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  2018 أيلول 11

 

 /62018/أرقم المحليين تعميم الموظفين 

  والرئاسة العامة االقاليمجميع  – الموضوع: الترك الطوعي االستثنائي

 

 طلب العديد منوبناء على  5/2018المحليين رقم أ/الحقا لتعميم الموظفين  .1

الترك  فرصة شملت؛ قرر المفوض العام بأن الموظفين وممثلي االتحادات

 الرئاسة العامة .مكاتب و مناطق العملياتالوكالة كافة وعي االستثنائي من الط

 

دائمة أو المعينين يرغب المفوض العام بمنح الموظفين المحليين المعينين بعقود  .2

للمادة فرصة الترك الطوعي االستثنائي من الوكالة وفقا  محدودة األجلبعقود 

لعاملين اآلخرين في الوكالة بما من قانون عمل الموظفين المحليين. ا 15.109

في ذلك المعينين بعقود محددة المدة والعاملين اإلضافيين مثل العاملين على 

المياومة والمتعاقدين الفرديين هم غير مؤهلين للتقدم للترك الطوعي االستثنائي. 

يمكن تقديم طلبات الترك الطوعي االستثنائي فقط من قبل الموظفين الذين 

 أدناه. 8و  7في األقسام  لمبينة تفاصيلهايير الوكالة لألهلية وايستوفون معا

 

من قانون عمل الموظفين المحليين  15.109وبموجب الفقرة الثانية من المادة  .3

( والتي 2018أيلول/سبتمبر  26)أي حتى  أسبوعينفقد سمح المفوض العام بمدة 

خاللها تقديم  ة منالرئاسة العاممكاتب في االقاليم و الموظفون جميع يستطيع

ت سابقة الموظفين اللذين تقدموا بطلباال يقوم   ستثنائي.الطوعي االترك ال اتطلب

 بتقديم طلبات مرة اخرى. 5/2018أ/منذ اصدار التعميم رقم 

 

إن معايير الترك الطوعي االستثنائي أكثر شموالً ومرونة من التقاعد الطوعي  .4

فين الذين قد يرغبون بترك الخدمة بمزيد من الفرص للموظالمبكر حيث تسمح 

بالنسبة للموظفين الذين من الوكالة هذا العام والحصول على منافع نهاية الخدمة. 

يتم حساب المنفعة بقيمة تتم الموافقة على طلباتهم للترك الطوعي االستثنائي ف

 مبينكما هو  مساوية لتلك التي تدفع كما لو تم منح الموظف تقاعد طوعي مبكر

 .10ه في القسم أدنا

 

إن الترك الطوعي االستثنائي هو برنامج طوعي بالكامل بمعنى أن على  .5

تقديم الطلبات بانفسهم مستخدمين نموذج طلب الترك الطوعي الموظفين 

االستثنائي والموجود بنهاية هذا التعميم. من الممكن تقديم الطلبات من تاريخ هذا 

 26خامسة من اليوم الموافق لتاريخ التعميم ولكن بحد أقصى بحلول الساعة ال

يجب تقديم الطلبات لمدير مكتب الموارد البشرية في االقليم . 2018أيلول 

بالنسبة لموظفي االقاليم وإلى رئيس قسم خدمات الموارد البشرية بالنسبة 

 .لموظفي الرئاسة
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وكالة مراجعة نظرا لمحدودية األموال المتوفرة والفترة الزمنية القصيرة التي يجب على ال .6

طلبات الترك الطوعي االستثنائي فسوف تنظر الوكالة في الطلبات وفق ترتيب استالمها 

 أدناه. 8و  7وفي المعايير المفصلة في األقسام والتي تست

 

 

 

 األهلية

 

يجوز للموظف ان يتقدم بطلب ترك الخدمة من الوكالة عن طريق الترك الطوعي االستثنائي  .7

 لديه/لديها: للخدمة اذا كان/كانت

 

)الفقرة  109.2؛ كما هو محدد في المادة من الخدمة المؤهلة على األقل عشر سنوات .أ

( من قانون عمل الموظفين المحليين وذلك من تاريخ تقديم طلب الترك 6رقم 

 الطوعي االستثنائي؛ و

 

متبقية في عقده/عقدها اعتبارا من تاريخ تقديم  أو أكثر ( يوما تقويميا90تسعون ) .ب

 لب الترك الطوعي االستثنائي.ط

 

 المعايير

 

 بحسب ترتيب األولويات التالي:المؤهلة الترك الطوعي االستثنائي يتم النظر في طلبات س .8

         

