرة وزارة العمل  - أماكن تقديم الخدمة
 .ي مديريات العمل لجميع المحافظاتدوائر التفتيش ف -

  .سندات ملكية - الوثائق المطلوبة
   وترخيص الدفا  المدني.موافقة اللجنة المحلية -
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 الشروط الفنية
 

 .الشروط العامة :1
 حسب ا  ول. يجب أن يكون المشرو  مفرز إفرازا مساحياً  -
 وزارة الشباب والرياضة عل  المشرو .يجب إحضار موافقة  -
 يجب االلتزام بتعليمات وزارة الشباب والرياضة. -
يجب االلتزام بتعليمات وشروط ترخيص الدفا  المدني لضمان سالمة الموقع  -

 وروادخ.
يجب االلتزام بمواعيد العمل من الساعة السابعة  باحا حت  الساعة الثانية عشرة  -

 مساءا.
شهادة حسن سير وسلو، من وزارة الداخلية ل احب يجب الح ول عل   -

 المشرو  ومديرخ.
 يكون حا ا ولوية لترخيص المشرو  لألسبا في تقديم الطلب. -
يجب تقديم مخططات  ندسية كاملة معتمدة من نقابة المهندسين ولكل من ) وزارة  -

كل  سلطة جودة البيئة( مع مراعاة اشتراطات –وزارة النقل والموا الت  –ال حة 
 طر .

 ضرورة مراعاة ذو  االحتياجات الخا ة في المداخل والمخارج وموق  السيارات. -
 :شروط ومتطلبات السالمة .2
 يجب توفير غرفة خا ة بتغيير المالبس مع ملحقاتها. -
 توفير غرفة خا ة باإلسعافات ا ولية مع لوازمها. -
ب والرياضة كل في يجب توفير مخت ين لأللعاب البدنية معتمدين من وزارة الشبا -

 مجال اخت ا  .
 يجب توفير مختص باإلسعافات ا ولية للرياضيين في الموقع. -
 م للمشرو  ومدخل للطوارل.3يجب توفير مدخل رئيسي بما ال يقل عن  -
ضمان توفير إضاءة كافية ومناسبة وموزعة في أرجاء المنشأة بالتساو  وضمان  -

 عدم وجود أ  بقع ظل.
 آمنة ومعزولة تماما ويفضل أن تكون تحت ا ر . استخدام شبكة كهرباء -
 .الشروط التنظيمية الخاصة بالصاالت المغلقة :3
 لعاب البدنية وأن ال تقل  مساحة  ²م400يجب أن ال تقل مساحة المشرو  عن  -

 م.5وارتفاعها عن  ²م1200ال االت الرياضية للكرة عن 
 م.2ن يجب االلتزام باالرتدادات الجانبية بما ال يقل ع -
 م.300يجب أن ال تقل المسافة بين كل مشروعين عن  -
يسمو بإقامة ال االت الخا ة با لعاب البدنية في المباني القائمة بحي  ال تقل  -

 .²م250مساحة ال الة عن 
 .تصنيم الصاالت المغلقة :4

 أ.  االت رياضية للكرة :



  82صفحة | 
 

 م.20عن وعر  الطريا ال يقل  ²م1200الحد ا دن  لمساحة ال الة  ي  -
 م . 30الحد ا دن  للواجهة  -
 . 12عدد مواق  السيارات ال يقل عن  -
 ( ذو  احتياجات خا ة.1د)3عدد دورات المياخ  -

 ب.  االت رياضة لأللعاب الرياضية :
 م.16وعر  الطريا ال يقل عن  ²م400الحد ا دن  لمساحة ال الة  ي  -
 . 3عدد مواق  السيارات ال يقل عن  -
 ( ذو  احتياجات خا ة .1د)2 عدد دورات المياخ -

 ال يوجد شركاء المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم رسوم الخدمة 
 ساعة من استالم المعاملة في حال استيفاء جميع الشروط 48خالل  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: االستشارات القانونية. 16
 وا حاب العملالعمال  الفئات المستفيدة من الخدمة

 دائرة شروط العمل. أماكن تقديم الخدمة
 طلب الخدمة سواء شفويا بالحضور لمقر الوزارة او كتابيا بالمراسلة الرسمية شروط الحصول على الخدمة

 الكتاب الموج  ل دارة لطلب الخدمة الوثائق المطلوبة

 اجراءات تقديم الخدمة
 العمل.توضيو حقوا العامل من خالل قانون  .1
 توجي  العامل لألماكن المخ  ة لتقديم الخدمة ل . .2
 .توجي  العامل ل جراءات والمستندات المطلوبة .3

 .دوائر التفتيش في المديريات  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 .المراكز الحقوقية 

 )فورية(. إنجاز الخدمة  (ال يوجد) رسوم الخدمة

 والتوجيه للمصابيناسم الخدمة: االستقبال . 17
 العمال الم ابين الفئات المستفيدة من الخدمة

 دائرة شروط العمل. -قسم اال ابات أماكن تقديم الخدمة
 .حضور الم اب أو من ينوب عن  شروط الحصول على الخدمة

 ال يوجد الوثائق المطلوبة
 العمل.توضيو حقوا العامل الم اب من خالل قانون  .1 اجراءات تقديم الخدمة

 .دمة ل توجي  العامل الم اب لألماكن المخ  ة لتقديم الخ .2
  .المطلوب تتوجي  العامل الم اب ل جراءات وتزويدخ بالمستندا .3

 .دوائر التفتيش في المديريات لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .العماليةالنقابات -مراكز الحقوا العمالية -النيابة العامة -الشرطة -وزارة ال حة
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 ال يوجد  رسوم الخدمة
 فوري   وقت انجاز الخدمة

 العماليةالحقوق  اسم الخدمة: احتساب. 18
 العمال الم ابين. الفئات المستفيدة من الخدمة

 دائرة شروط العمل-قسم ا ابات العمل أماكن تقديم الخدمة
 .و ول قرار الكومسيون الطبي شروط الحصول على الخدمة

 الم اب عل  نسبة العجز وعدم الطعن فيها.موافقة 
 .بوجود عجز وظيفي )نسبي أو عدم ( نتيجة قرار الكومسيون الطبي .1 الوثائق المطلوبة

جازات معتمدة  للم ابفواتير عالج  .2  . وموا الت وا 
. عمل احتساب المستحقات كامل  للم اب حسب قانون العمل وتشمل اإلجازات 1 اجراءات تقديم الخدمة

 وفواتير العالج والموا الت ونسبة العجز إن وجد.
رسال  للمديرية التابع لها الم اب.2  . تدقيا المل  وا 

 .شركات التأمين المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 .المحاكم القضائية

 .ال يوجد  رسوم الخدمة
 .ي حالة عدم وجود مشاكل في المل )ساعتان( ف وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: اعتماد الئحة الجزاءات الداخلية/ أألنظمه الداخلية  . 19
 2000لسنة  7المنشآت االقت ادية التي يسر  عليها قانون العمل الفلسطيني رقم  الفئات المستفيدة من الخدمة

 دائرة شروط العمل . أماكن تقديم الخدمة
 في وزارة العمل وخاضع  لقانون العمل.أن تكون المنشأة مرخ   ومسجل   .1 شروط الحصول على الخدمة

 إرسال النظام الداخلي رسميا. .2
لقانون العمل  عدم احتواء النظام الداخلي والئحة الجزاءات عل  أ  مخالفات .3

 .ولوائح  التنفيذية
 الئحة الجزاءات الداخلية / النظام الداخلي . .1 الوثائق المطلوبة

 رخ ة المنشأة . .2
 مخاطبة رسمية. .3

 تدقيا الالئحة/النظام الداخلي ومناقشة مواد ا وبنود ا مع إدارة المنشأة . .1 تقديم الخدمةاجراءات 
اعتماد الالئحة/النظام الداخلي بكتاب رسمي حسب النموذج المعتمد وختم جميع  .2

  فحاتها بختم اإلدارة العامة للتفتيش.
 ال يوجد شركاء.  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 ال يوجد رسوم. رسوم الخدمة
 بحسب حجم الالئحة ومد  تعاون الجهة الطالبة. وقت انجاز الخدمة
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 اسم الخدمة: التحويل للكومسيون الطبي  . 20
 .العمال الم ابين أثناء العمل الفئات المستفيدة من الخدمة

 .دائرة شروط العمل -إ ابات العمل قسم أماكن تقديم الخدمة
 .شهور من اال ابة 6لم اب كامال من قبل المديرية بعد و ول مل  ا شروط الحصول على الخدمة

 ( .لطبي )الحواد  القضائية و غير االتقرير ا .1 الوثائق المطلوبة
فادة الشهود  الهويةمحضر  .2  .التأمين إن وجدت   بولي ةالشرطة وا 
 . ابة عمل أو اإلقرار بحل  اليمينإخطار عن إ .3
 .ورقة الخروج من المستشف  .4

 .مديرية التابع لها العامل الم اباستقبال مل  الم اب من ال .1 ت تقديم الخدمةاجراءا
 .ون الطبي بكافة ما يلزم من أورااتحويل الم اب بكتاب للكومسي .2
 .ب مستحقات  بعد موافقت إبالغ الم اب بالنتيجة واحتسا .3

 وزارة ال حة / دائرة الكومسيون الطبي .  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 شيكل طر  وزارة ال حة. 30 رسوم الخدمة

باالتفاا مع دائرة الكومسيون الطبي )يوم الثالثاء من كل أسبو  والرد بالنتيجة بعد  وقت انجاز الخدمة
 أسبوعين( .

