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 فهــــرســـــت
رقم 

الصفحة 

 
 

:  القانون  : أواًل  
 

  4المقدمة 
  5    ( 87 – 86مادتً - اإلدارة العامة   ) 2003النظام األساسً المعدل لسنة 
  6. 1998 لسنة 4قانون الخدمة المدنٌة رقم 
  44. 1998 لسنة 4 بتعدٌل قانون الخدمة المدنٌة رقم 2005 لسنة 4قانون رقم 

 : الموائح التنفنذنة:  انناً  

  52.  “الشق اإلداري "  بالالبحة التنفٌذٌة لقانون الخدمة المدنٌة 2005 لسنة 45قرار مجلس الوزراء رقم 
  102.   بالبحة نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة المدنٌة2005 لسنة 12قرار مجلس الوزراء رقم 
  105.   بالبحة عالوة طبٌعة العمل و العالوة اإلدارٌة2005 لسنة 13قرار مجلس الوزراء رقم 
  110.  بالبحة العالوة اإلجتماعٌة2005 لسنة 14قرار مجلس الوزراء رقم 
  112. 2005بشؤن عالوة المخاطرة لسنة  ( 78 )قرار مجلس الوزراء بالالبحة التنفٌذٌة رقم 
  قرار مجلس الوزراء بنظام توظٌؾ الخبراء و شؽل الوظابؾ للقٌام بؤعمال بصفة مإقتة أو عارضه أو موسمٌة

 .2005لسنة 
116 

  121.  بشؤن الوصؾ الوظٌفً للمناصب العلٌا فً الوزارات2004 لسنة 144قرار مجلس الوزراء رقم 
  127.  بشؤن أسس الترقٌات المالٌة للموظفٌن العمومٌن2004 لسنة 177قرار مجلس الوزراء رقم 
  129.  بشؤن البحة بدالت و مصارٌؾ مهمات العمل الرسمٌة2004 لسنة 41قرار مجلس الوزراء رقم 
 137. قرار مجلس الوزراء بشؤن اللجنة اإلدارٌة الوزارٌة 

 : التعامنم:  ال اً  

  138اإلجــازات 
 ً141. واجبات الموظؾ وسلوكه الوظٌف 
  143 العمل خارج نطاق الوظٌفة 
 ً145 . الؽٌاب عن العمل أو التؤخٌر عن العمل الرسم 
 147 . إٌقاؾ الموظؾ عن العمل أو احتجازه من قبل الشرطة 
 149. إصابات العمل 
 151.  صرؾ العالوة اإلدارٌة 
   152حصر حضور و ؼٌاب الموظفٌن الشهري 
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 153.  نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة إلى الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنٌة 
   154مراجعة بٌانات نقل الموظفٌن إلى الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنٌة 

 158.  اإلحالة المبكرة إلى التقاعد 

 161.  التعٌٌنات و الترقٌات 

  163التعٌٌنات 

  164نموذج ترقٌة الموظؾ 

  165نقل الموظفٌن 
  166العالوة اإلدارٌة 

  168اإلجازات 

  169فترة التجربة 
  ً171التدرج الوظٌف 

  172السٌارات الحكومٌة 
  173التعٌٌن بموجب إعالن و مسابقات 
  174كشؾ بالوظابؾ الشاؼرة المطلوب شؽلها 
  175كشؾ بؤسماء الفابض و الزابد عن الحاجة من الموظفٌن 
   176اإلجازات الدراسٌة و البعثات و المهمات و الدورات الرسمٌة 

  181استٌفاء صحٌفة السوابق من المرشحٌن للتعٌٌن 
  182نموذج سجل حصر حضور و ؼٌاب الموظفٌن الشهري 

    183لجنة البعثات و الدورات 

 : اإلصالح اإلداري: رااعاً  

  174 .2004/2006برنامج اإلصالح الذي أقره مجلس الوزراء فً مجال اإلدارة العامة و الخدمة المدنٌة للعامٌن 
  186.  2005 و حتى 1994شإون الخدمة المدنٌة قبل عام 
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:  المقـدمـة
 

 

إن ىذا الكتاب نظير اوضوح التحوالت اإلستراتنجنة التي ساىم في وضعيا دنوان الموظفنن العام من 

قواننن و لوائح تنفنذنة و تعامنم و التي استيدفت وضع اتجاىات عممنة اإلصالح و التطونر عمى سمم أولونات 

 العمل في دنوان الموظفنن العام ، و الادء اتحقنق تقدم جوىري و نوعى في دور دنوان الموظفنن العام ،

.  و اإلسيام في عممنة التغننر و اإلصالح الشامل لشؤون الخدمة المدننة 

إن أحد أسس ىذه العممنة ىو إنجاد السند التشرنعي عار تطونر أنظمة و تشرنعات الخدمة المدننة 

امختمف جوانايا واعتماد التخطنط في مختمف مراحل وجوانب العممنة اإلدارنة لتشمل تحدند االحتناجات ورسم 

سناسات التوظنف و اإلسيام في وضع سناسات إدارة الموارد الاشرنة عمى المستوى الوظنفي و تعزنز دور 

.  المؤسسة في عممنة اإلدارة و اتخاذ القرار و الحرص عمى تحقنق العدالة و تكافؤ الفرص 

 و أخنرًا فإنو نسعدني أن أقدم ىذا الكتاب و الذي نأتي تتونجًا لجيود العاممنن في ىذا الجياز الحنوي

و إليام فميم منى كل الشكر و التقدنر و العرفان آماًل أن نكون ىذا الكتاب اما نحتونو كمرجعًا ومعننًا لقضانا 

.   تخطنط الموارد الاشرنة و إدارجيا في الجياز الحكومي اشكل خاص و الخدمة المدننة اشكل عام 
 

 هـــا  مــداا  
 رئي ادياا الميوظئي اللـا  
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 2003القانون األساسي المعدل 

 ( 87 – 86مادتي  )اإلدارة العامة 

 

( 86)مادة
 

يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم 

. وفقا للقانون

 

( 87)مادة
 

ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين   ُ

بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على االرتقاء باإلدارة العامة 

وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة باإلدارة 

. العامة،والعاملين بها
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م 1998لسٌت  ( 4 )قبًوى رقن 
بئصدار قبًوى اخلدهت املدًٍت 

 
ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  

ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  

 م المعمول به فً محافظات الضفة الؽربٌة، 1966 لسنة 23بعد االطالع على نظام الخدمة المدنٌة رقم 

م المعمول بها فً محافظات ؼزة  1988وعلى أنظمة وأسس الخدمة العامة لسنة 

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،  

وعلى موافقة المجلس التشرٌعً، 

:  أصدرنا القانون التالً

 (  1 )مادة 
ٌعمل بؤحكام قانون الخدمة المدنٌة المرافق على أن ٌبدأ تطبٌق الجانب المالً منه على مراحل وفقاً لإلمكانات 

.  المالٌة للسلطة الوطنٌة كما ٌقرر مجلس الوزراء

 
 (  2 )مادة 

بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون ٌستمر العمل بالقوانٌن واللوابح السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة لحٌن قٌام 

.  مجلس الوزراء بإصدار اللوابح والقرارات المنفذة إلحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ نفاذه

 
 (  3 )مادة 

على جمٌع الجهات المختصة، كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به بعد ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ نشره 

.  فً الجرٌدة الرسمٌة

 
 

 
 1998يف يوليو  ( 24 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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الباب األول  

 

 الفصل األول 

تعارٌؾ  

  ( 1 )مادة 

 

ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة الواردة فً هذا القانون المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر 

:- ذلك

.  السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة:  السلطة الوطنٌة

أٌة وزارة أو إدارة أو مإسسة عامة أو سلطة أو أٌة جهة أخرى تكون موازنتها ضمن الموازنة : الدابرة الحكومٌة

.  العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أو ملحقة بها

ولؽاٌات هذا القانون تشمل . كل وزٌر أدى الٌمٌن الدستورٌة وُمنح الثقة من المجلس التشرٌعً الفلسطٌنً: الوزٌر

.  الوزٌر فٌما ٌختص بوزارته والدوابر المرتبطة به: كلمة الوزٌر

. دٌوان الموظفٌن العام: الدٌوان

.  ربٌس دٌوان الموظفٌن العام:  ربٌس الدٌوان

.  لجنة انتقاء الموظفٌن المإلفة بمقتضى أحكام هذا القانون: لجنة االختٌار

.  العمل فً أي من الدوابر الحكومٌة وفقاً ألحكام هذا القانون: الخدمة المدنٌة

وٌقصد به الموظؾ أو الموظفة وهو الشخص المعٌن بقرار من جهة مختصة لشؽل وظٌفة مدرجة فً : الموظؾ

 نظام تشكٌالت الوظابؾ المدنٌة على موازنة إحدى الدوابر الحكومٌة أٌاً كانت طبٌعة تلك الوظٌفة

. أو مسماها

مجموعة المهام التً توكلها جهة مختصة إلى الموظؾ للقٌام بها بمقتضى هذا القانون أو أي تشرٌع :  الوظٌفة

.  آخر أو تعلٌمات أو قرارات إدارٌة وما ٌتعلق بها من صالحٌات وما ٌترتب على تلك المهام من مسإولٌات

.  اإلجازة أو اللٌسانس أو البكالورٌوس: الشهادة الجامعٌة األولى

. الزوج أو الزوجة: الزوج

. منح الموظؾ درجة أعلى من درجته:  الترقٌة
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الراتب األساسً الشهري الذي ٌستحقه الموظؾ وٌتقاضاه مقابل قٌامه بمهام الوظٌفة التً ٌشؽلها، وال :  الراتب

. ٌشمل العألوات أو البدالت من أي نوع كانت

إٌفاد الموظؾ للدراسة فً مإسسة تعلٌمٌة أو تدرٌبٌة معترؾ بها مدة تزٌد على ثمانٌة أشهر سواء كانت :  البعثة

. داخل فلسطٌن أو خارجها

إٌفاد الموظؾ للتدرب بؽرض إكسابه معرفة علمٌة أو مهارة عملٌة أو كلٌهما معاً وذلك لمدة ال تزٌد عن :  الدورة

. ثمانٌة أشهر سواء كانت داخل فلسطٌن أو خارجها

إٌفاد الموظؾ لحضور مإتمر أو حلقة دراسٌة أو لقاء علمً أو للقٌام بزٌارة أو جولة :  المهمة الرسمٌة

استطالعٌة أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور على أن ٌكون اإلٌفاد لمدة ال تزٌد على شهر واحد سواء كانت 

.  الموظؾ الذي ٌوفد فً بعثة أو دورة وفقاً ألحكام هذا القانون: الموفد. المهمة داخل فلسطٌن أو خارجها

.  قانون التؤمٌن والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر: نظام التقاعد

.  اللجنة الطبٌة المختصة: اللجنة الطبٌة

. الجزء من اثنً عشر جزءاً من السنة: الشهر. حسب التقوٌم الشمسً: السنة

.  الجزء من ثالثٌن جزءاً من الشهر:  الٌوم

 
 

الفصل الثانً  

مبادئ عامة  

 (  2 )مادة 

:- تسري أحكام هذا القانون على
الموظفٌن العاملٌن فً الدوابر الحكومٌة وٌتقاضون رواتبهم من خزٌنة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة حسب  .1

نظام تشكٌالت الوظابؾ 

.  الموظفٌن المعٌنٌن بمقتضى قوانٌن أو قرارات خاصة فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فٌها .2
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 (  3 )مادة 

