دولة فلسطين

State of Palestine

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

National Committee For Summer Camps
عقد عمل

الرقــم...................:
1029/ /

التاريخ:

الفريق األول :المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية ويمثمها المدير التنفيذي لمجنة .
الفريق الثاني(الشخص المتعاقد)....................................................... :
اسم المؤسسة.......................... :

المحافظة..................................... :

رقم الجوال الشخصي......................... :

رقم الهوية...................................:

حيث أن الفريق الثاني يرغب بالعمل لدى الفريق األول بوظيفة :مدير  ،منشط  ،مدرب  ،آذن  .اسم الزاوية...................:
وحيث أن الفريق األول وافق عمى قبول الفريق الثاني بالوظيفية المذكورة ضمن الشروط التالية:

 )2يبدأ عمل الفريق الثاني من تاريخ 1029/7/21م إلى تاريخ  1029/7/12م وبمبمغ ..........شيقل.
 )1يمتزم الفريق الثاني بجميع البيانات التي تم توقيعها بمذكرة التفاهم من قبل مؤسستة و المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية.
 )1أن هذا العقد ال يخضع ألحكام نظام الخدمة المدنية أو أية أنظمة او قوانين تصدر من الجهات الرسمية المختصة والمتعمقة
بالوظيفة الرسمية لدى السمطة الوطنية الفمسطينية.

 )4ال يحق لمفريق الثاني أن يطالب بأية حقوق أو امتيازات تعود لمموظفين الرسمين لدى مؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية
وال يخضع لديوان الموظفين العام.
 )5في حالة رغبة أيا من الفرقين إلنهاء هذا العقد قبل مدته المحددة عميه إعالم الفريق األخر بهذ الرغبة قبل موعدها بشهر
واحد عمى األقل بكتاب خطي.

 )6ال يحتاج تنفيذ هذا العقد الى توجيه إخطار عدلي ويكتفي بإرسال إخطار عادي كتابي يرسل بالبريد المسجل.
 )7سيتم اقتطاع  %5من المبمغ رسوم ضريبة الدخل.

 )8ال يمتزم الفريق االول بتأمين صحي او تعويضات مالية اخري .
 )9وعميه وقع هذا العقد من قبل الفريقين بتاريخ

مالحظة:

/

1029 /م

 )2توقيع موحد لجميع مرفقات العقد.
 )1إرفاق صورة هوية واضحة.

 )1إرفاق صورة عن بطاقة البنك بالشيقل مضافا إليها رقم ال IBANمن البنك وليس من حساب الصفحة اإللكترونية.
الفريق األول:المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية

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

توقيع الفريق الثاني( الشخص المتعاقد):

.........................................................
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مطالبة مالية
أنا الموقع أدناه .....................................................

قمت بإتمام العمل الموكل إلي من قبمكم بتاريخ9132/7/31م ،إلى تاريخ9132/7/13م  .لذا أرجو منكم العمل عمى

تسديد المستحق عميكم والبالغ . ..............

مع االحترام

االسم الرباعي................................... :

رقم الهوية........................ :
توقيع ( الشخص المتعاقد).......................... ::

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

.........................................................
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إقـرار تنفيذ عمــل

باإلشارة الى الموضوع عقد العمل والمرفق والخاص باألخ/ت.................................................:

.

نود اإلشارة الى أن األخ المذكور قد أتم العمل الموكل إليو من قبل المجنة.

مع االحترام

المدير التنفيذي

المجنة الوطنية لممخيمات الصيفية

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

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