 اسم الخدمة: الشكاوي العمالية. 21
 العمال وأ حاب العمل  الفئات المستفيدة من الخدمة

 دائرة شروط العمل-الشكاو قسم  أماكن تقديم الخدمة
 أن تكون الشكو  تتعلا بمخالفات في تطبيا قانون العمل واللوائو التنفيذية. .1 شروط الحصول على الخدمة

 7أن تكون المنشأة المتعلقة بها الشكو  خاضعة لقانون العمل الفلسطيني رقم  .2
 .2000لعام 

 . ورة  وي  المشتكي .1 الوثائق المطلوبة
 عقد العمل ان وجد. .2
 أ  مستندات ت يد  حة الشكو . .3

 االستما  للمشتكي . .1 اجراءات تقديم الخدمة
 (26تعبئة نموذج شكو  عمالي  رقم ) .2
 التوا ل مع الطر  اآلخر والزيارة ان تطلب ا مر ذل، . .3

 دوائر التفتيش في المديريات. ت الشريكة في تقديم الخدمةالمؤسسا
 .المراكز المخت ة بالحقوا العمالية

 .ال يوجد رسوم الخدمة رسوم
 .بحسب طبيعة الشكو  –خالل الدوام الرسمي  وقت انجاز الخدمة
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 اسم الخدمة: المصادقة على عقود العمل . 22
 2000لسنة  7المنشآت االقت ادية التي يسر  عليها قانون العمل الفلسطيني رقم  الفئات المستفيدة من الخدمة

 العملدائرة شروط  أماكن تقديم الخدمة
 تقديم عقود العمل بشكل رسمي من قبل إدارة المنشأة . .1 شروط الحصول على الخدمة

 موافقة طرفي العقد عل  بنودخ . .2
وال  2000لعام  7أن يكون عقد العمل ملتزم بمواد قانون العمل الفلسطيني رقم  .3

 يوجد ب  ن وص مخالف  .
 توقيع الطرفين مع الختم . .4

 العمل م ادا عليها من قبل محامي ان أمكن.عقود   الوثائق المطلوبة
 . رخ ة المنشأة 
  12المتعلا بإشعار المادة  19نموذج . 

 .تدقيا عقود العمل .1 اجراءات تقديم الخدمة
 .لتأكد من الرضا وتعديل المخالفاتالتوا ل مع طرفي العقد ل .2
عطاء كل طر  نسخ  واالحتفاظ بنسخ   .3 تحفظ الم ادقة من خالل ختم العقد وا 

 .مل  المنشأة وزارة العمل في
 دوائر التفتيش في المديريات المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 ال يوجد. رسوم الخدمة
 .أسبو  عل  ا كثر وقت انجاز الخدمة
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 :والقدرات البشرية لشئون اإلدارية والماليةا وخدمات جراءاتإدليل خامسًا: 
 

 حتياجات الوزارة والمحافظة على ممتلكاتهاااسم الخدمة: توفير . 1
  كافة اإلدارات والمديريات ومراكز التدريب المهني.  الفئات المستفيدة من الخدمة

 مقر ومديريات ومراكز التدريب المهني. أماكن تقديم الخدمة
 ان يكون االحتياج حقيقي. .1 شروط الحصول على الخدمة

 إرسال طلب احتياجات. .2
 موافقة اإلدارة التابع لها عل  طالب االحتياجات.   .3
 موافقة المفو  باإلنفاا توفير االحتياجات. .4

 طلبية احتياج مع مراعاة توفر شروط الح ول عل  الخدمة. الوثائق المطلوبة
استالم طلب االحتياج وفا ا  ول ودراسة مد  جدو  وضرورة توفير االحتياج  .1 اجراءات تقديم الخدمة

 المطلوب.
 العمل وفا أنظمة وقانون اللوازم العامة والنظام المالي الموحد للوزارات. .2
 فحص وجود االحتياج في مستودعات الوزارة. .3
التحويل للشراء في حال وجود بند مالي وتوفر الظرو  المحيطة من إجراءات  .4

 وزارة المالية للتمكن من توفير االحتياج.
 وزارة المالية. .1 دمةلمؤسسات الشريكة في تقديم الخا

 الجهات المانحة. .2
 دوائر اإلدارة العامة للش ون اإلدارية والمالية كافة. .3
 اإلدارات ا خر  للعمل في اللجان واالستعانة بفنين مخت ين. .4

 ال يوجد رسوم للخدمة.   رسوم الخدمة
حسب طبيعة عملية مباشرة العمل حال استالم طلب االحتياج  مدة اإلنجاز تختل   مدة انجاز الخدمة

 الشراء  وارتباطها باإلجراءات مع وزارة المالية والجهات ا خر .

 توفير المتطلبات واالحتياجات المكتبية والنفقات الخاصة بالعملاسم الخدمة: . 2
 موظفي الوزارة في جميع اإلدارات وطالب مراكز التدريب المهني. الفئات المستفيدة من الخدمة

 مقر الوزارة والوحدات التابعة لها. الخدمةأماكن تقديم 
 طلبية توفير الخدمة. .1 شروط الحصول على الخدمة

 . توفر مخ ص مالي في ر يد ا وامر المالية.2
   . عدم مخالفة القوانين وا نظمة المعمول بها.3
 . اعتماد النفقة من المراقب المالي.4

 التوريد وقرار الحالة.طلبية الشراء وأمر  .1 الوثائق المطلوبة
 فاتورة المورد. .2
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 عرو  ا سعار. .3
 شهادة خلو طر  من  .ا.م    .د. .4
 سند ادخال لوازم. .5
 محضر ضبط واستالم. .6
 رسوم طوابع واردات. .7

 اعتماد طلبية الشراء بتوفر مخ ص في البند المالي يسمو بالشراء. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 واعتماد ا من المفو  باإلنفاا.اجراء قيد التزام مالي ومستند  ر   .2
 اعتماد مستندات ال ر  من المراقب المالي. .3
 تسديد االلتزامات نقدا أو بشيكات. .4
 إقفال ا وامر والسل  المالية. .5

 وزارة المالية وأدوار ا. .1 لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 توفير ا وامر والسل  المالية. .2
 دراسة احتياجات الوزارة من الخدمات. .3
 تسديد االلتزامات مركزية ال ر . .4
 دراسة االحتياجات المطلوبة. .5

 ال يوجد رسوم للخدمة.    رسوم الخدمة
يتم انجاز المهام بناًء عل  المهام الموكلة لكل موظ  بأسر  وقت ممكن وحسب  مدة انجاز الخدمة

 السيولة المتوفرة لسداد االلتزامات.

 السياقة وأجور المحاضرينتوفير المستلزمات المتعلقة بدورات . 3
 المواطنين الذين يرغبون في الح ول عل  دورات السياقة الفئات المستفيدة من الخدمة

 .ومركز تدريب مهني خانيونس / مركز تدريب مهني اإلمام الشافعي/مديرية عمل غزة أماكن تقديم الخدمة
 من إدارة التدريب المهنياستالم كش  بالملتحقين بدورات السياقة  إجراءات تقديم الخدمة

 وجود الئحة بأسعار كل مادة لكل دورة من دورات السياقة
تح يل رسوم كل مادة وتحرير إي ال مالي يشمل اسم المادة ولسم الطالب ورسوم 

 الدورة با رقام والحرو  والتاريخ واسم وتوقيع المح ل.
يداعها في البن، ح ظهرا  12ت  الساعة إيدا  جميع التح يالت في نهاية كل يوم وا 

 وان تعذر ذب، تود   باح يم العمل التالي.
عداد التقرير الشهر  ل يرادات. يجمالإقة كشوفات البن، مع مطاب  التح يل الشهرية وا 

 الملتحقين.زارة النقل والموا الت تزود وزارتنا بالئحة ورسوم مواد الدورات وكش  و  لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
االت االت تستلم اإليداعات النقدية في بن، البريد وتزويدنا بإشعارات اإليدا  وزارة 

 وكش  اإليداعات الشهرية.
وزارة المالية حي  تحول جميع تح يالت اإليرادات إل  الخزينة العامة وتقوم بالرقابة 

 الدورية عل  اإليرادات.