:- ٌتولى مجلس الوزراء اإلشراؾ العام على شإون الخدمة المدنٌة فً فلسطٌن وله فً سبٌل ذلك القٌام بما ٌلً

 كلما اقتضت الضرورة ذلك فً ضوء الدراسات الخاصة والعالواتإعادة النظر فً جدول الرواتب  .1

بتكلفة المعٌشة واإلمكانٌات المالٌة للدولة وتقدٌم االقتراحات بشؤنهما إلى المجلس التشرٌعً للمصادقة 

. علٌها

تحدٌد قٌمة عألوات االختصاص والندرة والمخاطرة أو أٌة عألوات أخرى ومستحقٌها، ووضع الضوابط  .2

والمعاٌٌر لصرفها بناًء على ما ٌعرضه دٌوان الموظفٌن بالتنسٌق مع الدوابر الحكومٌة والجهات 

.  المختصة

وضع أٌة مشروعات لخدمة مصلحة الموظفٌن وتطوٌرها بما ٌكفل توفٌر االطمبنان واالستقرار المادي  .3

. واالجتماعً والنفسً لهم

 .تحدٌد أٌام العمل فً الدوابر الحكومٌة وساعات الدوام فٌها وأٌام العطل الرسمٌة .4

.  إصدار اللوابح والقرارات األخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون .5

 
 (  4 )مادة 

:- على الدوابر الحكومٌة القٌام بما ٌلً

أن تحدد أسالٌب تحقٌق األهداؾ والمهام الموكولة إلٌها بكفاءة وفعالٌة وأن تعتمد الوسابل الكفٌلة بتعرٌؾ  .1

.  الموظفٌن والمواطنٌن بؤهدافها ومهامها

أن تضع مشروعاً لهٌكلها التنظٌمً بتقسٌماته محدداً فٌه اختصاصات كل منها وٌصدر باعتماده قرار من  .2

 . مجلس الوزراء

أن تضع جدوالً لوظابفها مرفقاً به بطاقة وصؾ لكل وظٌفة محدداً به واجباتها ومسإولٌاتها وشروط  .3

الملحق بهذا القانون على أن ٌقدم  ( 1 )شؽلها وتصنٌفها وترتٌبها وفقاً للفبات الواردة فً الجدول رقم 

 .إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار بشؤنه

. أن تحدد حاجتها السنوٌة من الوظابؾ الواردة فً جدول وظابفها المعتمد إلدراجها فً الموازنة العامة .4
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أن توفر وسابل العمل الضرورٌة للموظؾ لتحسٌن أدابه لواجباته مع مراعاة االقتصاد فً النفقات  .5

.  والحرص على أموال الدولة

أن تقوم بتوجٌه الموظؾ المعٌن لدٌها تحت التجربة لتعرٌفه على جهاز الدابرة وأهدافها ومهامها،  .6

وتنظٌمها اإلداري، والتشرٌعات الخاصة بها وبشإون الخدمة المدنٌة، وإٌقافه على مهام وظٌفته وتدرٌبه 

.  على أسالٌب العمل فً وحداتها اإلدارٌة المختلفة

 
 (  5 )مادة 

:- ُتنشؤ فً كل دابرة حكومٌة وحدة لشبون الموظفٌن تتولى المهام التالٌة

 مع متخذي القرارات فً الدابرة الحكومٌة التابعة لها لوضع السٌاسات الخاصة بالموظفٌن فٌها، التعاون .1

.  وتنفٌذها ومتابعتها، ومراجعتها بٌن وقت وآخر

المساهمة فً تهٌبة المناخ المناسب للعمل فً الدابرة الحكومٌة التابعة لها مما ٌساعد الموظفٌن فٌها على  .2

.  االرتفاع بمستوى أدابهم وإنتاجهم

المشاركة فً تطوٌر األسالٌب الحدٌثة فً عملٌات إدارة شإون الموظفٌن وتطبٌقها فً إطار من التخطٌط  .3

. للقوى البشرٌة وتقٌٌم األداء فً الدابرة الحكومٌة التابعة لها وتصنٌؾ الوظابؾ وإدارة المحفوظات فٌه

متابعة إجراءات شإون الموظفٌن كالتعٌٌن والترقٌة والنقل والندب واإلعارة وؼٌرها وضبط الملفات  .4

. والسجالت الخاصة بها

إجراء الدراسات الالزمة لتحدٌد مدى حاجة الموظفٌن للتدرٌب، وإٌفادهم فً بعثات دراسٌة وعلمٌة  .5

. ومتابعة أعمال الموفدٌن منهم وذلك كله بالتنسٌق مع دٌوان الموظفٌن

.  وتبٌن الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات والسجالت والنماذج التً تستخدم فً عمل هذه الوحدة .6

 
 

الفصل الثالث  

دٌوان الموظفٌن العام  

 (  6 )مادة 
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وٌعنً بشإون الخدمة المدنٌة وٌتولى إدارته ربٌس  (دٌوان الموظفٌن العام  )تنشؤ دابرة مستقلة تسمى  .1

. ٌرتبط بمجلس الوزراء

. ٌعٌن ربٌس الدٌوان بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة بناًء على تنسٌب من مجلس الوزراء .2

. ٌمارس ربٌس الدٌوان صالحٌاته فً إدارة الشإون المتعلقة بالدٌوان وفقاً ألحكام هذا القانون .3

.  ٌقدم دٌوان الموظفٌن مشروع هٌكله التنظٌمً لمجلس الوزراء إلصدار القرار بشؤنه .4

 
 (  7 )مادة 

تحقٌقاً للؽاٌات المقصودة من التنمٌة اإلدارٌة فً تطوٌر الجهاز اإلداري فً فلسطٌن ٌتولى الدٌوان المهام 

 :-والمسإولٌات التالٌة

اإلشراؾ على تطبٌق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبٌق الدوابر الحكومٌة لسابر تشرٌعات الخدمة  .1

. المدنٌة بصورة سلٌمة

المشاركة فً إعداد وتنفٌذ الخطط المتعلقة بالموظفٌن والعمل على تنمٌة قدراتهم عن طرٌق تنسٌق  .2

. التدرٌب والبعثات داخل فلسطٌن وخارجها

المشاركة فً وضع القواعد الخاصة بإجراء امتحانات تنافسٌة بٌن المتقدمٌن للتعٌٌن فً الوظابؾ العامة  .3

واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد تلك االمتحانات سنوٌاً أو كلما دعت الحاجة إلٌها، وذلك بالتنسٌق مع 

.  الدوابر الحكومٌة والجهات األخرى المعنٌة

مراجعة القرارات اإلدارٌة الصادرة من الدابرة الحكومٌة بالتعٌٌن والترقٌة التً تلتزم بتبلٌؽها للدٌوان  .4

خالل خمسة عشر ٌوماً من صدورها، وللدٌوان أن ٌعترض على ما ٌراه مخالفاً منها ألحكام هذا القانون 

واللوابح السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة وٌبلػ أسباب اعتراضه إلى الدابرة الحكومٌة خالل ثالثٌن ٌوماً من 

تارٌخ تبلٌؽه بها، وفً حالة عدم االتفاق بٌن الدٌوان والدابرة الحكومٌة المعنٌة ٌرفع الدٌوان األمر إلى 

. مجلس الوزراء التخاذ ما ٌراه مناسباً وفقاً ألحكام هذا القانون

 إعداد سجل مركزي لجمٌع موظفً الخدمة المدنٌة فً فلسطٌن .

  إعداد اإلحصاءات عن الموظفٌن وأٌة إحصاءات أخرى تتطلبها مهام الدٌوان ومتابعة تلك اإلحصاءات

.  وتحدٌثها
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 توثٌق التشرٌعات والمراجع المتعلقة بالخدمة المدنٌة  .

  إعداد دلٌل للخدمة المدنٌة فً فلسطٌن توضح فٌه واجبات الموظؾ وحقوقه التً ٌتضمنها هذا القانون

.  وسابر التشرٌعات المعمول بها فً فلسطٌن والتً ٌجب على الموظؾ اإللمام بها

 
 ( 8 )مادة 

ٌقدم ربٌس الدٌوان لمجلس الوزراء تقرٌراً سنوٌاً عن أعمال الدٌوان ونشاطاته قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة 

.  المالٌة، أو كلما طلب منه ذلك

 
 

الباب الثانً  

 
الفصل األول  

تصنٌف الوظائف الحكومٌة وفئات الموظفٌن  

 (  9 )مادة 

:- فٌما عدا الوزراء تقسم الوظابؾ فً الدوابر الحكومٌة فً فلسطٌن إلى الفبات التالٌة .1

. وتشمل من ٌعٌن بدرجة وزٌر من رإساء الدوابر الحكومٌة:  الفبة الخاصة

وتشمل الوظابؾ التخطٌطٌة واإلشرافٌة العلٌا، وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة اإلشراؾ على :  الفبة األولى

تنفٌذ أهداؾ الدوابر الحكومٌة فً المجاالت التخصصٌة المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات 

وٌشترط فٌهم توفر المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المطلوبة، وٌتم تعٌٌن الوكالء . واإلجراءات لتنفٌذها

تحدد الرواتب وسابر الحقوق المالٌة . ورإساء الدوابر والمدٌرٌن العامٌن من موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها

.  لشاؼلً وظابؾ هذه الفبة وفقاً للدرجة الوظٌفٌة الواردة فً قرار التعٌٌن وفقاً ألحكام القانون

وتشمل الوظابؾ التخصصٌة فً مختلؾ المجاالت وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة القٌام : الفبة الثانٌة

باألعمال التخصصٌة فً المهن الطبٌة والهندسٌة واإلدارٌة والقانونٌة والمالٌة والمحاسبٌة واالقتصادٌة 

وتضم هذه الفبة موظفً الدوابر الحكومٌة التً تتطلب مهارات . واالجتماعٌة والثقافٌة والتربوٌة وؼٌرها
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وٌتم اختٌار من ٌمتلكون مهارات إدارٌة وقٌادٌة من بٌن موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها لشؽل . تخصصٌة محددة

.  الوظابؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة الوسطى كالمدٌرٌن ورإساء األقسام ورإساء الشعب والوحدات

. وتشمل الوظابؾ الفنٌة والكتابٌة وأعمال السكرتارٌة من طباعة وحفظ وثابق وؼٌرها: الفبة الثالثة

وتشمل الوظابؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل والصٌانة والحركة والنقل والورش المٌكانٌكٌة :  الفبة الرابعة

.  والكهربابٌة ومحطات القوى وؼٌرها

. وتشمل وظابؾ الخدمات كالحراس والسعاة ومن فً حكمهم: الفبة الخامسة

تعتبر كل فبة من هذه الفبات وحدة متمٌزة فً مجاالت شإون الخدمة المدنٌة من تعٌٌن وترقٌة ونقل  .2

.  وٌكون لها قابمة مستقلة بؤقدمٌة موظفٌها فً كل الدرجات التً تتضمنها

 
 (  10 )مادة 

فٌما عدا الفبة الخاصة تقسم الفبات الوظٌفٌة إلى عدد من الدرجات تؽطً مدة الخدمة الوظٌفٌة للموظؾ من 

.  الملحق بهذا القانون ( 1 )تارٌخ التحاقه وحتى انتهابها، وفقاً ما هو وارد فً الجدول رقم 

 
 (  11 )مادة 

.  ٌجوز نقل موظفً الفبة الثانٌة بالترقٌة إلى الفبة األولى عند استٌفابهم للشروط المنصوص علٌها فً هذا القانون
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 (  12 )مادة 

ٌجوز نقل موظفً الفبة الثالثة إلى الفبة الثانٌة لكل من ٌحصل على الشهادة الجامعٌة األولى على األقل  .1

