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يُز ثذاٚخ انؼبو انذبن ٙػًهذ انًمذع ٙػهٗ رُفٛز يششٔع إَٓبء اعزغالل انؼًبل يٍ انمذط انششلٛخ انؼبيه ٍٛف ٙانًغزٕغُبد
اإلعشائٛهٛخ :دًبٚخ دمٕق اإلَغبٌ ٔرؼضٚض انزًثٛم انذًٚمشاغ ٙدمٕق انؼًبل ف ٙانًغزٕغُبد ثذػى يٍ االرذبد األٔسٔثٙ
ٔانز٘ رششف ػهٛخ ػٛبدح انًمذع ٙانمبََٕٛخٔ ،خالل انثالثخ أشٓش انغبثمخ سصذد انًمذع ٙانؼذٚذ يٍ االَزٓبكبد ظذ
انؼًبل انزٚ ٍٚؼًهٌٕ ف ٙعٕق انؼًم اإلعشائٛهٛخ ،رنك ػٍ غشٚك رٕجٓٓى نهؼٛبدح يٍ اجم انذصٕل ػهٗ اعزشبساد لبََٕٛخ
أٔ دفبع لبََٕ ٙنمعبٚبْىٔ ،يٍ ُْب عٕف َهم ٙانعٕء ػهٗ ثؼط ْزِ االَزٓبكبد ٔانز ٙرؼجش ػٍ انؼذٚذ يٍ االَزٓبكبد
انشبئؼخ ث ٍٛانؼًبل انفهغطٔ ٍُٛٛٛيُٓب.
عقذ انعم ل:
ٚزهخص ف ٙػذو رٕلٛغ ػمذ ػًم ث ٍٛانًشغم اإلعشائٛهٔ ٙانؼبيمْٔ ،زِ ٚزشرت ػه ّٛخغبسح كجٛشح نهؼبيم ،دٛث أَخ إيبو
انمبٌَٕ نٛظ يٕظف ف ٙانششكخ أٔ انًصُغ ٔدبل رؼشض انؼبيم أل٘ إصبثخ ال ًٚكٍ نّ انؼالج ػهٗ َفمخ انًشغم أٔ
انذصٕل ػهٗ أ٘ رؼٕٚط ػُذ إَٓبء خذيزّ كًب ال ٚذك نّ انطبنخ ثؤ٘ شٙء يٍ االيزٛبصادٚٔ ،ؤرْ ٙزا كهّ ػٍ غشٚك
يشأغخ انًشغم اإلعشائٛه ٙنهؼبيم انفهغط ُٙٛانز٘ ٚشٚذ إٌ ٚؼًم يٍ اجم سفغ ٔظؼخ االلزصبد٘.
ساعات وأوقات انذوام:
رٕجّ انؼذٚذ يٍ انؼًبل نهؼٛبدح انمبََٕٛخ يٍ اجم انذصٕل ػهٗ اعزشبساد دٕل عبػبد ٔأٔلبد انؼًم ٔانز ْٙ ٙدغت
انمبٌَٕٔ ،ف ٙثؼط انذبالد ٚطهت انًشغم يٍ انؼًبل انؼًم أكثش يٍ ثًبَ ٙعبػبد ثبنٕٛو ٔيٍ دٌٔ دفغ عبػبد ػًم
إظبفٛخ ،دٛث ٚمع ٙانؼبيم عبػبد غٕٚهخ خبسج انًُضل رصم إنٗ أكثش يٍ  12عبػخ ٕٚيب ْٔزا كهّ ٚؤر ٙػهٗ دغبة
انؼبئهخ يًب خهك نّ يشبكم اجزًبػٛخ.
انفصم من انعمم
رؼشض انؼششاد يٍ انؼًبل انفهغط ٍُٛٛٛإنٗ انفصم انزؼغف ٙيٍ انؼًم دٌٔ عبثك إَزاس أٔ دٌٔ انجذء ثبألعجبة ،دٛث
رٕجّ ثؼط ػًبل يصُغ انًششٔثبد انغبصٚخ ف ٙيُطمخ انخبٌ األدًش ٔانز٘ ٚجهغ ػذدْى  13ػبيم ثطهت انًغبػذح ػُذيب
لبو صبدت انًصُغ ثفصهٓى ػٍ انؼًم يٍ دٌٔ عجت أٔ إَزاس يغجك.