  88صفحة | 
 

 .ال يوجد رسوم رسوم الخدمة
 دورات السياقة وحت  نهاية كل دورة.من بداية - مدة انجاز الخدمة

 إيدا  اإليرادات في نفس يوم التح يل. -

 الخدمات اإلدارية :اسم الخدمة. 3
 كافة الموظفين العاملين في الوزارة ومقراتها التابعة لها الفئات المستفيدة من الخدمة

 التابعة لهاكافة أقسام الخدمات اإلدارية في الوزارة ومقراتها  أماكن تقديم الخدمة
 أن يكون موظفًا عامال في الوزارة أو أحد مقراتها. شروط الحصول على الخدمة

 تقديم طلب مكتوب إل  المسئول المباشر أو االت ال المباشر لطلب الخدمة. الوثائق المطلوبة
 إبالغ المسئول المباشر بطلب الخدمة. .1 اجراءات تقديم الخدمة

 الخدمة.وضع برنامج واضو لتقديم  .2
 التوا ل مع الموظ  المكل  لتقديم الخدمة. .3

 اإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية بالوزارة. لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 .ال يوجد رسوم رسوم الخدمة

 مباشرة العمل حال استالم برنامج تقديم الخدمة حسب تو يات المسئول المباشر. مدة انجاز الخدمة

 االستعالماتاسم الخدمة: . 4
 كافة الموظفين العاملين في الوزارة ومقراتها التابعة لها والمراجعين من المواطنين. الفئات المستفيدة من الخدمة

 مقر الوزارة والمقرات التابعة لها. أماكن تقديم الخدمة
 االت ال بها.زيارة مقر الوزارة أو المديريات التابعة لها أو  شروط الحصول على الخدمة

 ال يوجد. الوثائق المطلوبة
 تلبية طلبات الموظفين والمواطنين من االت االت الهاتفية. .1 اجراءات تقديم الخدمة

 المحافظة عل  التحويلة ومتابعة  يانتها ونظافتها. .2
 .استالم المكالمات الهاتفية الواردة وتحويلها إل  ا شخاص المعنيين .3

 وزارة االت االت الفلسطينية. .1 الخدمة لمؤسسات الشريكة في تقديما
 دائرة الشئون اإلدارية باإلدارة العامة للشئون اإلدارية والمالية بالوزارة. .2

 ال يوجد رسوم. رسوم الخدمة
 مباشرة العمل حال و ول االت ال. مدة انجاز الخدمة
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 :الرقابة ليل إجراءات وخدماتدسادسًا: 
 

 اإلجراءات المالية بهدم ضبط األداء وفق النظامية و صحة اإلجراءات اإلدار الرقابة على : اسم الخدمة. 1
الموظفون في الم سسة الحكومية )الوزارة ومكاتب المديريات ومراكز التدريب المهني  الفئات المستفيدة

 ومكاتب الوزارة المختلفة.
 .وجود شكاو  من الموظفين وجهات مختلفة - شروط تقديم الخدمة

 .الوزير أو الوكيل ل دارة بمهام معينةتكلي   -
 .حدو  مشكالت طارئة تقتضي التدخل -

 .المستندات اإلدارية - الوثائق المطلوبة
 .المستندات المالية -
أنظمة الوزارة واللوائو المتوفرة والسياسات المعمول بها والتعليمات المالية واإلدارية  -

 الضابطة.
 .قانون الخدمة المدنية ومالحق  المفسرة -
 .نموذج تحقيا( -نموذج استما  أقوال -نماذج )تقديم الشكاو   -

استقبال الشكاو  المقدمة للوزارة من قبل الموظفين المشتكون عل  إجراءات العمل  - إجراءات تقديم الخدمة
 .أو حدو  ظلم أو ما شاب  بحقهم  التي تحول من قبل الوزير ل دارة العامة للرقابة

 بها من مالبسات.دراسة الشكاو  وما يحيط  -
 إمكانية استدعاء الموظفين دون الفئة العليا لالستما   قوالهم . -
 .خ الوزير بما آلت إلي  التحقيقاترفع التو يات لأل -
تقوم  يئة الرقابة العامة برفع تقارير ا متضمنة تو يات لمتابعتها وعالجها من قبل  -

وزارة بمتابعة تنفيذ الالوزارة كل حسب ما يخ   وتقوم الرقابة اإلدارية في 
 .التو يات

داراتها المختلفة ودور ا في  تسهيل مهام الرقابة والتعاطي معها بإيجابية - المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة   .الوزارة وا 
 . يئة الرقابة العامة -

 .مجانية - رسوم الخدمة
 إدارة.م قتة بحسب حجم العينة سواًء كانت في الجرد مالية أو  - وقت اإلنجاز

 حسب عدد ا شخاص الذ  يتم التحقيا معهم حال الحاجة لتحقيا في قضية. -
 .عية الشكو  المقدمة وجهة تقديمهاحسب نو  -
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 :الدائرة القانونيةخدمات و دليل إجراءات سابعًا: 
 

 القانونية االستشاراتاسم الخدمة: تقديم . 1
 الخدمة  طالبي اإلدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 ات العمل  وأماكن أخر  يمقر الوزارة  ومدير  أماكن تقديم الخدمة
 القانونية الشفوية والمكتوبة. االستشاراتتقديم  .1 الخدمات

 المشاركة بورش العمل. .2
 إلقاء محاضرات. .3
 المشاركة في برامج إذاعية.  .4

 عقد عمل إن وجد. .1 الوثائق المطلوبة
 فيشة راتب. .2
 أ  سند يخدم المل . .3

 القانونية المقدمة. االستشاراتتقديم الخدمة من خالل الرد عل   .1 اجراءات تقديم الخدمة
 لألخ رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عن . االستشارةتقديم طلب  .2
 القانونية. االستشارةإعداد مخاطبة رسمية لألخ الوكيل يتضمن الرد عل   .3
 القانونية للمعالجة.إحالة المخاطبة من ا خ الوكيل للدائرة  .4
 قيام الدائرة القانونية بالمعالجة بناًء عل  تأشيرة ا خ الوكيل. .5

م سسات المجتمع المدني  والنقابات العمالية التي تعن  بالدفا  عن حقوا العمال   لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 وتقديم الخدمة لهم.

 خدماتي  تقدم الخدمة بشكل مجانيطبيعة عمل الوزارة ذو طابع  رسوم الخدمة
 تقدم الخدمة بالسرعة الممكنة وقت انجاز الخدمة
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 :والعالقات العامة التعاون الدولي وخدمات جراءاتإدليل ثامنًا: 
 

 اسم الخدمة: جلب تمويل لمشاريع الوزارة. 1
 دائرة التعاون الدولي والعربي أماكن تقديم الخدمة

 وجود ممول سواء شخص او م سسة. .1 شروط الحصول على الخدمة
 االنسجام مع سياسة الممول. .2
 قناعة الممول بالحاجة الحقيقية والماسة. .3

 المقترح حول المشرو  باللغة التي يرغب الممول. .1 الوثائق المطلوبة
 المقترح نسخة ورقية/ الكترونية. .2
 جهة التوا ل مع قبل االدارة المقدمة للمشرو . .3

 التوا ل مع اإلدارات العامة لمعرفة المشاريع لديها. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 التعر  عل  الجهة الممولة وطبيعة تمويلها. .2
 زيارة الجهة الممولة واطالعها عل  نوعية المشاريع. .3
 تزويد ا المشاريع. .4
 المتابعة والتوا ل لمعرفة الرد بالخ وص. .5

 المؤسسات الممولة. المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 .... الخدمةرسوم 

 .... وقت انجاز الخدمة

 ات المحليةياسم الخدمة: توقيع االتفاق. 2
 دائرة العالقات العامة واالعالم _ قسم العالقات العامة أماكن تقديم الخدمة

 وجود قضية تحظ  با تمام الوزارة. .1 شروط الحصول على الخدمة
 وجود تبني ودعم وتفا مات ايجابية بين ا طرا . .2

 نموذج اتفاقية. .1 الوثائق المطلوبة
 أدوات التوا ل مع ا طرا . .2
 مضمون االتفاا. .3

 التوا ل مع اإلدارات العامة. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 اجتما  بين الدائرة واالدارة الفنية المخت ة. .2
 االطال  عل  الموضو  او القضية. .3
 تحديد ا طرا  ذات العالقة بالتعاون مع االدارة المعنية. .4
 تحديد جهات التوا ل مع ا طرا  ذات العالقة. .5
 زيارة الطر  الشري، في االتفاقية. .6
 مناقشة وعر  االتفاقية عل  الطر  الشري،. .7
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 التوا ل مع الطر  الشري، لمعرفة المالحظات بالخ وص. .8
 تنسيا المالحظات بالتعاون مع الجهة المعنية. .9

 تحديد موعد بالتعاون مع جميع ا طرا  للتنفيذ. .10
 الم سسات الشريكة وال ديقة في جميع القطاعات. .1 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة

 .... رسوم الخدمة
 .... وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: تنظيم ورش العمل المحلية. 3
 دائرة العالقات العامة واالعالم _ قسم العالقات العامة أماكن تقديم الخدمة