. أثناء خدمته وأن تكون الشهادة فً مجال العمل

.  وفً هذه الحالة ٌنقل الموظؾ إلى الدرجة المقابلة التً ٌعادل راتبها ما كان ٌتقاضاه قبل النقل .2

 
 (  13 )مادة 

ٌجوز نقل الموظؾ من إحدى الفبتٌن الرابعة والخامسة إلى الفبة الثالثة عند حصوله على الثانوٌة العامة فما 

فوقها إلى الدرجة المقررة لمإهله على أن ٌتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنقول إلٌها أو الراتب األصلً قبل 

.  النقل أٌهما أكثر

 
 

الفصل الثانً التعٌٌنات  

 (  14 )مادة 

ال ٌعٌن على إحدى وظابؾ الخدمة المدنٌة إال من توافرت فٌه شروط شؽل الوظٌفة، وٌحظر الجمع بٌن 

.  وظٌفٌتٌن

 
 (  15 )مادة 

.  ٌعٌن ربٌس دابرة الرقابة المالٌة واإلدارٌة بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة ومصادقة المجلس التشرٌعً

 
 (  16 )مادة 

ٌعٌن باقً رإساء الدوابر الحكومٌة المستقلة من الفبة األولى بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة بناًء على تنسٌب 

.  من مجلس الوزراء
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 (  17 )مادة 

 (أو ما ٌعادلها من خارج الدابرة الحكومٌة  )ٌعٌن الوكالء والمدٌرون العامون من موظفً الفبة األولى  .1

. بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة وبناًء على تنسٌب من مجلس الوزراء

.  ٌعٌن موظفو الفبة األولى بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسٌب ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص .2

 
 (  18 )مادة 

.  ٌُعٌن موظفو الفبات األخرى بقرار من ربٌس الدابرة المختص

 
 (  19 )مادة 

تعلن الدوابر الحكومٌة عن الوظابؾ الخالٌة بها التً ٌكون التعٌٌن فٌها بقرار من الجهة المختصة خالل أسبوعٌن 

ٌُشعر  من خلوها من صحٌفتٌن ٌومٌتٌن على األقل وٌتضمن اإلعالن البٌانات المتعلقة بالوظٌفة وشروط شؽلها و

الدٌوان بذلك  

 
 (  20 )مادة 

فً الوظابؾ التً ٌستدعً شؽلها إجراء مسابقات كتابٌة وشفهٌة ٌتم اإلعالن عن إجراء المسابقات الكتابٌة أوالً، 

وٌدعى الناجحون فً االمتحان الكتابً فقط إلجراء المسابقات الشفهٌة وٌتم اإلعالن عن أسماء الناجحٌن فً 

.  المسابقات الشفهٌة حسب الترتٌب النهابً لنتابج المسابقات

 

 (  21 )مادة 

تقوم لجان االختٌار باإلعالن عن أسماء المقبولٌن للتقدم لمسابقات التعٌٌن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن لٌومٌن متتالٌٌن 

.  على األقل بحٌث ٌتضمن اإلعالن موعد ومكان المسابقة
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 (  22 )مادة 

ٌكون التعٌٌن فً الوظابؾ بحسب األسبقٌة الواردة بالترتٌب النهابً لنتابج االمتحان، وعند التسؤوي فً  .1

الترتٌب ٌعٌن األعلى مإهالً فاألكثر خبرة، فإن تسؤوٌا تقدم األكبر سناً، وتسقط حقوق من لم ٌدركه الدور 

. للتعٌٌن بمضً سنة من تارٌخ إعالن نتٌجة االمتحان

.  ٌتم الشروع فً عملٌة التعٌٌن خالل مدة شهر من تارٌخ إعالن النتابج المذكورة .2

ٌجب االنتهاء من عملٌة التعٌٌن للشواؼر المعلن عنها خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ إعالن نتٌجة  .3

.  االمتحان

 
 (  23 )مادة 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظابؾ التً تخصص لألسرى المحررٌن وللجرحى الذٌن  .1

أصٌبوا فً عملٌات المقؤومة والذٌن تسمح حالتهم بالقٌام بؤعمال تلك الوظابؾ كما ٌحدد القرار وصفاً 

. للجرحى المذكورٌن وقواعد شؽل تلك الوظابؾ

ٌجوز أن ٌعٌن فً تلك الوظابؾ أزواج هإالء الجرحى أو أحد أوالدهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم  .2

القابمٌن بإعالتهم وذلك فً حالة عجزهم عجزاً تاماً أو وفاتهم، إذا توافرت فٌهم شروط شؽل تلك 

. الوظابؾ

.  من هذه المادة على أسر الشهداء ( 2 )تنطبق أحكام الفقرة  .3

 
 (  24 )مادة 

:-  ٌشترط فٌمن ٌعٌن فً أي وظٌفة أن ٌكون

.  فلسطٌنٌاً أو عربٌاً  .1

ْثُبت عمر الموظؾ بشهادة مٌالده الرسمٌة وفً األحوال التً ال  .2 ٌَ قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره و

ٌتٌسر فٌها الحصول على شهادة المٌالد ٌقدر عمره بقرار تتخذه اللجنة الطبٌة المختصة وٌعتبر قرارها 

. فً هذا الشؤن نهابٌاً 

خالٌاً من األمراض والعاهات البدنٌة والعقلٌة التً تمنعه من القٌام بؤعمال الوظٌفة التً سٌعٌن فٌها  .3

بموجب قرار من المرجع الطبً المختص، على أنه ٌجوز تعٌٌن الكفٌؾ فً عٌنٌه أو فاقد البصر فً 
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إحدى عٌنٌه أو ذي اإلعاقة الجسدٌة، إذا لم تكن أي من تلك اإلعاقات تمنعه من القٌام بؤعمال الوظٌفة 

ٌّن فٌها بشهادة المرجع الطبً المختص على أن تتوافر فٌه الشروط األخرى للٌاقة الصحٌة  التً سٌع

متمتعاً بحقوقه المدنٌة ؼٌر محكوم علٌه من محكمة فلسطٌنٌة مختصة بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو  .4

.  األمانة ما لم ٌرد إلٌه اعتباره

 
 (  25 )مادة 

:- ٌراعى فً التعٌٌن ألول مرة القواعد التالٌة

ال ٌكون التعٌٌن بؤثر رجعً وٌعتبر تعٌٌن الموظؾ فً الخدمة من تارٌخ إخطاره كتابٌاً بذلك من قبل  .1

وٌعتبر قرار تعٌٌنه الؼٌاً إذا لم ٌباشر . الدٌوان بواسطة الدابرة الحكومٌة التابع لها ومباشرته العمل فٌها

عمله خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ تبلٌؽه كتابٌاً وفً هذه الحالة ٌعٌن من ٌلٌه فً الترتٌب إذا كان التعٌٌن 

. بموجب مسابقة

ال ٌجوز تعٌٌن الطالب المتفرغ فً الدراسة فً وظٌفة شاؼرة فً الموازنة   .2

ال ٌقبل مرشح للخدمة المدنٌة لوظٌفة تتطلب رخصة بموجب قانون إال إذا كان المرشح حاصالً على  .3

. الرخصة المطلوبة من الجهة ذات االختصاص

أن تكون الشهادات العلمٌة التً ٌجري التعٌٌن على أساسها أصلٌة أو مصدقة حسب األصول صادرة عن  .4

ٌّة مإسسة أخرى معترؾ بها .  معهد أو كلٌة أو جامعة أو أ

تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتً التربٌة أو التعلٌم العالً كٌل حسب اختصاصها وذلك وفقاً ألحكام  .5

.  القانون

.  أن ال ٌقل السن عن ثمانً عشرة سنة .6
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 (  26 )مادة 

:- تشكل لجان اختٌار الموظفٌن للتعٌٌن على الوظابؾ الشاؼرة فً الدوابر الحكومٌة من ممثلٌن عن كل من

. الدابرة المعنٌة .1

.  دٌوان الموظفٌن .2

.  وتوضح الالبحة التنفٌذٌة تفصٌالً بذلك

 
 (  27 )مادة 

ٌجوز شؽل الوظٌفة الدابمة بصفة مإقتة فً األحوال المبٌنة بهذا القانون وفً هذه الحالة ٌسري على الموظؾ 

.  المعٌن أحكام الوظٌفة الدابمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معه

 
 (  28 )مادة 

ٌضع مجلس الوزراء بناًء على اقتراح دٌوان الموظفٌن العام نظاماً لتوظٌؾ الخبراء المحلٌٌن واألجانب ولمن 

.  ٌقومون بؤعمال مإقتة عارضة أو موسمٌة

 
 (  29 )مادة 

ٌصدر دٌوان الموظفٌن البحة بالضوابط واإلجراءات ونماذج العقود التً تبرم مع المعٌنٌن وفقاً للمادتٌن 

.  السابقتٌن

 
 

 الثالث الفصل

 فترة التجربة 

 (  30 )مادة 

فٌما عدا وظابؾ الفبة األولى تعتبر السنة األولى من عمل الموظؾ الذي ٌتم اختٌاره لشؽل وظٌفة شاؼرة  .1

. من خارج الخدمة فترة تجربة

.  ٌتم تقٌٌم أداء الموظؾ وفقاً للنماذج والضوابط واإلجراءات التً توضحها الالبحة التنفٌذٌة .2
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ٌخطر الموظؾ الخاضع للتجربة فً حالة عدم اجتٌازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعٌن من انتهابها وٌتم  .3

.  إشعار الدٌوان بذلك

 
 (  31 )مادة 

إذا اجتاز الموظؾ فترة التجربة بنجاح ٌقوم ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بتثبٌته بقرار فً الوظٌفة من تارٌخ 

.  مباشرة العمل فٌها وٌتم إشعار الدٌوان بذلك

 
 

الفصل الرابع  

تقٌٌم األداء  

 (  32 )مادة 

:-  تقدر مراتب األداء بؤربع مراتب هً

% (  100 - 85 )از ـ ممت (1

% ( 84 - 75 ) جٌد جداً  (2

% ( 74 - 65 )د ــجً (3

% (  64 - 50 )متوسط  (4

.  وما دون ذلك ضعٌؾ

 
 (  33 )مادة 

تضع الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق مع الدٌوان البحة تنفٌذٌة تكفل قٌاس كفاٌة األداء الواجب تحقٌقه بما ٌتفق  .1

مع الوصؾ الوظٌفً لنشاط الدابرة الحكومٌة وأهدافها ونوعٌة الوظابؾ بها واإلجراءات التً تتبع فً 

. وضع وتقدٌم واعتماد تقارٌر الكفاٌة وطرق التظلم منها

ٌعتبر األداء العادي هو المعٌار الذي ٌإخذ أساساً لقٌاس كفاٌة األداء وٌكون تقدٌر الكفاٌة وفقاً للمراتب  .2

. المذكورة فً المادة السابقة
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ٌقوم الربٌس المباشر بتقدٌر كفاٌة األداء لموظفٌه بموضوعٌة ودقة وأمانة مرة واحدة فً كل سنة تبدأ من  .3

من كل عام وتقدم خالل شهري كانون  (دٌسمبر  )وتنتهً فً كانون األول  (ٌناٌر  )أول كانون الثانً 

من العام  (مارس  )وتعتمد من الوزٌر المختص خالل شهر آذار  (فبراٌر  )وشباط  (ٌناٌر  )الثانً 

.  التالً

ال ٌجوز سحب التقرٌر أو إدخال أي تعدٌل علٌه بعد إرساله إلى الدٌوان كما ال ٌجوز محو أو كشط أي  .4