بالتقديم المباشر للخدمات لالجئي دور لها الموظفون الذين يشغلون وظائف ال  .أ

 .لدعم واالسناد والوظائف اإلداريةفلسطين بما في ذلك وظائف ا

 

)بما في والمعلمات مثل المعلمين الموظفون الذين يشغلون وظائف في برنامج التعليم  .ب

يفتقرون الى المؤهالت العلمية او الخبرة المهنية المطلوبة لمثل هذه ذلك الذين 

 .(الوظائف

 

( من قانون 8) 2.109الموظفون المؤهلون للتقاعد الطوعي المبكر بموجب المادة  .ت

عاما إذا كان  60و  45عاما أو ما بين  60و  55أي ما بين يين عمل الموظفين المحل

عاما من  20لديهم سنوات من الخبرة المؤهلة أو إذا كان  10لديهم على األقل 

 الخدمة المؤهلة.

 

 تعتمد أولوية النظر في طلبات الترك الطوعي االستثنائي والموافقة عليها على اساس .ث

طول مدة خدمة مقدم الطلب بما على بل الوكالة ولترتيب الذي تم فيه استالمها من قا

؛ أعاله الخامسة )أ(يزيد عن متطلبات الحد األدنى المتمثلة بعشر سنوات وفقا للفقرة 

والوضع المالي للوكالة والمتطلبات التشغيلية في مكاتب  مصلحة الوكالةما فيه و

 .االقاليم ومكاتب الرئاسة
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ات الترك الطوعي االستثنائي المؤهلة على طلبوالموافقة على تخضع عملية النظر  .ج

  توفر األموال.

 

 

 

 تقديم طلبات الترك الطوعي االستثنائي للخدمة وتقييمها

 

لى رئيس قسم خدمات الموارد إيقوم الموظفون بتقديم طلباتهم للترك الطوعي االستثنائي  .9

القليم بالنسبة مدير مكتب الموارد البشرية في البشرية بالنسبة لموظفي الرئاسة وإلى ا

بقرار التقدم منه/منها إقراراً الموظف توقيع لموظفي االقاليم. ينبغي ان يشتمل الطلب على 

 لخدمة من الوكالة على أساس طوعي استثنائي. بطلب ترك ا

 

حيثما تتم الموافقة على طلب الموظف للترك الطوعي االستثنائي للخدمة تدفع الوكالة  .10

المنفعة بقيمة مساوية كما لو تم هذه يتم حساب ثنائي للخدمة. منفعة ترك طوعي است للموظف

( من 3) 113.1( وأيضاً والمادة 5) 2.109بموجب المادة  منح الموظف تقاعد طوعي مبكر

. أي بمعنى أن الموظف الذي يتم الموافقة على طلبه للترك قانونا عمل الموظفين المحليين

 :الطوعي االستثنائي للخدمة سوف يتلقى

 

بالمائة  11: ن لسلم رواتب الصحة المهنيعيجميع الموظفين باستثناء الخاض .أ

( من الراتب األساسي السنوي األخير عن كل سنة من سنوات الخدمة 11%)

( من الراتب األساسي السنوي %12بالمائة ) 12و  2014المؤهلة حتى العام 

 اعدا؛فص 2015مة المؤهلة من العام األخير عن كل سنة من سنوات الخد

 

( من الراتب %11بالمائة ) 11: ن لسلم رواتب الصحة المهنيعيالموظفين الخاض .ب

عن كل سنة من  2016كانون األول  31حتى تاريخ األساسي السنوي األخير 

( من %12بالمائة ) 12باإلضافة إلى  2014سنوات الخدمة المؤهلة حتى العام 

كل سنة من عن  2016ل كانون األو 31حتى تاريخ الراتب األساسي السنوي 

( %12بالمائة ) 12باإلضافة إلى  2016و  2015 لألعوامسنوات الخدمة المؤهلة 

 2017من الراتب السنوي األخير عن كل سنة من سنوات الخدمة المؤهلة للعام 

 فصاعدا؛

 

ال يجوز سحب طلب الترك الطوعي االستثنائي للخدمة من قبل الموظف بعد ان يتم استالمه  .11

رئيس قسم خدمات الموارد البشرية بالنسبة لموظفي الرئاسة ومن قبل مدير مكتب من قبل 

على ذلك من خطية الموارد البشرية بالنسبة لموظفي االقليم ما لم يتم منح موافقة استثنائية 

 قبل مدير دائرة الموارد البشرية.