 حظ  با تمام الوزارة.توجود قضية  .1 شروط الحصول على الخدمة
 وجود تبني ودعم تفا مات ايجابية بين ا طرا . .2

 أدوات التوا ل مع ا طرا . .1 الوثائق المطلوبة
 مضمون االتفاا. .2
 المحتو  الفني من االدارة المخت ة. .3
 المشاركون. .4

 التوا ل مع اإلدارات العامة. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 المعنية بالخ وص.االجتما  مع االدارة  .2
 االطال  عل  الموضو  او القضية. .3
 تحديد ا طرا  ذات العالقة بالتعاون مع االدارة المعنية. .4
 تحديد جهات التوا ل مع ا طرا  ذات العالقة. .5
التوا ل مع االشخاص او الم سسات المعنية وعر  محتو  الورشة عليهم  .6

 ومناقشتها ومعرفة اراء م بالخ وص.
 ات بالتعاون مع الجهة المعنية.ا خذ بالمالحظ .7
 تحديد موعد بالتعاون مع جميع ا طرا  للتنفيذ. .8
 تنسيا وترتيب ورشة العمل. .9

 الم سسات الشريكة وال ديقة في جميع القطاعات. .1 المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 ا شخاص الخبراء/ المعنيين. .2

 .... رسوم الخدمة
 .... وقت انجاز الخدمة
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 (الخدمة: التغطية االعالمية )تصوير فعاليات، برامج اعالميةاسم . 4
 دائرة العالقات العامة واالعالم _ قسم االعالم أماكن تقديم الخدمة

 وجود فعالية/ نشاط/ قضية/ موضو . .1 شروط الحصول على الخدمة
 قناعة االذاعات والقضائيات وال ح  بأ مية الموضو . .2

 تقرير حول القضية / الموضو .نبذة او  .1 الوثائق المطلوبة
 توثيا الموضو  بال ور. .2
 جهة التوا ل مع قبل االدارة المخت ة. .3

 التوا ل مع اإلدارات العامة لمعرفة ما ية الموضو . .1 اجراءات تقديم الخدمة
 توثيا النشاط بال ور. .2
 نشر ال ور عل  موقع الوزارة ومواقع االعالم. .3
 المحلية.نشر الخبر في وكاالت ا نباء وال ح   .4
 متابعة نشر الخبر والتأكد من نشرخ. .5
 تنسيا الحلقات االذاعية والمرئية حول الخبر. .6

 الم سسات االعالمية. المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة
 .... رسوم الخدمة

 .... وقت انجاز الخدمة
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 :ونظم المعلومات دائرة الحاسوب وخدمات جراءاتإدليل تاسعًا: 
 

ضافة بعض المميزات على موقع الوزارةاسم الخدمة: . 1  تعديل وا 
 االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 تقديم و   دقيا للخدمة. .1 شروط الحصول على الخدمة

 حسب االولويات وتوجي  االدارة العليا بالوزارة. .2
 الوظائ  االساسية واالجراءات. و   الخدمة  .1 الوثائق المطلوبة

 مكاتبة ورقية بالمطلوب. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 مناقشة المطلوب مع دائرة الحاسوب واستيفاء المطلوب وتوضيو االستفسارات .2
 فتو جهة ات ال مع الجهة الطالبة للخدمة .3

 بتوفير البيانات االساسية المطلوبةوزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات  مؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةال
 ال يوجد رسوم الخدمة

 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: انشاء/ تعديل البريد اإللكتروني الحكومي. 2
 االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 من خالل مراسلة ايميل –وزارة العمل  أماكن تقديم الخدمة
 تقديم الخدمة من خالل الشخص المخول او االدارة المعنية .1 الخدمةشروط الحصول على 
  الوثائق المطلوبة

 تحديد البريد الحكومي المطلوب تعديل   .1 اجراءات تقديم الخدمة
 التعديل المباشر اذا كان عل  دومين وزارة العمل .2
 التعديل من خالل الحاسوب الحكومي اذا كان تابع للدومين  الحكومي .3

 وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات الشريكة في تقديم الخدمةلمؤسسات ا
 ال يوجد رسوم الخدمة

 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: انشاء حسابات تسجيل الدخول الموحد. 3
 االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 توفير رقم  وية الموظ . الخدمةشروط الحصول على 
  الوثائق المطلوبة

 توفير البيانات ا ساسية لتنفيذ الخدمة.و  توفير رقم الهوية اجراءات تقديم الخدمة
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 وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم الخدمة

 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة استخراج التقارير. 4
 االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 .مكاتبة رسمية –وزارة العمل  أماكن تقديم الخدمة
  .طلب من الجهة المخولة شروط الحصول على الخدمة

 .و   الخدمة  والتقارير المطلوبة الوثائق المطلوبة
 .ورقية بالمطلوب باإلضافة ال  الوثائا المطلوبةمكاتبة  اجراءات تقديم الخدمة

 وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات لمؤسسات الشريكة في تقديم الخدمةا
 ال يوجد رسوم الخدمة

 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة تطوير برنامج/ نظام الكتروني. 5
 العامةاالدارات  الفئات المستفيدة من الخدمة

 مكاتبة رسمية –وزارة العمل  أماكن تقديم الخدمة
 تقديم و   دقيا للخدمة  .1 شروط الحصول على الخدمة

 حسب االولويات وتوجي  االدارة العليا بالوزارة  .2
 و   الخدمة  الوظائ  االساسية  و االجراءات .1 الوثائق المطلوبة

 .باإلضافة ال  الوثائا المطلوبةمكاتبة ورقية بالمطلوب  .2 اجراءات تقديم الخدمة
 .مناقشة المطلوب مع دائرة الحاسوب واستيفاء المطلوب وتوضيو االستفسارات .3
 .فتو جهة ات ال مع الجهة الطالبة للخدمة .4

وزارة االت ــــاالت وتكنولوجيــــا المعلومــــات تقــــوم بتــــوفير بيئــــة استضــــافة البــــرامج وتــــوفير  المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 نات االساسية المطلوبةالبيا

 ال يوجد رسوم الخدمة
 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة
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 اسم الخدمة: فح  قوائم األسماء للمشاريع والمنح. 6
 .االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 .وزارة العمل أماكن تقديم الخدمة
 .من خالل الجهة المخولة شروط الحصول على الخدمة

 .و   الخدمة  قوائم ا سماء  الوظائ  االساسية واالجراءات الوثائق المطلوبة
 مكاتبة ورقية بالمطلوب باإلضافة ال  قوائم ا سماء. .1 اجراءات تقديم الخدمة

 .مناقشة المطلوب مع دائرة الحاسوب واستيفاء المطلوب وتوضيو االستفسارات .2
 .فتو جهة ات ال مع الجهة الطالبة للخدمة .3

   .وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات مؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة ال
 .ال يوجد رسوم الخدمة

 .حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: معالجة الصالحيات على برامج وتطبيقات الوزارة. 7
 االدارات العامة الفئات المستفيدة من الخدمة

 العملوزارة  أماكن تقديم الخدمة
 تقديم و   دقيا للخدمة. .1 شروط الح ول عل  الخدمة

 حسب االولويات وتوجي  االدارة العليا بالوزارة. .2
 و   الخدمة  الوظائ  االساسية واالجراءات. الوثائا المطلوبة

 مكاتبة ورقية بالمطلوب مع توضيو ال الحيات المطلوبة. .1 اجراءات تقديم الخدمة
 الحاسوب واستيفاء المطلوب وتوضيو االستفساراتمناقشة المطلوب مع دائرة  .2
 فتو جهة ات ال مع الجهة الطالبة للخدمة .3

 وزارة االت االت وتكنولوجيا المعلومات بتوفير البيانات االساسية المطلوبة الم سسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم الخدمة

 حسب المطلوب وقت انجاز الخدمة
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 :التعاونجراءات وخدمات إدليل عاشرًا: 
 

 اسم الخدمة: االستقبال والتوعية واإلرشاد للراغبين في تسجيل جمعية تعاونية. 1
 أ  مواطن يراجع االدارة العامة للتعاون وأقسامها في مديريات العمل الفئات المستفيدة من الخدمة

 دوائر وأقسام التعاون في المديريات.وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون(  اماكن تقديم الخدمة
 الحضور الي الوزارة )االدارة العامة للتعاون( او المديريات. شروط الحصول علي الخدمة

 ال يوجد وثائا الوثائق المطلوبة
 االستما  الي فحو  الطلب والهد  من االشترا، في جمعية تعاونية.-1 اجراءات تقديم الخدمة

شرح حول مبادل وأ دا  التعاون وكيفية االستفادة من تقديم المعلومات وال -2
 استهالكية(.-حرفية-خدماتية-اسكانية-الجمعيات التعاونية بأنواعها )زراعية

في حالة اقتنا  الموظ  المسئول بأن الهد  من طلب تسجيل جمعية تعاونية -3
النماذج  يتناسب مع ا دا  ومبادل التعاون ثم ارشادخ الي اجراءات التسجيل وتسليم 