. بٌانات فٌه

.  ٌعلن للموظفٌن معاٌٌر قٌاس كفاٌة األداء التً تستخدم فً شؤنهم .5

 
 (  34 )مادة 

تعد التقارٌر السنوٌة على النموذج المخصص لهذه الؽاٌة وتدون فٌها كفاءات الموظفٌن وسلوكهم ونشاطهم، 

وتقدر كفاٌة أداء الموظؾ حسب الدرجات المدونة فً النموذج، وٌراعى فً تقٌٌم عمل الموظؾ إنجازه لواجباته 

على ضوء المستوٌات المنتظرة من شاؼل الوظٌفة، كماً ونوعاً، وتقٌم أسالٌب عمله من حٌث المواظبة والسلوك 

.  الشخصً والصفات الذاتٌة التً ٌمارس فً ظلها صالحٌاته وٌتخذ قراراته

 
 (  35 )مادة 

.  ٌشكل ربٌس كل دابرة حكومٌة لجنة برباسته لتدقٌق التقارٌر السنوٌة ووضع التقرٌر العام لكفاٌة أداء الموظؾ

 
 (  36 )مادة 

ُتْعلم الدابرة المختصة الموظؾ الذي ٌعمل لدٌها بصورة من تقرٌر الكفاٌة عن أدابه بمجرد اعتماده من  .1

.  الجهة المختصة

. للموظؾ أن ٌتظلم للوزٌر المختص من التقرٌر المذكور خالل عشرٌن ٌوماً من تارٌخ عمله به .2

تشكل لجنة تظلمات ُتنشؤ لهذا الؽرض بقرار من الوزٌر المختص تتكون من ثالثة من كبار الموظفٌن  .3

ممن لم ٌشتركوا فً وضع التقرٌر للبت فً التظلم خالل مدة أقصاها ستون ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه 

. للوزٌر، وٌكون قرار هذه اللجنة نهابٌاً 

.  ال ٌعتبر تقرٌر كفاٌة األداء نهابٌاً إال بعد انقضاء مٌعاد التظلم منه أو البت فٌه .4
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 (  37 )مادة 

ٌمنح الموظؾ الذي حصل على مرتبة ممتاز فً تقارٌر كفاٌة األداء شهادة تقدٌر من الدابرة الحكومٌة التابع لها، 

.  وٌعلن عن اسمه فً لوحة مخصصة لذلك

 
 (  38 )مادة 

تضع الدابرة الحكومٌة المختصة التقرٌر السنوي عن الموظؾ المنتدب أو المعار منها بعد أخذ رأي الدابرة 

.  الحكومٌة أو الجهة التً انتدب أو أعٌر إلٌها كتابةً 

 
 (  39 )مادة 

ٌنبه الموظؾ الذي ٌرد عنه تقدٌر بدرجة متوسط إلى أوجه تقصٌره، وٌنذر الموظؾ الذي ٌرد عنه تقدٌر بدرجة 

.  ضعٌؾ، وٌطلب من كل منهما تحسٌن أدابه، وتالفً تقصٌره، وترسل نسخة اإلنذار إلى الدٌوان

 
 (  40 )مادة 

ٌجوز وقؾ العالوة الدورٌة عن الموظؾ من تارٌخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرٌر سنوي بدرجة ضعٌؾ ولحٌن 

.  تحسن أدابه الوظٌفً بحصوله على تقدٌر متوسط فما فوق

 
 (  41 )مادة 

ٌُحال الموظؾ الذي ٌقدم عنه تقرٌران سنوٌان متتالٌان بدرجة ضعٌؾ إلى لجنة تشكل من قبل الدابرة المختصة 

:-  بالتنسٌق مع الدٌوان، وٌجوز أن توقع علٌه واحدة أو أكثر من الجزاءات التالٌة

.  وقؾ العالوة الدورٌة السنوٌة .1

.  تنزٌل الدرجة .2

.  تنزٌل الوظٌفة .3
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 (  42 )مادة 

إذا قدم عن الموظؾ المشار إلٌه فً المادة السابقة تقرٌر ثالث بدرجة ضعٌؾ ٌتعٌن على اللجنة المختصة النظر 

.  فً فصله

 
 

الفصل الخامس  

الترقٌات  

 (  43 )مادة 

ال تتم الترقٌة إال على درجة شاؼرة فً الموازنة المعتمدة شرٌطة قضاء الموظؾ سنوات الحد األدنى للمدة 

.  الملحق بهذا القانون ( 1 )المقررة للبقاء على الدرجة المشار إلٌها فً الجدول رقم 

 
 (  44 )مادة 

ٌشترط للترقٌة على الدرجات داخل الفبة األولى حصول الموظؾ على تقدٌر جٌد جداً طٌلة سنوات الخدمة فً 

تعطى . الدرجة وٌتم اعتماد الترقٌة من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسٌب ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص

األولوٌة باالختٌار لمن حصل على تقدٌر ممتاز طٌلة سنوات الخدمة فً هذه الدرجة وعند التسؤوي فً تقٌٌم 

.  األداء ٌتم االختٌار حسب األقدمٌة فٌما بٌنهم

 
 (  45 )مادة 

ٌشترط للترقٌة على الدرجات داخل باقً الفبات حصول الموظؾ على متوسط تقدٌر جٌد فما فوق آلخر ثالث 

.  سنوات

 
 (  46 )مادة 

تتم الترقٌة داخل الفبتٌن الثانٌة والثالثة للموظفٌن المستوفٌن لشروط الترقٌة فً الدابرة الحكومٌة المختصة بقرار 

وتعطى األولوٌة فً الترقٌات لألقدمٌة واألداء مع البدء بالنسبة المخصصة للترقٌة . من ربٌس الدابرة المختص

:-  باألقدمٌة وذلك وفقاً للنسب التالٌة
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 (  47 )مادة 

تتم جمٌع الترقٌات فً باقً درجات الفبة الثالثة والفبتٌن الرابعة والخامسة باألقدمٌة من بٌن المستوفٌن لشروط 

.  وٌصدر القرار بذلك من ربٌس الدابرة المختص بناء على توصٌة اللجنة المختصة. الترقٌة

 

 (  48 )مادة 

تتم الترقٌة من الفبة الثانٌة إلى الفبة األولى للموظفٌن المستوفٌن لشروط الترقٌة بتنسٌب من ربٌس الدابرة وبقرار 

وتعطى األولوٌة للترقٌة باالختٌار لمن حصل على تقدٌر ممتاز طٌلة سنوات الخدمة فً هذه . من مجلس الوزراء

.  الدرجة، وعند التسؤوي فً تقٌٌم األداء ٌتم االختٌار حسب األقدمٌة فٌما بٌن المستحقٌن

 
 (  49 )مادة 

. ٌصدر قرار الترقٌة من الجهة المختصة بالتعٌٌن، وتعتبر الترقٌة نافذًة من تارٌخ صدور القرار بها .1

 هذه الدرجة مضافة عالواتٌستحق الموظؾ من تارٌخ الترقٌة أول مربوط الدرجة الجدٌدة أو عالوة من  .2

.  إلى راتبه األصلً أٌهما أكبر

 
 (  50 )مادة 

مت بحق موظؾ شكوى تستوجب اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة أو جزابٌة فال ٌنظر فً ترقٌته إال بعد  .1 إذا قُدِّ

. صدور القرار النهابً فً قضٌته

إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تؤدٌبٌة بحقه أو تمت تبربته من التهمة الموجهة إلٌه ٌنظر فً ترقٌته من  .2

. تارٌخ استحقاقها
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الباب الثالث  

 

الفصل األول  

رواتب الموظفٌن وعألواتهم  

 (  51 )مادة 

.  تحدد رواتب الموظفٌن طبقاً لسلم الرواتب الملحق بهذا القانون .1

ٌجوز لمجلس الوزراء تقدٌم اقتراح بتعدٌل سلم الرواتب من حٌن إلى آخر إلى المجلس التشرٌعً  .2

 .الفلسطٌنً للمصادقة علٌه

:-  ٌصرؾ الراتب اإلجمالً للموظؾ على أساس .3

:-  اوستحقاقات:  ووًال 

.   الراتب األساسً مع عالوة الدرجة_أ 

.   عالوة االختصاص_ب

.  عالوة اجتماعٌة للزوج واألوالدـج

.   بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العملـ د

. هـ عالوة ؼالء المعٌشة

.  عالوة ندرة–  و 

.  عالوة مخاطرة– ز 

.  عالوة طبٌعة عمل- ح 

وتمنح لمن ٌشؽلون مواقع إشرافٌة قٌادٌة وفقاً للهٌكل التنظٌمً وجدول الوظابؾ المعتمدٌن : عالوة إدارٌة- ط 

الملحق بهذا القانون وال ٌجوز الجمع بٌنها وبٌن عالوة  ( 2 )للدوابر المختلفة على الوجه المبٌن فً الجدول رقم 

.  االختصاص بحٌث ٌصرؾ أٌهما أكبر

:- اوستقطاعات : ثانٌاًال 

. قسط التقاعد_  أ 

.   قسط التؤمٌن الصحً_ ب 

.  ضرٌبة الدخلـج
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.   أٌة استقطاعات أخرى ٌحددها القانونـ د 

 
 (  52 )مادة 

 ٌمنح الموظؾ الذي أمضى سنة فؤكثر فً الخدمة عالوة دورٌة سنوٌة تصرؾ له فً األول من كانون الثانً

 المقررة لدرجته ما لم ٌصدر قرار من جهة ذات اختصاص العالواتمن كل عام وبالحد األقصى لعدد  (ٌناٌر  )

.  بحجبها أو بتؤخٌرها عنه وفقاً ألحكام هذا القانون

 
 (  53 )مادة 

تدفع العالوة االجتماعٌة للموظؾ عن زوجه ؼٌر الموظؾ وعن أبنابه وبناته حسب الفبات المقررة لكل  .1

. منهم حتى بلوؼهم سن الثامنة عشرة

:- أعاله فً األحوال التالٌة ( 1 )على أن ٌستمر صرؾ العالوة أليٍّ من المذكورٌن فً الفقرة  .2

ٌّة مإسسة تعلٌمٌة معترؾ بها ولحٌن إتمامه دراسته أو إكماله الخامسة والعشرٌن _ أ  إذا كان ٌتابع دراسته فً أ

. من العمر أٌهما أسبق

.   إذا كان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبٌة العلٌا_ ب 

.   إذا كانت بنتاً ؼٌر متزوجة وؼٌر موظفةـج

.  إذا كانت مطلقة أو أرملة وؼٌر موظفةـد

.  إذا ما كان الزوجان موظفٌن بالخدمة المدنٌة فتدفع العالوة االجتماعٌة للزوج فقط .3

 
 (  54 )مادة 

.  ٌبدأ صرؾ العالوة عن الموالٌد وحاالت الزواج اعتباراً من تارٌخ المٌالد أو عقد الزواج .1

وٌوقؾ صرؾ العالوة عن المتوفٌن من األبناء أو عن الزوج المتوفً أو المطلق أو البنت التً تزوجت  .2

.  اعتباراً من تارٌخ الوفاة أو الطالق أو الزواج حسب األحوال

 
 (  55 )مادة 
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ٌجوز منح شاؼل الوظٌفة مقابالً عن األعمال التً ٌكلؾ بها فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة إذا توفر اعتماد مالً 

:- مخصص لها، بقرار من ربٌس الدابرة الحكومٌة المختصة بالشروط التالٌة

أن ٌكون العمل المراد تنفٌذه من األعمال الطاربة أو الموسمٌة الملحة التً ال ٌتسنى أداإها وقت الدوام -  أ 