 

ة الموارد البشرية سيتم تحديد األهلية واألولويات وفقا لهذا التعميم. ويمتلك مدير دائر .12

من  15.109صالحية الموافقة على طلبات الترك الطوعي للخدمة او رفضها وفقا للمادة 



 4 

إضافة الى هذا التعميم.   9قانون عمل الموظفين المحليين وتعليمات شؤون الموظفين رقم أ/

 مدراء مع بالتنسيق للخدمة االستثنائي الطوعي الترك بطلبات المتعلقة القرارات اتخاذ يتم

 . األمر يقتضي حسبما األقاليم مدراء او/ووالمكتب التنفيذي  بالرئاسة الدوائر

 

ينبغي ان يحدد كل طلب ترك طوعي استثنائي للخدمة تمت الموافقة عليه مقدار منافع الترك   .13

الطوعي االستثنائي للخدمة التي تستحق الدفع للموظف والتاريخ الذي سيتم فيه ترك الموظف 

سيتم عادة إنهاء خدمات مقدمي الطلبات التي تمت الموافقة عليها من الوكالة في للوكالة. 

غضون ثالثين يوما من تاريخ الموافقة على طلب الترك الطوعي االستثنائي للخدمة. وعادة 

ما سيتم دفع منافع الترك الطوعي االستثنائي للخدمة في غضون ستين يوما من تاريخ 

 طوعي االستثنائي للخدمة.الموافقة على طلب الترك ال

 

يسري العمل بسياسة الترك الطوعي استثنائي للخدمة كما هو منصوص عليها في هذا   .14

. ينبغي ان يتم تفسير سياسات الوكالة القائمة التي تتصل 2018 أيلول 11التعميم اعتبارا من 

تعديل هذه  باالستحقاقات او تشير إليها تمشيا مع ما سبق واذا اقتضت الضرورة سيصار الى

 السياسات في المستقبل.

 

يمكن ان يتم توجيه األسئلة واالستفسارات المتعلقة بتنفيذ هذا التعميم الى مدير مكتب   .15

 الموارد البشرية في االقاليم ورئيس قسم خدمات الموارد البشرية في الرئاسة.

 

 

 

  انتونينو بروسا

 دائرة الموارد البشرية مدير

 

 

 

 األقليم والرئاسة العامةفي المحليين فين جميع الموظ التوزيع:
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 1الملحق رقم 

 نرواواال

 2018 طلب الترك الطوعي االستثنائي للخدمة

 

 مدير مكتب الموارد البشريةموظفي االقاليم: يرجى تقديم الطلب إلى 

 رئيس قسم خدمات الموارد البشرية موظفي الرئاسة: يرجى تقديم الطلب إلى 

 

 ولالجزء اال

 

 اسم الموظف:

 

 رقم الموظف:

 المسمى الوظيفي:

 

 :االقليم/الرئاسة/المنطقة

 الدرجة:

 

 تاريخ احتساب الخدمة:

 

 

أنني أتقدم طوعيا بطلبي للترك الطوعي االستثنائي للخدمة.  اذا تمت الموافقة على طلبي للترك بأقر 

من قانون  15.109ى الوكالة وفقا للمادة الطوعي االستثنائي للخدمة،  افهم انه سيتم إنهاء خدماتي لد

إضافة الى تعميم الموظفين رقم  9عمل الموظفين المحليين وتعليمات شؤون الموظفين رقم أ/

  .6/2018أ/ و  5/2018أ/

 

 

 _________: ___________التاريخ____________________ :توقيع الموظف

 

 

 الجزء الثاني:

  

في االقليم ومسؤول خدمات الموارد البشرية بشأن االهلية  الموارد البشرية مسؤولتعليقات  (أ

 للترك الطوعي االستثنائي للخدمة:

 عدد سنوات الخدمة لدى الوكالة __________________ □

 مؤهل للتقاعد الطوعي المبكر بموجب الفئة ___________ □

 ______________نعم/المعلم بدون شهادة جامعية:________ □

 ______________________________اخرى: تعليقات

 

 

 

 

___________________________________________ 

 مسؤول الموارد البشرية في االقليم ، مسؤول خدمات الموارد البشرية
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 توصية مدير االقليم او مدير الدائرة بالرئاسة للترك الطوعي االستثنائي للخدمة (ب

 ال يوصي □               يوصي                                □

 :تعليقات اخرى

 

_______________________________ 

 

 مدير االقليم او مدير الدائرة بالرئاسة

 

 

 مدير دائرة الموارد البشرية

 غير موافق □موافق                                        □

 

__________________________ 

 مدير دائرة الموارد البشرية

 

 