 الخا ة بذل،.
 .توجي  المواطن الي المنطقة التي يتبع لها)مديرية العمل( -4

 ال يوجد رسوم الخدمة
 فورية وقت انجاز الخدمة

 (حرفية-استهالكية-خدماتية-اسكانية-زراعية)سم الخدمة: تسجيل جمعية تعاونية . ا2
المزارعون الذين يمتلكون شهادة من وزارة الزراعة بأن  مزار   ومن  :الزراعية -1 الفئات المستفيدة من الخدمة

 يمتل، ار  او يستأجر ا بغر  الزراعة.
 ا حاب الدخل المحدود. :اإلسكانية -2
 خدماتية: االفراد الذين يرغبون باالستفادة من الجمعيات الخدماتية.ال -3
 ستهالكية: ا حاب الدخل المحدود.الا -4
 واحدة.حرفية: ا حاب الحرفة الال -5

 االدارة العامة للتعاون دوائر وأقسام التعاون في المديريات. -وزارة العمل  اماكن تقديم الخدمة
تقديم كتاب خطي الي أقسام التعاون في مديريات العمل لتسجيل جمعية تعاونية    -1 شروط الحصول علي الخدمة

 وموافقة موظ  التعاون في المديرية علي ا دا  تسجيل الجمعية
 الكتاب الموج  الي قسم التعاون بطلب تسجيل جمعية. -1 الوثائق المطلوبة

 15كش  بأسماء االفراد الراغبين في تسجيل الجمعية علي ان ال يقل العدد عن  -2
 عاما. 18يقل عن  فرد وعمر االعضاء ال

الجمعيات الزراعية : شهادة من وزارة الزراعة بأن االشخاص الراغبين في تسجيل  - أ
 الجمعية  م مزارعون او يمتلكون اراضي زراعية.

الجمعيات اإلسكانية شهادة خلو طر  من سلطة االراضي تفيد بعدم امتال،  - ب
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 و زوجت     اراضي.أالعضو 
 تعبئة نموذج المحضر التمهيد  للراغبين في تسجيل جمعية زراعية.  -4
 تعبئة نموذج الحالة االجتماعية واالقت ادية. -5
 طلب تأسيس جمعية تعاونية حسب نوعها.تعبئة  -6
 مسودة النظام الداخلي للجمعية التعاونية حسب نوعها. -7

 خدمة اعتماد الجدوى االقتصادية دمة:خاسم ال. 3
 طالبي التسجيل. الفئات المستفيدة من الخدمة

 في المديريات.االدارة العامة للتعاون دوائر وأقسام التعاون  - وزارة العمل اماكن تقديم الخدمة
 تقديم الجدو  االقت ادية من مكتب محاسبة معتمد الي االدارة العامة للتعاون. شروط الحصول علي الخدمة

 الجدو  االقت ادية. الوثائق المطلوبة
 في حالة التسجيل  االولي للجمعية كما تم ذكر ا في خدمة تسجيل جمعية تعاونية.- أ اجراءات تقديم الخدمة

حي  يقوم طالبي التسجيل بتقديم دراسة جدو  حقيقية عن المشرو  الراغبين القيام  - ب
ب  ومعتمد من مكتب محاسبة مرخص حي  تشمل الدراسة حيثيات المشرو  المقترح 
بما يتناسب مع ا دا  ور ية الجمعية التعاونية المقترحة للتسجيل وبما يتوائم مع قيمة 

 التسجيل. راس المال المدفو  من طالبي
في حالة قيام الجمعية بعد التسجيل بمشاريع تحتاج الي اقترا  من م سسات  - ت

مالية  حي  تقوم الجمعية بمخاطبة االدارة العامة للتعاون وا قسام في مديريات العمل 
وبتقديم دراسة جدو  واقعية للمشرو  المنو  القيام ب  ومعتمدة من مكتب محاسبة 

 مرخص.
ف  دراسة الجدو  المقدمة في كال الحالتين من موظ  التعاون يتم في حالة ر  -  

 تعديل دراسة الجدو  حسب المطلوب ويعاد مراجعتها ومن ثم الموافقة عليها.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 وأدوارها
 مكاتب المحاسبة المعتمدة

 ال يوجد رسوم الخدمة
 االقت ادية المقدمة.فترة دراسة الجدو   وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة تعديل النظام الداخلي. 4
 طالبي تأسيس الجمعية/مجلس ادارة الجمعية الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( دوائر وأقسام التعاون في المديريات. اماكن تقديم الخدمة
 االدارة العامة أو مديريات العمل بكتاب خطي.الحضور الي  شروط الحصول علي الخدمة

 النظام الداخلي للجمعية. الوثائق المطلوبة
تعديل نموذج النظام الداخلي الشروط التي ذكرت انفا في خدمة  أثناء التسجيل يتم .أ  اجراءات تقديم الخدمة

التسجيل  يستطيع طالبي التأسيس ان يعدلوا من ا دا  الجمعية بما يرون  
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 مناسبا.
بعد عملية التسجيل يتم تعديل النظام الداخلي حي  يتقدم مجلس ادارة الجمعية  .ب 

بكتاب خطي الي مديرية العمل في منطقة الجمعية التي بدور ا ترفع  الي االدارة 
العامة للتعاون  حي  يوضو في  البند الذ  يرغب مجلس االدارة تعديل   حي  

لي الي جانب  النص المقترح بعد يذكر النص القديم كما  و في النظام الداخ
التعديل ويوضو في الكتاب مبررات التعديل  ثم تقوم االدارة العامة للتعاون بتدقيا 
النص المقترح بعد التعديل وبعد الموافقة علي  يتم طلب عرض  علي الهيئة 
العمومية للم ادقة وبعد اعتماد الهيئة العمومية للتعديل ي بو النص الجديد  و 

 لمعمول ب  في النظام الداخلي ويلغي النص القديم.النص ا
 ال يوجد رسوم الخدمة

 يتم بعد دراسة النظام الداخلي. وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة االشرام علي االنتخابات. 5
 االعضاء الم سسين/الهيئة العمومية/مجلس االدارة الفئات المستفيدة من الخدمة

 دوائر وأقسام التعاون في المديريات. -االدارة العامة للتعاون-وزارة العمل  اماكن تقديم الخدمة
 انتهاء اجراءات تسجيل الجمعية/طلب مجلس االدارة/طلب من االدارة العامة للتعاون. شروط الحصول علي الخدمة

 قرار من االدارة العامة للتعاون.–كتاب من مجلس االدارة  الوثائق المطلوبة
يتم دعوة االعضاء الم سسين لحضور  -االجتما  االول بعد التأسيس: -أوال: تقديم الخدمةاجراءات 

االجتما  النتخاب مجلس ادارة ولجنة رقابة للقيام بمهام ادارة الجمعية وذل، حسب 
 الشروط التي سيتم شرحها في اجتما  انتخاب مجلس االدارة.

 ثانيا: اجتما  الهيئة العمومية العاد :
 يم طلب من مجلس االدارة او قرار من االدارة العامة للتعاون.تقد  -1
 الح ول علي كش  بأسماء الهيئة العمومية حتي تاريخ اجراء االنتخابات. -2
يقوم مجلس االدارة باإلعالن عن موعد االنتخابات وتحديد اليوم والتاريخ والمكان  -3

سليم دعوة في اليد او االعالن في الذ  سيتم في  اجراء االنتخابات ويتم االعالن اما بت
 الجريدة الرسمية او تعليا اعالن في مقر الجمعية وحسب القانون.

سيتم مناقشت  خالل االجتما  وال  يتم تقديم جدول اعمال االجتما  وتحديد ما -4
 يجوز مناقشة أ  امر او الت ديا علي  غير المذكور في جدول االعمال.

االجتما  ويتم اجراء االنتخاب حسب الطريقة التي يحضر موظ  مديرية العمل  -5
  و معتمد في النظام الداخلي من ن اب قانوني. تقر ا الهيئة العمومية وحسب ما

( 5يسجل موظ  المديرية محضرا بوقائع اجتما  الهيئة العمومية)نموذج رقم  -6
قابة   ويسجل اسماء اعضاء مجلس االدارة المنتخب والمجلس االحتياطي ولجنة الر 

قرار التقرير المالي واإلدار  وانتخاب مدقا الحسابات .  وا 
يرفع موظ  المديرية كتاب الي االدارة العامة للتعاون بواسطة مدير المديرية   -7
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العتماد نتائج االنتخابات ويتم ا دار كتاب اعتماد مجلس االدارة ولجنة الرقابة 
 واعتماد تواقيع البن،.