.  الرسمً

.  أال تتجؤوز المبالػ المدفوعة عنها ربع راتب الموظؾ المعنً- ب 

وتحدد . أن ٌقتصر صرفها على الموظفٌن التنفٌذٌٌن من الفبة الثانٌة فما دونها على أساس الساعة بساعة- ج 

.  الالبحة التنفٌذٌة األحكام والضوابط واإلجراءات للعمل فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة

 
 

الفصل الثانً  

 التشجٌعٌة  والعالواتالحوافز 

 (  56 )مادة 

ٌضع الدٌوان مع الدابرة المختصة نظاماً للحوافز المادٌة والمعنوٌة للموظفٌن فٌها بما ٌكفل تحقٌق  .1

األهداؾ وتحسٌن األداء وترشٌد النفقات على أن ٌتضمن هذا النظام فبات الحوافز المادٌة وشروط 

.  منحها

ٌجوز للدابرة المختصة صرؾ مكافؤة تشجٌعٌة للموظؾ الذي ٌقدم أعماالً أو بحوثاً لرفع كفاءة األداء  .2

 .وترشٌد النفقات

ٌجوز للدابرة المختصة منح الموظؾ عالوة تشجٌعٌة تعادل العالوة الدورٌة المقررة إذا حصل على  .3

تقرٌر كفاٌة األداء بمرتبة ممتاز عن العامٌن األخٌرٌن على أال ٌزٌد عدد الموظفٌن الذٌن ٌمنحون هذه 

من عدد الموظفٌن العاملٌن على هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة تمنح لواحد % 20العالوة عن 

.  منهم على أال ٌتكرر منحها للموظؾ إال بعد سنتٌن على األقل من تارٌخ منحها له

 
 

الفصل الثالث  

النقل والندب واإلعارة  
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 (  57 )مادة 

ٌجوز نقل الموظؾ أو ندبه أو إعارته داخل فلسطٌن أو خارجها بطلب خطً من الموظؾ بعد موافقة الجهات 

.  المختصة أو بناًء على مصلحة العمل

 
 (  58 )مادة 

مع مراعاة ما نصت علٌه أحكام المواد األخرى من هذا القانون ال ٌجوز نقل الموظؾ من وظٌفته إلى وظٌفة 

أخرى أقل منها درجة إال بناًء على موافقته الخطٌة، على أال ٌإثر النقل على أقدمٌته فً الدرجة أو حقه فً 

.  الترقٌة

 
 (  59 )مادة 

ٌجوز نقل الموظؾ من دابرة حكومٌة إلى دابرة أخرى بناًء على طلبه وموافقة الدابرتٌن المختصتٌن وٌصدر 

.  قرار النقل من الجهة المختصة بالتعٌٌن

 
 (  60 )مادة 

إذا نقل موظؾ من دابرة حكومٌة إلى أخرى ٌصرؾ راتبه مع استحقاقاته األخرى من تارٌخ النقل على حساب 

.  موازنة الدابرة المنقول إلٌها

 
 (  61 )مادة 

ٌجوز بقرار من ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بالتنسٌق مع دٌوان الموظفٌن ندب الموظؾ مإقتاً لمدة أقصاها 

سنة قابلة للتجدٌد مرة واحدة للعمل فً دابرة حكومٌة أخرى بنفس درجة وظٌفته أو وظٌفة تعلوها إذا اقتضت 

.  وتنظٌم الالبحة القواعد الخاصة بالندب. المصلحة العامة ذلك

 
 (  62 )مادة 

ٌجوز إعارة الموظؾ بموافقته الخطٌة إلى أٌة حكومة أخرى أو إلى منظمة دولٌة أو إقلٌمٌة أو مإسسة عامة بناًء 

على طلب أي منها سواء داخل فلسطٌن أو خارجها، كما ٌجوز إعارته بالطرٌقة نفسها إلى أٌة سلطة محلٌة أو 

.  مإسسة ذات نفع عام داخل فلسطٌن أو إلى شركة تساهم فٌها الحكومة
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 (  63 )مادة 

:-  ٌراعى عند إعارة الموظؾ ما ٌلً

أال تتجؤوز مدة اإلعارة األولى فً الداخل سنة، وٌجوز تجدٌدها كل مرة لمدة سنة أخرى بحٌث ال  .1

. تتجؤوز مدة اإلعارة فً مجملها أربع سنوات

أال تتجؤوز مدة اإلعارة للخارج عن أربع سنوات، وال ٌجوز إعارة الموظؾ بعدها إال بعد انقضاء خمس  .2

.  سنوات من عودته للعمل

 
 (  64 )مادة 

ٌصدر قرار اإلعارة من الجهة المختصة بالتعٌٌن بناًء على طلب الجهة المستعٌرة بالتنسٌق مع الدٌوان،  .1

. وٌحدد القرار مدة اإلعارة وشروطها وتارٌخ بداٌتها واسم الجهة المستعٌرة

ٌكون راتب الموظؾ واستحقاقاته طوال مدة اإلعارة على حساب الجهة المستعٌرة وتعتبر مدة اإلعارة  .2

كاملة مدة خدمة مقبولة للتقاعد واستحقاق الترقٌة والعالوة الدورٌة، على أن تستوفً منه العابدات 

.  التقاعدٌة المستحقة

 
 (  65 )مادة 

تلتزم الدابرة التً أعٌر منها الموظؾ بإعادته إلى وظٌفته األولى أو إلى وظٌفة معادلة لها بالدرجة والراتب 

اللذٌن كان ٌستحقهما الموظؾ فً الوقت الذي أعٌد فٌه للوظٌفة، وفً جمٌع األحوال ٌحتفظ الموظؾ المعار 

.  بممٌزات الوظٌفة جمٌعها التً كان ٌشؽلها قبل اإلعارة

 
 

الفصل الرابع  

واجبات الموظؾ وسلوكه الوظٌفً  

 (  66 )مادة 

وعلى . الوظابؾ العامة تكلٌؾ للقابمٌن بها، هدفها خدمة المواطنٌن تحقٌقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانٌن واللوابح

:-  الموظؾ مراعاة أحكام هذا القانون واللوابح وتنفٌذها وأن ٌلتزم بما ٌلً
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تؤدٌة العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن ٌخصص وقت العمل الرسمً ألداء واجبات وظٌفته، وأن  .1

ٌلتزم بالعمل فً ؼٌر أوقات العمل الرسمٌة بناًء على تكلٌؾ من الجهة المختصة إذا اقتضت مصلحة 

.  العمل ذلك

. أن ٌحسن معاملة الجمهور وأن ٌنجز معامالتهم فً الوقت المحدد .2

.  احترام مواعٌد العمل .3

.  المحافظة على األموال والممتلكات العامة .4

احترام التسلسل اإلداري فً اتصاالته الوظٌفٌة وتنفٌذ ما ٌصدر إلٌه من أوامر وتعلٌمات فً حدود  .5

 عن مسبوال مسإولٌة األوامر التً تصدر منه كما ٌكون مسبولالقوانٌن واللوابح النافذة، وٌتحمل كلُّ 

. حسن سٌر العمل فً حدود اختصاصاته

أن ٌعمل على تنمٌة قدراته وكفاءاته العلمٌة والعملٌة واالطالع على القوانٌن واللوابح والتعلٌمات المتعلقة  .6

بعمله واإلحاطة بها وتقدٌم االقتراحات التً ٌراها مفٌدة لتحسٌن طرق العمل فً الدابرة ورفع مستوى 

.  األداء فٌها

 
 (  67 )مادة 

:-  ٌحظر على الموظؾ ما ٌلً

. مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانٌن واللوابح األخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنٌة والموظفٌن .1

. الجمع بٌن وظٌفته وبٌن أي عمل آخر ٌإدٌه بنفسه أو بالواسطة .2

 وتحدد الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون الضوابط واألحكام لألعمال التً ٌجوز للموظؾ أداإها فً ؼٌر أوقات 

.  الدوام الرسمٌة بما ال ٌضر أو ٌتعارض أو ٌتناقض مع الوظٌفة أو مقتضٌاتها

استؽالل وظٌفته وصالحٌاته فٌها لمنفعة ذاتٌة أو ربح شخصً أو القبول مباشرة أو بالواسطة ألٌة هدٌة  .3

. أو مكافؤة أو منحة أو عمولة بمناسبة قٌامه بواجبات وظٌفته

ٌّة ورقة رسمٌة أو صورة أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ٌنزعها من الملفات  .4 أن ٌحتفظ لنفسه بؤصل أ

.  المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّؾ به شخصٌاً 
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ٌّاً من األُمور التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفته خالفاً للمجاالت التً ٌجٌزها القانون حتى ولو  .5 أن ٌفشً أ

. ترك الوظٌفة

. الخروج على مقتضى الواجب فً أعمال وظٌفته أو الظهور بمظهر من شؤنه اإلخالل بكرامة الوظٌفة .6

.  شرب الخمر ولعب القمار فً األندٌة أو فً المحال العامة .7

 
 

الفصل الخامس  

اإلجراءات والعقوبات التؤدٌبٌة  

 (  68 )مادة 

إذا ثبت ارتكاب الموظؾ مخالفة للقوانٌن واألنظمة والتعلٌمات والقرارات المعمول بها فً الخدمة المدنٌة أو فً 

:-  تطبٌقها فتوقع علٌه إحدى العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة

.  التنبٌه أو لفت النظر .1

.  اإلنذار .2

.  الخصم من الراتب بما ال ٌزٌد عن راتب خمسة عشر ٌوماً  .3

. الحرمان من العالوة الدورٌة أو تؤجٌلها مدة ال تزٌد عن ستة أشهر .4

. الحرمان من الترقٌة حسب أحكام هذا القانون .5

. الوقؾ عن العمل مدة ال تتجؤوز ستة أشهر مع صرؾ نصؾ الراتب .6

.  تخفٌض الدرجة .7

. اإلنذار بالفصل .8

.  اإلحالة إلى المعاش .9

.  الفصل من الخدمة .10

 
 (  69 )مادة 

 .تكون اإلحالة للتحقٌق على مخالفة تؤدٌبٌة ممن ٌملك سلطة توقٌع العقوبة على الموظؾ .1
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فٌما عدا عقوبة التنبٌه أو لفت النظر ال ٌجوز توقٌع عقوبة على الموظؾ إال بعد إحالته إلى لجنة  .2

للتحقٌق معه وسماع أقواله، وٌتم إثبات ذلك بالتسجٌل فً محضر خاص، وٌكون القرار الصادر بتوقٌع 

.  العقوبة مسبباً 

 
 (  70 )مادة 

:- ال توقع على موظفً الفبة الثانٌة إال إحدى العقوبات التؤدٌبٌة التالٌة

.  اللوم .1

. اإلحالة إلى المعاش .2

.  الفصل من الخدمة .3

 
 (  71 )مادة 

 تكون إحالة موظفً الفبة األولى للتحقٌق على المخالفات التؤدٌبٌة بقرار من مجلس الوزراء بناًء على طلب _أ 

.  من ربٌس الدابرة الحكومٌة التابعٌن لها

 تتولى التحقٌق لجنة ٌشكلها مجلس الوزراء من موظفٌن ال تقل درجاتهم عن درجة الموظؾ المحال _ب 

. للتحقٌق

.   ترفع اللجنة توصٌاتها إلى مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشؤنها وفقاً ألحكام هذا القانونـ ج