انصحة وانسالمة بانعمم:
ٚزؼشض انكثٛش يٍ انؼًبل انفهغط ٍُٛٛٛنإلصبثبد إثُبء انؼًم ٔخبصخ انؼًبل انزٚ ٍٚؼًهٌٕ ثبنجُبء ف ٙانًغزٕغُبدْٔ ،زا
كهّ ٚؤر ٙيٍ ػذو رٕفش ٔعبئم انغاليخ نهؼًم ،دٛث ف ٙشٓش شجبغ عمػ ػبيم ف ٙيُطمخ رم أثٕٛد ػٍ ػهٕ يشرفغ أدٖ إنٗ
إصبثزّ ثجشٔح خطٛشح ف ٙإَذبء جغًّ ٔثؼذ سصذ انذبنخ ٔانزذمك يُٓب ارعخ أٌ انًشغم ال ٚزجغ ٔعبئم انغاليخ ف ٙانًٕلغ
نذًبٚخ انؼًبل َٔزٛجخ إًْبل انًشغم أدٖ رنك إنٗ عمٕغ انؼبيم ٔثؼذْب لبو انًشغم ثفصم انؼبيم ػٍ انؼًم ػُذ يطبنجزّ
ثذمٕلّ.
مكافآت نهاية انخذمة:
سصذد انًمذع ٙانؼذٚذ يٍ انذبالدٔ ،انز ٙألذو ثٓب انًشغم اإلعشائٛه ٙػهٗ ػذو صشف يكبفآد َٓبٚخ انخذيخ نهؼًبل
انفهغط ٍُٛٛٛإيب ػٍ غشٚك رٕلٛغ انؼبيم ػهٗ أٔساق ثبنغخ انؼجشٚخ أَخ ال ٚذك نّ انًطبنجخ ثًكبفئخ َٓبٚخ انخذيخ يغ انؼهى أٌ
يؼظى انؼًبل انفهغط ٍُٛٛٛال ٚمشا انهغخ انؼجشٚخٔ ،إيب ػٍ غشٚك ػذو انزضاو انًشغم نهؼبيم ثبنذفغٔ ،إيب ػٍ غشٚك ػذو
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رٕلٛغ ػمذ ػًم ٔثبنزبنٔ ٙفمب نهمبٌَٕ فبٌ انؼبيم غٛش يغجم ف ٙعجالد ٔصاسح انؼًم ٔال ٚذك نّ انًطبنجخ ثزنك ،أٔ ػٍ
غشٚك ارٓبو انؼبيم ثزٓى ثبغهخ ال أعبط نٓب يٍ انصذخ.
قيمة األجىر انمذفىعة (انتمييز باألجر):
رزًثم ثؤٌ لًٛخ األجٕس انًذفٕػخ نهؼبيم انفهغط ُٙٛف ٙإعشائٛم رخزهف اخزالفب ٔاظذخ ث ٍٛلًٛخ األجٕس انز ٙرذفغ نهؼبيم
اإلعشائٛه ٙفَ ٙفظ يٕلغ انؼًم َٔفظ انًٓخ ،فمذ رٕجّ ثؼط انؼًبل انفهغط ٍُٛٛٛانزٚ ٍٚؼًهٌٕ ف ٙيصُغ نهكشرٌٕ ثبنمذط
ثطهت انذصٕل ػهٗ اعزشبساد دٕل لًٛخ األجٕس ٔاالخزالف ٔانزًٛٛض ثبألجش ثُٓٛى ٔث ٍٛانؼًبل اإلعشائٛه.ٍٛٛ
عذم انتزام بذفع انراتب بمىعذ محذد:
ٕٚاجّ انؼششاد يٍ انؼًبل انفهغط ُٙٛيشكهخ ػذو دفغ انشارت ثًٕػذ يذذد خالل شٓش انؼًم ٔلبل ادذ انؼًبل إَّ ٚذفغ نّ
سارجّ كم شٓش ٍٚأٔ كم ثالثخ أشٓش أٔ ٚذفغ َصف أٔ سثغ انشارت يًب ٚؤد٘ إن ٙإدخبنّ ف ٙظبئمخ يبنٛخ يٍ جشاء ػذو
انٕفبء ثبالنزضايبد انًزشرجخ ػهٛخ ْٕ ٔػبئهزّ.

Head Office, Jerusalem: Tel: +972 2 628 5918/627 8997 Fax: +972 2 628 92 84. Al-Ram Office: Tel: +970
2 234 7077/0116, Fax: +970 2 234 9149. E-mail: info@al-maqdese.org, Website: www.al-maqdese.org