 .ال يوجد رسوم الخدمة
 .حين الطلب او القرار وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: اعتماد طلبات االنتساب واالنسحاب. 6
 اعضاء الهيئة العمومية الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( دوائر وأقسام التعاون في المديريات. اماكن تقديم الخدمة
تقديم كتاب من مجلس االدارة الي المديرية يطلب في  اعتماد اسماء االعضاء  شروط الحصول علي الخدمة

 المنتسبين والمنسحبين.
 طلبات االنتساب واالنسحاب. الوثائق المطلوبة

 االنتساب الي الجمعية: -أوال: اجراءات تقديم الخدمة
 يقدم مجلس االدارة كتاب باسم مدير المديرية في المحافظة بخ وص انتساب -1

 العضو ومروس بشعار الجمعية.
( وتسجيل اسم المنتسب رباعيا بخط واضو وتوقيع  12تعبئة نموذج االنتساب رقم) -2

 من المنتسب.
 توقيع طلب االنتساب من مجلس االدارة وختم  بختم الجمعية. -3
 ارفاا  ورة عن محضر اجتما  مجلس االدارة بقبول طلب االنتساب. -4
الزراعية شهادة من وزارة الزراعة تفيد بأن العضو المنتسب مزار  او في الجمعيات  -5

 يعمل في مجال الزراعة ويمتل، او يستأجر ارضا زراعية.
في الجمعيات االسكانية خلو طر  من سلطة االراضي يفيد عدم امتالك   راضي  -6

مسجلة علي اسم  وفي حال وجود امال، باسم  او اسم زوجت  مسجلة في سلطة 
 راضي يطلب احضار افادة من سلطة االراضي بالموافقة علي االستفادة من ا

 االراضي الحكومية.
 ورة عن فيشة ايدا  رسوم االنتساب في البن، باسم العضو وسند قب  من  -7

 الجمعية.
 االنسحاب: -ثانيا:

كتاب باسم مدير المديرية في المحافظة من الجمعية بخ وص انسحاب العضو  -1
 شعار الجمعيةومروس ب

( وتسجيل اسم العضو المنسحب رباعيا وبخط 13تعبئة نموذج االنسحاب رقم) -2
 واضو وتوقيع  من المنسحب.

 توقيع طلب االنسحاب من مجلس االدارة وختم  بختم الجمعية.  -3
 ارفاا  ورة عن و ل استالم  كامل حقوق  المالية علي الجمعية)سند  ر ( -4
 ية للعضو المنسحب من الجمعية.كتاب براءة ذمة مال -5
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 شهادة خلو طر  من سلطة االراضي في الجمعيات االسكانية بأن العضو ال -6
يوجد علي  أ  التزامات مالية لسلطة االراضي تخص الجمعية وفي حالة وجود مبالغ 

 مستحقة علي  يتم تحديد المبلغ بإفادة من سلطة االراضي.
اخر في الجمعيات االسكانية يجب احضار في حالة استبدال عضو مكان عضو  -7

 ورة عن العقد او االتفاا بين المنتسب والمنسحب مع توضيو تحمل االلتزامات 
 الخا ة بالشقة وا ر  من قبل العضو المنتسب وخ و ا التزام سلطة االراضي.

في حالة وفاة احد االعضاء في الجمعيات االسكانية يتم احضار ح ر ار  من  -8
الشرعية  ويتم عمل وكالة عدلية  حد الورثة إلدارة شئون العضو المتوفي في المحكمة 

الجمعية  وفي حالة تنازل الورثة لواحد منهم يتم عمل عقد بالتنازل عن احقيتهم في 
 يتم اعتماد ما ا خر العضوية والشقة وا ر  لد  كاتب العدل  اما في الجمعيات 

 ورد في القانون بهذا الخ وص.
 ال يوجد الخدمة رسوم

 فور  وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة المتابعة المالية واإلدارية. 7
 اعضاء الهيئة العمومية الفئات المستفيدة من الخدمة

 وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( دوائر وأقسام التعاون في المديريات. اماكن تقديم الخدمة
 انتهاء السنة المالية للجمعية وتقديم الميزانيات العمومية. - شروط الحصول علي الخدمة

 محاضر اجتماعات مجلس االدارة. -
 سجالت وقيود المحاسبة. .1 الوثائق المطلوبة

 لميزانيات العمومية.ا .2
 سجل محاضر اجتما  مجلس االدارة. .3

 خدمة المتابعة المالية: -أوال: اجراءات تقديم الخدمة
يقدم مجلس االدارة الميزانية العمومية معتمدة من مدقا الحسابات المنتخب من  -1

الهيئة العمومية بعد انتهاء السنة المالية بما اليزيد عن ثالثة اشهر من تاريخ السنة 
 المالية.

يقوم موظ  المديرية بمراجعة حسابات الجمعية وتسجيل المالحظات من خالل  -2
 زيارة الجمعية.

رفع كتاب الي االدارة العامة للتعاون من المديرية بالمالحظات المسجلة علي  يتم -3
الجمعية وفي حالة وجود مالحظات جو رية يتم اعادة الميزانيات الي الجمعية أما في 
حالة وجود مالحظات جو رية يتم اعادة الميزانيات الي الجمعية  اما في حالة وجود 

 المبدئية علي الميزانيات. مالحظات غير جو رية تتم الموافقة
يوج  كتاب الي مجلس االدارة بضرورة عقد اجتما  الهيئة العمومية للم ادقة  -4

 علي الميزانيات.
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تعر  الميزانيات علي الهيئة العمومية ويتم الت ويت للم ادقة عليها فإذا  -5
نيات رفضت الهيئة العمومية الم ادقة مع توضيو االسباب يتم اعادة دراسة الميزا

وتحويل الميزانيات من االدارة العامة للتعاون الي جهة خارجية تحكم بين مجلس االدارة 
 والهيئة العمومية.

 خدمة المتابعة االدارية: -ثانيا:
علي محاضر اجتماعات مجلس  واالطال يقوم موظ  المديرية بزيارة الجمعية  -

دارة وفي حالة وجود مخالفات االدارة والقرارات التي يتم اتخاذ ا في جلسات مجلس اال
 للقانون والنظام يتم توجيههم الي ال واب وتعديل االمر.

( حي  يتم 13يقوم موظ  االدارة بتسجيل الزيارة ضمن نموذج الزيارة المعتمد رقم) -
 تسجيل ماتم مناقشت  خالل الزيارة سواء بالمتابعة المالية او االدارية.

 من محاضر الجلسات لمجلس االدارة.يح ل موظ  المديرية علي  ورة  -
يتم حضور بع  اجتماعات مجالس االدارة لتقديم المشورة في بع  االمور حسب  -

 طلب مجلس االدارة.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 وادوارها
 جهات التحكيم الخارجية

 ال يوجد رسوم الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة اعتماد الميزانيات. 8

 االدارة العامة للتعاون دوائر وأقسام التعاون في المديريات. -وزارة العمل  تقديم الخدمةاماكن 
 الميزانيات العمومية المعتمدة من مدققي الحسابات المعتمد. الوثائق المطلوبة

معتمد يتم تقديم ثالثة نسخ من الميزانية العمومية مدققة ومراجعة من مكتب تدقيا  -1 اجراءات تقديم الخدمة
حد بعد ثالثة شهور من انتهاء السنة   ق بأص ويكون تاريخ تقديم الميزانية ومرخ

 المالية.
تقرير من موظ  المديرية عن المالحظات الموجودة في الميزانيات ومد  التزام  -2

 الجمعية بالمبادل المحاسبية في عمليات التسجيل والتبويب للحسابات.
ت جو رية ت ثر علي الميزانية يتم الموافقة المبدئية في حالة عدم وجود أ  مالحظا -3

 عليها من االدارة العامة للتعاون.
يرسل كتاب الي مجلس االدارة يوضو في  الموافقة علي العمل بالميزانية العمومية  -4

بعد م ادقة الهيئة العمومية والتي يجب دعوتها للم ادقة حت  ت بو معتمدة لد  
 االدارة العامة.

حالة وجود مالحظات جو رية يتم ارجا  الميزانية الي مجلس االدارة مع في  -5
 المالحظات المسجلة عليها للرد خالل فترة محدودة.

 ال يوجد رسوم الخدمة
 فورية وقت انجاز الخدمة
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 اسم الخدمة: خدمة فتح وتفعيل الحسابات البنكية. 9
 دوائر وأقسام التعاون في المديريات. -االدارة العامة للتعاون -وزارة العمل اماكن تقديم الخدمة

 كتاب من موظ  المديرية بعد حضور عقد التأسيس في الجمعيات تحت التسجيل. - شروط الحصول علي الخدمة
 طلب من مجلس االدارة. -

 كتاب من موظ  المديرية/ مجلس االدارة/كتاب تفوي  من الم سسين. الوثائق المطلوبة
 أوال في حالة التأسيس: اجراءات تقديم الخدمة

بعد حضور عقد التأسيس من قبل موظ  المديرية يقوم االعضاء الم سسون بتفوي  
شخص من اللجنة المفوضة بمتابعة التسجيل إليدا  المبالغ التي دفعو ا في البن، 

لي االدارة المتفا علي  خالل االجتما   ويقوم موظ  المديرية بتوجي  كتاب التفوي  ا
العامة للتعاون لمخاطبة البن، لفتو حساب باسم الجمعية )ايدا  بدون سحب( وبعد 
اتمام عملية التسجيل وانتخاب مجلس ادارة معتمد تقوم االدارة العامة للتعاون بمخاطبة 
البن، لتفعيل الحساب باسم الجمعية ل يدا  والسحب من خالل كتاب التفوي  

ة وعلي ان يكون امين ال ندوا توقيع  اساسي علي االوراا  عضاء من مجلس االدار 
 المالية.