 
 (  72 )مادة 

إذا نسب للموظؾ ما من شؤنه توقٌفه أو احتجازه أو التحقٌق معه فً شؤن ٌخرج عن نطاق وظٌفته فعلى الجهة 

.  القابمة على هذا اإلجراء إبالغ الدابرة الحكومٌة التابع لها الموظؾ فوراً للنظر فً شؤنه وفقاً ألحكام هذا القانون

 
 (  73 )مادة 

ال ٌجوز إحالة الموظؾ إلى التحقٌق وفقاً ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها أكثر من 

.  ستة أشهر
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 (  74 )مادة 

ال ٌعفً الموظؾ من العقوبة التؤدٌبٌة استناداً إلى أمر صادر إلٌه من ربٌسه إال إذا ثبت أن ارتكابه المخالفة كان 

.  تنفٌذاً ألمر خطً بذلك صادر إلٌه من ربٌسه المذكور بالرؼم من تنبٌهه للمخالفة خطٌاً 

 
 

الفصل السادس  

محو العقوبات التؤدٌبٌة  

 (  75 )مادة 

:- تمحى العقوبات التؤدٌبٌة التً توقع على الموظؾ بانقضاء المدد اآلتٌة .1

. ستة أشهر فً حالة التنبٌه أو اللوم أو اإلنذار أو الخصم من الراتب مدة ال تتجؤوز خمسة أٌام-  أ 

.  سنة فً حالة الخصم من األجر مدة تزٌد على خمسة أٌام أو تؤجٌل العالوة أو الحرمان منها-  ب 

.  سنتان بالنسبة إلى العقوبات األخرى فٌما عدا عقوبتً الفصل واإلحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تؤدٌبً- ج 

بقرار من  ( 1 )بالنسبة لؽٌر شاؼلً الوظابؾ العلٌا ٌتم المحو فً الحاالت المذكورة فً الفقرة  .2

اللجنة المختصة وفقاً ألحكام الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون إذا تبٌن لها أن سلوك الموظؾ وعمله منذ توقٌع 

.  العقوبة مرضٌاً وذلك من واقع تقارٌر كفاٌة أدابه السنوٌة وملؾ خدمته وما ٌبدٌه رإساإه عنه

 
 (  76 )مادة 

ٌترتب على محو العقوبة التؤدٌبٌة اعتبارها كؤن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وال ٌإثر ذلك على الحقوق 

والتعوٌضات التً ترتبت نتٌجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها، وما ٌتعلق بها من ملؾ خدمة 

.  الموظؾ

 
 (  77 )مادة 

تحتفظ كل دابرة حكومٌة فً حساب خاص بحصٌلة عقوبات الخصم الموقعة على الموظفٌن، وٌكون الصرؾ من 

هذه الحصٌلة فً األؼراض االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الرٌاضٌة للموظفٌن طبقاً للشروط واألوضاع التً تحددها 

.  الدابرة الحكومٌة المختصة وفقاً ألحكام الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون
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الباب الرابع  

 

الفصل األول  

اإلجازات  

 (  78 )مادة 

ال ٌجوز للموظؾ أن ٌنقطع عن عمله إال إلجازة ٌستحقها فً حدود اإلجازات المقررة فً هذا القانون ووفقاً 

.  للضوابط واإلجراءات التً تضعها الدابرة الحكومٌة التابع لها

 
 (  79 )مادة 

:-  تكون اإلجازات المستحقة للموظؾ على النحو التالً

. اإلجازة السنوٌة .1

.  إلجازة العارضة .2

.  اإلجازة المرضٌة .3

. اإلجازة الدراسٌة .4

. اإلجازة دون راتب .5

. إجازة األمومة والوالدة .6

.  إجازة الحج .7

 
 (  80 )مادة 

ٌستحق الموظؾ إجازة اعتٌادٌة سنوٌة براتب كامل ال ٌدخل فً حسابها أٌام العطل الرسمٌة فٌما عدا ٌوم العطلة 

:-  األسبوعٌة وذلك على التفصٌل التالً

.  خمسة عشر ٌوماً فً السنة األولى وذلك بعد مضً ستة أشهر من تارٌخ مباشرته العمل .1

. ثالثٌن ٌوماً لمن أمضى سنة فؤكثر .2
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.  خمسة وثالثٌن ٌوماً لمن تجؤوز عمره الخمسٌن وأمضى فً الخدمة عشر سنوات على األقل .3

 
 (  81 )مادة 

 المقصود بالسنة لؽاٌات منح اإلجازات االعتٌادٌة فً هذا القانون سنة مٌالدٌة تبدأ من األول من كانون الثانً

.  من ذات السنة (دٌسمبر  )وتنتهً فً الٌوم األخٌر من كانون األول  (ٌناٌر  )

 
 (  82 )مادة 

تكون اإلجازة السنوٌة لموظفً المإسسات التعلٌمٌة بمختلؾ مستوٌاتها طبقاً للوابح التً تضعها  .1

. الدابرة الحكومٌة المختصة

وٌجوز استثناء بموافقة ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص منح الموظؾ الذي ٌعمل فً حقل التعلٌم  .2

.  إجازة ال تتجؤوز عشرة أٌام فً السنة الواحدة
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 (  83 )مادة 

ال ٌجوز تقصٌر أو تؤجٌل أو إنهاء اإلجازة االعتٌادٌة السنوٌة إال ألسباب قوٌة تقتضٌها مصلحة العمل وٌوافق 

علٌها ربٌس الدابرة الحكومٌة المعنٌة، وفً هذه الحالة ٌتم االستفادة من الرصٌد المرحل حتى نفاذه مع اإلجازة 

.  االعتٌادٌة المستحقة له فً السنوات التالٌة بحٌث ال تزٌد فً سنة واحدة عن ستٌن ٌوماً 

 
 (  84 )مادة 

ٌستحق الموظؾ إجازة عارضة براتب كامل لمدة ال تزٌد عن عشرة أٌام فً السنة وذلك بسبب طارئ ٌتعذر 

.  معه الحصول على أٌة إجازة أخرى

 
 (  85 )مادة 

ٌستحق الموظؾ كل ثالث سنوات تقضى فً الخدمة إجازة مرضٌة تمنح بقرار من اللجنة الطبٌة  .1

:- المختصة فً الحدود التالٌة

. ثالث أشهر براتب كامل-  أ 

.  من الراتب الكامل% 75ستة أشهر براتب ٌعادل -  ب 

من الراتب الكامل إال إذا تجؤوز الموظؾ عمر الخمسٌن فترفع هذه النسبة % 50ستة أشهر براتب ٌعادل - ج 

. من الراتب الكامل% 75إلى 

.  ثالثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبٌة المختصة احتمال شفابه-  د 

للدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها الموظؾ زٌادة المدة ستة أشهر أخرى دون راتب إذا كان الموظؾ مصاباً  .2

. بمرض ٌحتاج لشفابه عالجاً طوٌالً وذلك وفقاً لما تقرره اللجنة الطبٌة المختصة

ٌجوز لربٌس الدارة الحكومٌة المذكورة بمراعاة الحد األقصى لمجموع المدد المشار إلٌها فً هذه  .3

المادة أن ٌقرر زٌادة المدد التً ٌحصل فٌها الموظؾ على إجازة مرضٌة بؤجر مخفض، كما ٌجوز له 

. أن ٌقرر منحه بلك اإلجازة بؤجر كامل

. للموظؾ الحق فً طلب تحوٌل اإلجازة المرضٌة إلى إجازة اعتٌادٌة إذا كان رصٌده منها ٌسمح بذلك .4

ٌُخطر الدابرة الحكومٌة التابع لها عن مرضه خالل أربع وعشرٌن ساعة  .5 على الموظؾ المرٌض أن 

.  من تخلفه عن العمل ما لم ٌكن ذلك قد تعذر علٌه ألسباب قهرٌة
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ٌجوز للموظؾ المرٌض الحصول على إجازة مرضٌة ال تزٌد على ثالثة أٌام تمنح من طبٌب تابع  .6

لوزارة الصحة، وٌجوز تمدٌدها لمدة ال تتجؤوز ثالثة أٌام أخرى بناًء على تقرٌر طبً ٌصدر عن 

.  طبٌب أخصابً تابع لوزارة الصحة

استثناء من أحكام اإلجازات المرضٌة ٌمنح الموظؾ المرٌض بؤحد األمراض المزمنة التً ٌصدر  .7

إجازة استثنابٌة بؤجر كامل إلى أن - بتحدٌدها من وزٌر الصحة بناًء على موافقة اللجنة الطبٌة العلٌا 

ٌُشفً أو تستقر حالته استقراراً ٌمكنه من العودة إلى العمل وإذا تبٌن عجزه عجزاً كامالً تنهى خدمته 

.  لعدم اللٌاقة الصحٌة

ٌضع دٌوان الموظفٌن اإلجراءات المتعلقة بحصول الموظؾ على اإلجازة المرضٌة وذلك بالتنسٌق مع  .8

. وزارة الصحة

إذا رؼب الموظؾ المرٌض فً إنهاء إجازته والعودة لعمله فال ٌتم ذلك إال بموافقة اللجنة الطبٌة  .9

.  المختصة

.  إخالالً بواجبات الوظٌفة- الذي ٌثبت بقرار من اللجنة الطبٌة المختصة - ٌعتبر تمارض الموظؾ  .10

 
 (  86 )مادة 

بما ال ٌتعارض مع مصلحة العمل ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها الموظؾ الذي أمضى  .1

. سنتٌن فً الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسٌة بناء على طلبه

. تمنح اإلجازة الدراسٌة لمدة سنة قابلة للتجدٌد سنوٌاً بحد أقصى أربع سنوات .2

تكون اإلجازة الدراسٌة دون راتب وفقاً للشروط والضوابط التً تتضمنها الالبحة التنفٌذٌة لهذا  .3

.  القانون
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 (  87 )مادة 

ٌمنح الموظؾ إجازة دون راتب بناء على طلبه لمرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو الدراسة  .1

.  والذي ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شرٌطة أال تجؤوز اإلجازة مدة بقاء الزوج فً الخارج

ٌجوز للدابرة الحكومٌة المختصة منح الموظؾ إجازة دون راتب لألسباب التً ٌبدٌها فً طلبه والتً  .2

 . تقدرها جهة اإلدارة

ال ٌستحق الموظؾ الذي منح إجازة دون راتب عالوة أو ترقٌة طوال مدة إجازته، وال تحتسب مدة هذه  .3

اإلجازة فً أقدمٌة درجته فٌما ٌتعلق بالترقٌات والعألوات دونما إخالل باألحكام الخاصة بالتؤمٌن 

.  والمعاشات

ٌجوز للدابرة التابع لها الموظؾ شؽل وظٌفة الموظؾ المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على  .4

.  األقل بالتعٌٌن أو الترقٌة علٌها وفقاً ألحكام القانون

 

 (  88 )مادة 

. تمنح الموظفة الحامل إجازة براتب كامل لمدة عشرة أسابٌع متصلة قبل الوضع وبعده .1

للموظفة المرضعة الحق فً االنصراؾ من العمل قبل موعد انتهابه بساعة واحدة ولمدة سنة من تارٌخ  .2

.  مولد الطفل ولها الحق فً إجازة دون راتب لمدة عام لرعاٌته

 

 (  89 )مادة 

.  للموظؾ الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته فً إجازة ألداء فرٌضة الحج براتب كامل لمدة ثالثٌن ٌوماً 

 
الفصل الثانً  

التؽٌب عن العمل  

 (  90 )مادة 

ٌفقد الموظؾ وظٌفته إذا تؽٌب عن عمله دون إذن مدة تزٌد عن خمسة عشرة ٌوماً متصلة ما لم ٌقدم  .1