ثانيا: في حالة رغبة الجمعية فتو حساب جديد فرعي في نفس البن، الذ  تتعامل مع  
او فتو حساب جديد في بن، أخر يقوم مجلس االدارة بتقديم طلب ل دارة العامة 

 الحساب.للتعاون  والتي تقوم بدور ا بمخاطبة البن، لفتو 
ثالثا: بعد اجراء االنتخابات لمجلس االدارة الجديد يقوم موظ  المديرية بإرسال محضر 
اجتما  الهيئة العمومية ومحضر اجتما  مجلس االدارة الذ  تم في  توزيع المنا ب 
والتفوي  بالتوقيع علي المعامالت المالية  فتقوم االدارة العامة بمخاطبة البن، باعتماد 

 مجلس المنتخب والتفوي  بالتوقيع علي المعامالت المالية.تواقيع ال
 فورية وقت انجاز الخدمة

 النظام الداخلي(. اسم الخدمة: خدمة الئحة الجزاءات الداخلية )القانون+. 10
 دوائر وأقسام التعاون في المديريات. -االدارة العامة للتعاون-وزارة العمل  ماكن تقديم الخدمةأ

 كتاب من موظ  المديرية مرفا ب   ورة عن نماذج التنبي  المرسلة. المطلوبةالوثائق 
بعد تو ية موظ  المديرية بعدم استجابة مجلس ادارة الجمعية لتقديم الميزانيات  -1 جراءات تقديم الخدمةإ

او المستندات المطلوبة لمتابعة امور ا المالية واإلدارية وانتهاء المهلة القانونية 
يوما وبعد ان يقوم بإرسال نموذج تنبي  للمرة االولي  15التي يجب أال تقل عن 

ابة يقوم بإرسال  ورة عن تل، التنبيهات الي والثانية ولم يكن  نا، أ  استج
االدارة العامة للتعاون والتي بدور ا تقوم بإرسال تنبي  ثال  من االدارة العامة 
بضرورة االلتزام بما ورد في القانون والنظام الداخلي للجمعية وتمهل مجلس االدارة 

فع كتاب من يوما لتقديم ما و مطلوب من   وفي حالة عدم االلتزام ير  15مدة 
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االدارة العامة للتعاون الي النائب العام إللزام المجلس بالتعاون مع موظ  
 المديرية وتقديم المطلوب في اسر  وقت ممكن.

في حالة مخالفة احد االعضاء او مجلس االدارة للقانون والنظام وعدم استجابتهم  -2
 لحل االشكاليات يتم مخاطبة النائب العام بالخ وص.

 ت اخر  نص عليها القانون.اية مخالفا -3
 مخاطبة الجهات المخت ة للحجز االحتياطي.

 ال يوجد رسوم الخدمة
 فورية وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة الشكاوي ومتابعتها والتحقيق فيها. 11
 وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( دوائر وأقسام التعاون في المديريات. ماكن تقديم الخدمةأ

 كتاب الشكو  والمستندات الم يدة لها. الوثائق المطلوبة
بعد تقديم الشكو  الي االدارة العامة للتعاون يتم دراستها وتقييمها وفي حالة كانت  - اجراءات تقديم الخدمة

الشكو  بحاجة الي تشكيل لجنة تحقيا يتم تشكيلها من موظفي االدارة لدراسة موضو  
واإلثباتات واستدعاء االطرا  ورفع تقرير عن  ذخ الشكو   الشكو  ومراجعة المستندات

بداء الرأ  فيها.  وا 
مكانية وضع حلول مرضية للطرفين بما يتناسب مع  - يتم االت ال بأطرا  الشكو  وا 

القانون والنظام الداخلي للجمعية وفي حالة عدم الو ول الي حل يتم رفع كتاب الي 
 جراءات المناسبة.الجهات المخت ة للتحقيا واتخاذ اال

 ال يوجد رسوم الخدمة
 فورية وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة التحقيق والتنشيط وتصفية الجمعية وشطبها. 12
 الهيئة العمومية. الفئات المستفيدة من الخدمة

 المديريات.وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( دوائر وأقسام التعاون في  ماكن تقديم الخدمةأ
 :التحقيق :أوالً  جراءات تقديم الخدمةإ

في حالة وجود مشاكل في الجمعية وخسائر متكررة في حساباتها وعدم التزام مجلس 
االدارة بتقديم المستندات المطلوبة والتقارير المالية ويتم تشكيل لجنة للتحقيا في وضع 

 دير عام االدارة العامة للتعاون الجمعية  بواسطة م
اذا احتاج التحقيا في جمعية الي وجود اشخاص مخت ين  يتم تحميل الم اري  

يراخ مدير عام االدارة العامة  الخا ة بالتحقيا علي طرفي التحقيا او حسب ما
 للتعاون مناسبا.

 :: التنشيطثانياً 
بعد متابعة الجمعية ووجود عدم متابعة من مجلس االدارة وعدم القدرة علي القيام 
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يتم اعطا خ فر ة لتنشيط الجمعية ويقدم ل  المساعدة في االرشاد والتوعية بمهام  
للتوا ل مع االعضاء وتنشيط الجمعية  او يتم اجراء انتخاب مجلس ادارة جديد قادر 
علي القيام بالمهام المطلوبة وفي حالة فشل المجلس في تنشيط الجمعية يتم تشكيل 

تائج التحقيا او طلب ثالثة اربا  اعضاء علي ن لجنة للتحقيا في الجمعية وبناءً 
الجمعية يجوز لمدير عام التعاون ان ي در قرارا بت فية الجمعية حسب القانون 

 واللوائو المنظمة.
 :: التصفيةثالثاً 

يتم ت فية الجمعية بإ دار قرار من مدير عام التعاون ويتم نشرخ في الوقائع 
 الفلسطينية.

الجمعية ان يستأن  االمر خالل شهرين من نشرخ  يمكن    عضو من اعضاء  -
ذا لم يعتر  احد ي بو االمر نافذا بعد شهرين من  دورخ.  وا 

 يستطيع المسجل ان ي في الجمعية اذا ثبت ان عدد اعضاء الجمعية نقص الي ما -
 دون الحد الذ  يتطلب  تسجيلها.

 :و الشطبأ: الغاء التسجيل رابعاً 
النهائي تفقد الجمعية  فة الشخص   الت فية وتقديم تقرير الم فملية بعد انتهاء ع

 الحكمي.
ينشر المسجل اعالنا في الوقائع الفلسطينية بشطب اسم الجمعية وتدفع اجرخ نشرخ من 

 اموال الجمعية.
 ال يوجد رسوم الخدمة

 فورية وقت انجاز الخدمة

 عن انشطة الحركة التعاونية والتدريب التعاوني اسم الخدمة: تقديم الدراسات والمعلومات االحصائية. 13
الراغبين في الح ول علي معلومات ودراسات عن الحركة التعاونية او مراكز مخت ة  الفئات المستفيدة من الخدمة

 بالتعاون او م سسات ووسائل اعالمية.
 والدراسات.وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون( قسم التخطيط  اماكن تقديم الخدمة

 تقديم كتاب خطي ل دارة العامة للتعاون. شروط الحصول علي الخدمة
ح ائيات من جهة معتمدة  والتدريب في مجال  الوثائق المطلوبة طلب الح ول علي معلومات وا 

 الحركة التعاونية.
 استقبال الكتاب الخطي من الجهة الراغبة بالح ول عن الخدمة. - اجراءات تقديم الخدمة

 اعداد البحو  والدراسات واإلح اءات الدورية والسنوية لنشاط الحركة التعاونية. -
رسالها الي  - اعداد النشرات التعاونية والمواد التثقيفية ونشر ا في وسائل االعالم وا 

 الم سسات المخت ة.
 جمع البيانات والمعلومات االح ائية عن انشطة الحركة التعاونية. -
 دريب والتثقي  التعاوني وتقديم  للجهات الطالبة.اعداد برامج الت -
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 الجمعيات التعاونية والم سسات المخت ة والراغبة في الح ول علي الخدمة. المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 
 ال يوجد رسوم الخدمة

 فورية وقت انجاز الخدمة

 اسم الخدمة: خدمة تشكيل اللجان. 14
 الجمعيات التعاونية وا عضاء. الخدمةالفئات المستفيدة من 

 وزارة العمل )االدارة العامة للتعاون(. اماكن تقديم الخدمة
 شكاو  مقدمة. - شروط الحصول علي الخدمة

 وجود خلل في الجمعية.-
 ت فية الجمعية. -

 العامة.قسام التعاون الي االدارة أعضاء الجمعية  او تقرير مقدم من أشكو  من  الوثائق المطلوبة
 تقديم شكو  من عضو من اعضاء الجمعيات التعاونية. -1 اجراءات تقديم الخدمة

 تقرير مقدم من اقسام التعاون. -2
يتم دراسة الشكو  او التقرير من قبل المساعد القانوني  ومن ثم ا دار قرار  -3

فة بتشكيل لجنة من قبل المدير العام من داخل اإلدارة وفي حال تطلب االمر اضا
اعضاء من خارج االدارة او الوزارة ويتر، االمر الي الوكيل او الوزير إل دار قرار 

 تشكيل اللجنة.
عداد  -4 تقوم اللجنة بإعداد خطة عمل مف لة باإلجراءات وتحديد المدة الزمنية  وا 

 التقرير والتو يات.
ار باعتماد دراسة التو يات من االدارة ورفعها الي الوكيل والوزير التخاذ القر  -5

 بالتو يات.
 ال يوجد المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة 

 ال يوجد رسوم الخدمة
 فورية وقت انجاز الخدمة
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 إجراءات وخدمات التعاوننماذج 
 

 م        20التاريخ :       /       /
 

 محضر اجتماع تمهيدي لتأسيس جمعية تعاونية
 م   مكان االجتما  : .........................................201  /   /   الموافا : ............اليوم :.......

 الحضور :

1                     ...................................... .2                     ......................................... . 
3                     .......................................4                     ......................................... . 
5                    ....................................... .6    ......................................... . 
7                     ...................................... .8                     ......................................... . 
9 ............. .                   .........................10                     ........................................ . 

 جدول ا عمال : أ. انتخاب رئيس وسكرتير لالجتما  . ب. بح  موضو  إنشاء جمعية تعاونية.
  عضاء لالت ال بمسجل الجمعيات التعاونية.. تفوي  أحد اد.   ج . انتخاب مجلس إدارة م قتاً                  

 القرارات
 . ب فت  رئيس االجتما  انتخب ا خ / ..........................   وية رقم / .............................أ

 ........   وية رقم / ...........................تخب ا خ / ....................ب فت  سكرتير االجتما  ان
ب . وافا الحاضرون باإلجما  عل  االقتراح الذ  قدم  رئيس االجتما  بشأن إنشاء جمعية تعاونية 

............................................................................................................ 
 وافا الحاضرون عل  انتخاب مجلس إدارة م قتج . 
 .........................................   رئيس م قت.  1
 . .........................................   سكرتير م قت 2
 . .........................................   أمين  ندوا م قت   3

 جل إلتمام التسجيل .د . وافا الحاضرون عل  تفوي  ا خ / ........................... لالت ال بالمس
 

 توقيع رئيس االجتما  .......................

 توقيع سكرتير االجتما  .......................
 

 

 

 

 

وكاملة وبخط  ةالبيانات صحيح ةكتاب
 وُمصدق عليها من ذوي العالقة واضح

 1نموذج 
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 سيس جمعية تعاونيةأطلب ت
 

 

 
 ...........................وعنوانها....... .................................................. نوعها ................ن أدناه نرغب في تأسيس جمعية تعاونية في منطقة ونحن الموقع

 
 .................................................................واسمها المقترح/ .............................................................................
 

 وذلك من أجل رفع المستوى االقتصادي واالجتماعي لألعضاء وأننا نلتزم بالعمل ضمن القانون واألنظمة والمبادئ التعاونية.
 

 إلقرار كافة التفاصيل بنظام الجمعية الداخلي المطلوبة وعقد االجتماع التأسيسي األول النماذج الرسميةيرجى التكرم بالموافقة على طلبنا هذا وتحديد موعد للتوقيع على 
 

 م201حرر في يوم: .....................................الموافق:       /           /        
 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،،
 

 

 أسماء األعضاء المؤسسين
 م اسم العضو رباعي رقم الهوية أو بطاقة التعريم العنوان المهنة العمر الهاتم/جوال التوقيع

       1.  
       2.  
       3.  
       4.  
       5.  
       6.  
       7.  
       8.  
       9.  
       10.  
       11.  
       12.  
       13.  
       14.  
       15.  
       16.  
       17.  
       18.  

 

 

 ......................................... التوقيع / 

وكاملة وبخط  ةالبيانات صحيح ةكتاب
 وُمصدق عليها من ذوي العالقة واضح

 2نموذج 
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 طلب انتساب لجمعية تعاونية

 ................ :................... رقم التسجيلالجمعية: ........................ سما
 

المقيم في     الموقع أدناه هوية رقـم.......... ......................./ أنا
 .م/   /        والمولود بتاريخ:  ..……………….……

وبعد االطال  عل  النظام الداخلي للجمعية أتقدم بطلبي  ذا راغبًا قبولي عضوًا في الجمعية  وأتعهـد بـأن أعمـل بمقتضـ   
ـــة اإلدارة والمفوضـــين الـــذين  ـــة ولجن ـــة العمومي ـــة وقـــرارات الهيئ ـــداخلي للجمعي ـــذة والنظـــام ال ـــة الناف ـــوانين وا نظمـــة التعاوني الق

الجمعية حسب ا  ول  وأتعهـد بـأن أخضـع لجميـع االلتزامـات والمخـاطر والعقوبـات يتمتعون ب الحيات مخولة إليهم من 
والشــروط المبينــة فــي النظــام المــذكور  وأتعهــد بــااللتزام بجميــع العقــود أو القيــود المدونــة فــي دفــاتر الجمعيــة حســب ا  ــول 

نني أ ـبحت مسـئوال عـن التزامـات فيما يتعلا بديونها علَي وبما في ذمتها وأن ال أت ر  بممتلكاتي إال وفا  ذا  النظام وا 
 .الناشئة قبل تاريخ انتسابي إليهاالجمعية 
 . اجتماع مجلس اإلدارة الذي تم فيه المصادقة علي الطلب  محضر صورة عن مرفق :

 مرفق : صورة عن وصل دفع رسوم االنتساب .
عدد األسهم  :                     ()كل الجمعيات ما عدا اإلسكان

 م  20  /     /   التاريخ:     
 توقيع طالب االنتساب

………………….…… 

 

 المصادقة على طلب االنتساب
 م ادقة وختم الموظ  المختص       مجلس اإلدارة   م ادقة وختم رئيس 

 أو من ينوب عن  في وزارة العمل            
 
 
 

 ا  ل للجمعية - نسخة/
  ورة للمديرية ذات العالقة -       
  ورة ل دارة العامة للتعاون -       

                                                                

         

 

(3نموذج رقم )  
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 طلب انسحاب من جمعية تعاونية

 اسم الجمعية: ................................................. رقم التسجيل :..........

 

 ... الموقع أدناخ  وية رقـم.........................أنا العضو  
بشخ ي  و ذا  اب من الجمعية وذل،  سباب تتعلاأتقدم بطلب انسح 

 إقرار مني بذل، .
 -شروط نفاذ االنسحاب من الجمعية:

 تبليغ الجمعية خطيًا بذل، قبل الفترة القانونية المطلوبة حسب النظام الداخلي. .1
 مالية للجمعية عل  العضو المنسحب.عدم وجود مستحقات  .2
 أال يكون العضو المنسحب كفياًل لقر  يخص الجمعية لم يسدد بعد. .3
 أال يكون العضو المنسحب علي  أ  التزامات أخر  اتجاخ الجمعية. .4
 إرفاا  ورة عن و ل استالم كامل حقوق  المالية علي الجمعية . .5
 م في  الم ادقة علي الطلب .إرفاا  ورة عن محضر اجتما  مجلس اإلدارة الذ  ت .6

 م  20  /       /      التاريخ:       
توقيع مقدم                                                                                       

 …….……………………………………………………الطلب

 الم ادقة عل  طلب االنسحاب
 م ادقة وختم الموظ  المختص                اإلدارة                 م ادقة وختم رئيس مجلس 

 أو من ينوب عن  في وزارة العمل
 
 

 ا  ل للجمعية -نسخة /  
  ورة للمديرية ذات العالقة -            
  ورة ل دارة العامة للتعاون -            

 
 20   /     /   : التاريخ

         

(4نموذج رقم )  
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 تفــــويـــــض

 لمـــــــن يهمـــه األمــــــــــر
نفو  ا خ/  جمعية ............................................نحن الموقعين أدناخ أعضاء 

قيمة  لإليداع بدون سحب .........................  وية رقم .................... بفتو حساب باسم الجمعية
جمعية )بناًء عل  طلب وزارة العمل( وذل، لحين االنتهاء من الهم ورسوم عضوية مح ل منا ل الو ا س

 استكمال إجراءات الجمعية رسميًا واعتماد الحساب بشكل دائم.
 

 مالحظات التوقيع رقم الهوية أو بطاقة التعري  اسم العضو رباعياً  م
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16.      
17.      
18.      
19.      
20.      

  

(5نموذج رقم )  