. عذراً مقبوالً 

.  تحتسب مدة الؽٌاب فً هذه الحالة براتب كامل أو ؼٌر ذلك وفقاً لمقتضٌات الحال .2
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 (  91 )مادة 

تعتبر المدد التً ٌوفد فٌها الموظؾ فً بعثة رسمٌة أو دورة تدرٌبٌة كؤنها عمل رسمً وبراتب كامل وفقاً 

.  ألحكام القوانٌن واللوابح الخاصة المنظمة لها

 
 (  92 )مادة 

ٌستحق الموظؾ الذي ٌوفد فً مهمة عمل رسمٌة البدالت والمصارٌؾ التً تقررها وتحدد شروطها وضوابطها 

.  البحة خاصة ٌصدرها مجلس الوزراء

 
 

الفصل الثالث  

 التوقٌؾ عن العمل 

 (  93 )مادة 

عند إحالة الموظؾ للتحقٌق ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة التً ٌتبعها :- مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون

.  وقؾ الموظؾ عن عمله أو نقله إلى وظٌفة أخرى فً الدابرة نفسها بصفة مإقتة رٌثما ٌنتهً التحقٌق معه

 
 (  94 )مادة 

.  ٌدفع للموظؾ الموقوؾ عن عمله راتبه كامالً فترة وفقه
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الفصل الرابع  

إصابة العمل  

 (  95 )مادة 

مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانٌن واللوابح المعمول بها بخصوص إصابات العمل، إذا أصٌب الموظؾ فً حادثة 

ٌمنح اإلجازة المرضٌة التً تقررها اللجنة الطبٌة المختصة - وهً التً تقع له أثناء تؤدٌته عمله أو بسببه - عمل 

.  وال تعتبر ضمن اإلجازات المرضٌة المقررة فً هذا القانون

 
 

الباب الخامس 

انتهاء الخدمة  

 (  96 )مادة 

:  تنتهً خدمة الموظؾ ألحد األسباب التالٌة

.  بلوغ السن القانونٌة لترك الخدمة .1

.  عدم اللٌاقة الصحٌة .2

. االستقالة .3

. فقد الوظٌفة .4

. اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .5

.  الحكم علٌه بحكم نهابً من محكمة فلسطٌنٌة مختصة بجناٌة أو بجنحة مخلة بالشرؾ أو األمانة .6

.  الوفاة .7

 
 (  97 )مادة 

.  تنتهً خدمة الموظؾ إذا أكمل الستٌن من عمره

 
 (  98 )مادة 

 .تثبت عدم اللٌاقة الصحٌة للخدمة بقرار من اللجنة الطبٌة العلٌا .1
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ال ٌجوز إنهاء خدمة الموظؾ لعدم اللٌاقة الصحٌة للخدمة قبل استنفاذ إجازاته المرضٌة واالعتٌادٌة ما  .2

.  لم ٌطلب كتابٌاً إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته المذكورة

 
 (  99 )مادة 

.  للموظؾ أن ٌقدم استقالته من وظٌفته بطلب خطً إلى ربٌس الدابرة الحكومٌة التابع لها .1

ٌبت ربٌس الدابرة الحكومٌة المذكور فً طلب االستقالة خالل مدة أقصاها ثالثون ٌوماً من تارٌخ  .2

. تقدٌمها إلٌه

. أعاله ( 2 )تعتبر االستقالة مقبولة حكماً إذا لم ٌتم البت فٌها خالل المدة المشار إلٌها فً الفقرة  .3

ال تقبل استقالة الموظؾ المحال إلى التحقٌق إال بعد انتهابه بؽٌر إحدى عقوبتً الفصل أو اإلحالة إلى  .4

. المعاش

ٌستمر الموظؾ فً عمله إلى أن ٌبلػ كتابٌاً بقرار قبول االستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص علٌه فً  .5

.  من هذه المادة ( 2 )الفقرة 

 
 (  100 )مادة 

 :تنتهً خدمة الموظؾ بفقده وظٌفته فً إحدى الحالتٌن التالٌتٌن

. من هذا القانون ( 90 )التؽٌب وفقاً ألحكام المادة  .1

إذا تؽٌب عن عمله بؽٌر إذن أو عذر مقبول أكثر من ثالثٌن ٌوماً ؼٌر متصلة فً السنة وتعتبر خدمته  .2

منتهٌة فً هذه الحالة من الٌوم التالً الكتمال هذه المدة شرٌطة أن ٌكون قد تم إنذاره خطٌاً بعد تؽٌبه 

.  خمسة عشر ٌوماً 
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 (  101 )مادة 

: تنتهً خدمة الموظؾ بإحالته إلى المعاش فً حالتٌن

. من هذا القانون ( 70 و 68 )وفقاً ألحكام المادتٌن  .1

بموافقة من ربٌس الدابرة الحكومٌة بناء على طلب خطً من الموظؾ شرٌطة أال ٌقل عمره عند تقدٌمه  .2

.  هذا الطلب عن خمسٌن سنة وبشرط استٌفاء الحد األدنى من السنوات الستحقاق معاش التقاعد

 
 (  102 )مادة 

تكون حقوق من تنتهً خدمته من الموظفٌن ألحد األسباب الواردة فً هذا القانون وفقاً لألحكام والقواعد الواردة 

.  بشؤن التقاعد

 
 

الباب السادس  

أحكام عامة وانتقالٌة  

 (  103 )مادة 

ٌحدد مجلس الوزراء قواعد وأحكام نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة المدنٌة وقت نفاذ هذا القانون  .1

. ووفقاً ألحكامه إلى الفبات والدرجات الواردة فً الجدأول الملحقة به

تشكل بقرار من ربٌس كل دابرة حكومٌة بالتنسٌق مع دٌوان الموظفٌن لجنة أو أكثر للنظر فً نقل  .2

.  أعاله ( 1 )موظفٌها وفقا للقواعد واألحكام المشار إلٌها فً الفقرة 

إذا تبٌن أن الراتب الذي ٌتقاضاه الموظؾ عند نقله وفقاً ألحكام الفقرتٌن السابقتٌن ٌزٌد عن الراتب  .3

المستحق له فً الدرجة المنقول إلٌها ٌحتفظ براتبه األصلً على أن ٌتم احتساب أٌة عألوات أو زٌادات 

تستحق له ضمن تسوٌة راتبه براتب الدرجة الجدٌدة لحٌن استنفاد الفرق وذلك وفقاً لإلجراءات التً 

.  ٌصدر بشؤنها قرار من مجلس الوزراء
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 (  104 )مادة 

ٌضع مجلس الوزراء القواعد واألحكام والشروط المنظمة لتنفٌذ أٌة زٌادات قد تستحق فً الرواتب نتٌجة  .1

. تطبٌق هذا القانون للموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة أو المعٌنٌن وفق أحكامه

ٌجوز التدرج فً تنفٌذ الزٌادات المشار إلٌها أعاله شرٌطة أن ٌتم البدء بالمستفٌدٌن من الفبات والدرجات  .2

.  الدنٌا

ال ٌستفٌد المعٌنون وفق أحكام هذا القانون من الزٌادات المذكورة المقررة فٌه إال عند تنفٌذها ألقرانهم  .3

.  الموجودٌن فً الخدمة

 
 (  105 )مادة 

للموظؾ أن ٌتظلم لربٌس الدابرة الحكومٌة من أي قرار إداري وذلك خالل عشرٌن ٌوماً من تارٌخ علمه  .1

. به

وٌتم البت فً التظلم خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطٌاً على  .2

. المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضاً 

للموظؾ اللجوء إلى القضاء خالل ستٌن ٌوماً من تارٌخ إبالؼه رفض تظلمه أو انقضاء المدة  .3

. أعاله ( 2 )المنصوص علٌها فً الفقرة 

.  تنظم الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون اإلجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات اإلدارٌة .4

 
 (  106 )مادة 

تصدر بقرار من مجلس الوزراء البحة تحدد معادلة وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام وكادر  .1

منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ومإسساتها، وكذلك كادر أٌة جهة فلسطٌنٌة أخرى بالفبات والدرجات المقابلة 

. لها فً القانون

عند النظر فً التعٌٌن أو النقل من الفبات  ( 1 )على الدوابر الحكومٌة مراعاة أحكام المعادلة وفقاً للفقرة  .2

.  المذكورة أعاله إلى كادر الخدمة المدنٌة

 
 (  107 )مادة 
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بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء البحة تبٌن قواعد احتساب مدة الخدمة أو 

الخبرة السابقة لموظفً مإسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة وعناصر المقؤومة واألسرى المحررٌن ومن فً 

حكمهم، وؼٌرهم ممن لهم مدد خدمة أو خبرة سابقة وٌراعى فً ذلك عدم تمٌز من ٌستفٌد من هذا الحكم عن 

.  نظٌره

 
 (  108 )مادة 

بما ال ٌتعارض مع أحكام هذا القانون ٌستمر العمل بالقوانٌن واللوابح السارٌة بشؤن الخدمة المدنٌة لحٌن قٌام 

.  مجلس الوزراء بإصدار اللوابح والقرارات المنفذة ألحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تارٌخ نفاذه

 
 مٌالدٌة  1998 / 5 / 28صدر بمدٌنة ؼزة بتارٌخ 

 هجرٌة 1419 / 2 / 2الموافق 

ياسر عرفات 
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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 م 2005لسٌت  (4)قبًوى رقن 
 م 1998لسٌت  (4)بتعدٌل قبًوى اخلدهت املدًٍت رقن 

 
 ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

 بعد االطالع على القانون األساسً المعدل

 م،1998لسنة  (4) وعلى قانون الخدمة المدنٌة رقم 

  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 م24/11/2004 وعلى ما أقره المجلس التشرٌعً فً قراءته الثانٌة فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

:   أصدرنا القانون التالً

(  1) مادة 
 : م بالنص التال1998ًلسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (9)ٌستبدل نص المادة 

 :فٌما عدا الوزراء تقسم الوظابؾ فً الدوابر الحكومٌة فً فلسطٌن إلى الفبات التالٌة .1

 .وتشمل من ٌعٌن بدرجة وزٌر من رإساء الدوابر الحكومٌة: الفئة الخاصة 

وتشمل الوظابؾ التخطٌطٌة واإلشرافٌة العلٌا، وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة اإلشراؾ على : الفئة العلٌا 

تنفٌذ أهداؾ الدوابر الحكومٌة فً المجاالت التخصصٌة المختلفة ووضع الخطط والبرامج واتخاذ القرارات 

وٌشترط فٌهم توفر المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المطلوبة، وٌتم تعٌٌن الوكالء . واإلجراءات لتنفٌذها

تحدد الرواتب . والوكالء المساعدٌن ورإساء الدوابر والمدٌرٌن العامٌن من موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها

وسابر الحقوق المالٌة لشاؼلً وظابؾ هذه الفبة وفقاً للدرجة الوظٌفٌة الواردة فً قرار التعٌٌن وفقاً ألحكام 

 .القانون

 

 

 

 2005يف إبريل  ( 54 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 44 

وتشمل من ٌعٌن بوظٌفة مدٌر أو مستشار ممن ٌمتلكون مهارات إدارٌة أو قانونٌة، وٌشترط فٌهم : الفئة األولى

 .توفر المإهالت العلمٌة والخبرات العملٌة المطلوبة

 وتشمل الوظابؾ التخصصٌة فً مختلؾ المجاالت وتكون مسإولٌات موظفً هذه الفبة القٌام :الفئة الثانٌة

باألعمال التخصصٌة فً المهن الطبٌة والهندسٌة واإلدارٌة والقانونٌة والمالٌة والمحاسبٌة واالقتصادٌة 

وتضم هذه الفبة موظفً الدوابر الحكومٌة التً تتطلب مهارات . واالجتماعٌة والثقافٌة والتربوٌة وؼٌرها

وٌتم اختٌار من ٌمتلكون مهارات إدارٌة وقٌادٌة من بٌن موظفً هذه الفبة أو ما ٌعادلها لشؽل . تخصصٌة محددة

 .الوظابؾ اإلدارٌة واإلشرافٌة الوسطى، كرإساء األقسام ورإساء الشعب والوحدات

 . وتشمل الوظابؾ الفنٌة والكتابٌة وأعمال السكرتارٌة من طباعة وحفظ وثابق وؼٌرها:الفئة الثالثة 

وتشمل الوظابؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل والصٌانة والحركة والنقل والورش المٌكانٌكٌة : الفئة الرابعة 

 .والكهربابٌة ومحطات القوى وؼٌرها

 .وتشمل وظابؾ الخدمات كالحراس والسعاة ومن فً حكمهم: الفئة الخامسة 

تعتبر كل فبة من هذه الفبات وحدة متمٌزة فً مجاالت شإون الخدمة المدنٌة من تعٌٌن وترقٌة ونقل،  .2

.  وٌكون لها قابمة مستقلة بؤقدمٌة موظفٌها فً كل الدرجات التً تتضمنها

 

 (2)مادة 
 

 :-م بالنص التال1998ًلسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (11)ٌُستبدل نص المادة 

 ٌجوز نقل موظفً الفبة الثانٌة بالترقٌة إلى الفبة األولى، ونقل موظفً الفبة األولى بالترقٌة إلى الفبة العلٌا، عند 

.  استٌفابهم للشروط المنصوص علٌها فً القانون

 
(  3)مادة 

م 1998لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (أ/71،17،16)الواردة فً المواد  (الفبة األولى)تستبدل عبارة 

.  (الفبة العلٌا)بعبارة 
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(  4)مادة 
من قانون الخدمة المدنٌة  (أ/أوالً /51/3)الواردة فً المادة  (الراتب األساسً مع عالوة الدرجة)تستبدل عبارة 

.  (الراتب األساسً)م بعبارة 1998لسنة  (4)رقم 

 
(   5)مادة 

م بعبارة 1998لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (70)الواردة فً المادة  (الفبة الثانٌة)تستبدل عبارة 

.  (الفبة العلٌا)

 
(  6)مادة 

الملحق  (1)م بالجدول رقم 1998لسنة  (4)الملحق بقانون الخدمة المدنٌة رقم  (1)ٌستبدل الجدول رقم  .1

 .بهذا القانون

الملحق  (2)م بالجدول رقم 1998لسنة  (4)الملحق بقانون الخدمة المدنٌة رقم  (2)ٌستبدل الجدول رقم  .2

.  بهذا القانون

 
(  7)مادة 

 1998لسنة  (4)الملحق بقانون الخدمة المدنٌة رقم  (2)والجدول رقم  (1)الجدول رقم  )أٌنما وردت عبارتا 

.  الملحق بهذا القانون( (2)والجدول رقم  (1)الجدول رقم )تستبدل بعبارتً 

 
(  8)مادة 

 :م لتصبح على النحو التال1998ًلسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (2)الفقرة  (6) تعدل المادة 

من القانون األساسً، بعد قٌام  (69)ٌعٌن ربٌس الدٌوان بقرار من مجلس الوزراء وفقاً ألحكام المادة  .1

مجلس الوزراء بتنسٌب المرشح لهذا المنصب للمجلس التشرٌعً، ومصادقة المجلس التشرٌعً على تعٌٌنه 

 .باألؼلبٌة المطلقة ألعضابه

فً حال رفض المجلس التشرٌعً المصادقة على المرشح لمنصب ربٌس الدٌوان، ٌقدم مجلس الوزراء  .2

.  بدٌال آخر خالل مدة أقصاها أسبوعان من تارٌخ رفض المجلس التشرٌعً المصادقة على تعٌٌنه
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(  9)مادة 
م بعد الفقرة رقم 1998لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (7)تضاؾ الفقرات األربع اآلتٌة إلى المادة رقم 

 : وذلك كما ٌلً (8)

إحالة ملفات الموظفٌن الذٌن تنتهً خدماتهم واستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرؾ  .1

 . المستحقات التقاعدٌة وفقاً لنظام التقاعد

تقدٌم الرأي فً مشارٌع الهٌاكل التنظٌمٌة وتقسٌماتها، وجدأول الوظابؾ والوصؾ الوظٌفً، التً تقدمها  .2

 . الدوابر الحكومٌة قبل عرضها على مجلس الوزراء

التنسٌق مع الدابرة الحكومٌة من أجل االرتقاء باإلدارة العامة وتطوٌرها، وذلك من خالل المشاركة معها  .3

 .فً كل ما ٌتعلق باألنظمة واللوابح والتعلٌمات والقرارات التً تعنى بشإون الخدمة المدنٌة

.  إنشاء مركز للتدرٌب وفروع له فً أنحاء فلسطٌن .4

 
(  10)مادة 

إصابة العمل هً الحادث الذي ٌقع للموظؾ أثناء مباشرته لمهام وظٌفٌة أو بسببها، أو أثناء ذهابه لمباشرة عمله 

.  أو عودته منه، وٌعتبر فً حكم ذلك اإلصابة بؤحد أمراض المهنة التً تحددها الالبحة

 
(  11)مادة 

إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزبً دابم، ٌستحق المصاب تعوٌضاَ نقدٌاً ٌعادل نسبة العجز إلى العجز  .1

 .الكلً الدابم من التعوٌض الوارد فً نظام التقاعد

إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزبً دابم، ٌستحق المصاب تعوٌضاً نقدٌاً عن مجموع نسب  .2

.  العجز بما ال ٌتجؤوز التعوٌض المقرر للعجز الكلً الدابم

 
(  12)مادة 

 : ٌسقط حق المصاب فً التعوٌض فً الحاالت اآلتٌة

 : إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن .1

 .فعل متعمد من المصاب - أ

 . وقوع المصاب تحت تؤثٌر المسكرات أو المخدرات - ب
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انقضاء سنتٌن على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق إال إذا كان التؤخٌر ناتجاً عن عدم  .2

.  استقرار حالة الموظؾ المصاب وفق تقرٌر اللجنة الطبٌة

 
(  13)مادة 

إذا تعرض الموظؾ إلصابة عمل أو ألحد األمراض المهنٌة التً تحددها الالبحة التنفٌذٌة لهذا القانون فإنه 

 :ٌستحق

 . إجازة مرضٌة براتب كامل .1

 . العالج الالزم على نفقة السلطة الوطنٌة وفقاً لما تقرره اللجنة الطبٌة .2

.  تعوٌضاً مالٌاً عادالً عن نسبة العجز المقررة فً تقرٌر اللجنة الطبٌة وفقاً ألحكام نظام التقاعد .3

 
(  14)مادة 

.  ٌجوز للموظؾ الطعن فً قرار اللجنة الطبٌة خالل ثالثٌن ٌوماً من تارٌخ إعالمه به وفقاً ألحكام القانون

 
(  15)مادة 

إذا ظهرت على الموظؾ أعراض مرض مهنً خالل سنتٌن من تارٌخ انتهاء خدمته ٌستحق الموظؾ جمٌع 

.  الحقوق المقررة له وفقاً ألحكام هذا القانون

 
(  16)مادة 

إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فٌها طرؾ آخر، للموظؾ المصاب أن ٌختار بٌن الحصول على  .1

 .التعوٌضات القانونٌة من ذلك الطرؾ أو من السلطة الوطنٌة

للسلطة الوطنٌة الرجوع على ذلك الطرؾ بؤٌة أعباء مالٌة تكون قد تحملتها أو دفعتها نتٌجة لتلك  .2

.  اإلصابة
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(  17)مادة 
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز كلً دابم ترتب علٌه إنهاء خدمة الموظؾ، ٌتم تطبٌق األحكام 

.  الواردة فً نظام التقاعد
 

(  18)مادة 
بحقوقه األخرى الواردة فً أحكام نظام - ال تخل األحكام الخاصة بحقوق الموظؾ التً تنشؤ عن إصابة العمل 

.  التقاعد
 

(  19)مادة 
ال ٌجوز للحجز على التعوٌض المستحق عن اإلصابة أو تحوٌله ألي شخص آخر ؼٌر المستحقٌن، إال لسداد 

.  النفقة وبما ال ٌتجؤوز ثلث قٌمة التعوٌض
 

(  20)مادة 
، 16، 15، 14، 13، 12، 11) بالمواد 1998لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (95)تستبدل المادة 

.  من هذا القانون (20، 19، 18، 17
 

(  21)مادة 
.  ٌلؽى كل حكم ٌخالؾ أحكام هذا القانون

 

(  22)مادة 
تنفٌذ أحكام هذا القانون، وٌعمل به فور نشره فً الجرٌدة - كل فٌما ٌخصه-على جمٌع الجهات المختصة 

.  الرسمٌة

 
 هجرٌة 1426/ صفر/ 23: الموافق.  مٌالدٌة2005/إبرٌل /2:   صدر بمدٌنة رام هللا بتارٌخ

   

 

 محمود عباس

 ربٌس اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة

 ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة  
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(  1)جــدول رقـــم 

 
فــئــات الوظـائـف وسـمم الرواتب  

 

 
الدرجـة المالنة 

الحد األدنى 
 عمىلماقاء 

الدرجـة 

الراتب 
 األساسي
ادانة 
المراوط 

 
 
 

 
: مالحظة

نتم إستادال وحدات قناسنة تستند إلى الجننو 
. الفمسطنني اداًل من األرقام المالنة الحالنة

 
راط دوائر امرتاة وزنر الرؤساء 

 اات 
الفئـة  
الخـاصــة 

A1 
2 

 4020سنوات 

الفئة العمنا 

   

A2 2 3720    
A3 2 3470    

 ِ A4 2 3220    
A 6 2970     
B 6 2720  الفئة األولى   
C 6 2470     
   الفئة  2220 5 1
  الفئة ال اننة  2090 5 2
  ال ال ة الوظائف  1960 5 3
  الوظائف التخصصنة  1830 5 4
 الفئة الكتاانـة   1700 5 5
الفئة الرااعة والفننـة   1570 5 6
الخـامســة الوظائف    1490 5 7
الوظائف الحرفنة    1410 5 8
الخدماتنة     1330 5 9

10 5 1250     
 

. تمنح عالكة دكرية بنسبة كاحد ك ربع في المائة مف الراتب األساسي لكافة فئات الجدكؿ عف كؿ سنة خدمة* 
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  (2)جــدول رقـــم 

العالوة اإلدارنة لمن نشغمون مـواقــع إشرافنة قنادنة 
 

االشنكل المامغ الوظنفة 
 1050 وكنل الوزارة أو ما نوازنو من رؤســـاء الدوائر الحكومنة األخرى

 950وكنل مســـاعد 
 750 لوزارة امدنر العــام 

 550عام في الوزارة مدنر 
 400مدنر مشفي أو منطقة تعمنمنة أو مدنر دائرة أو ما نوازنيا  

 350نائب مدنر  
 300 (مشرف , مدنر مدرسة )رئنس قسم أو ما نوازنو 

 200  (معمم مسؤول )رئنس شعاة أو ما نوازنيا 
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م 2005لسنة  ( 45 )قرار مجمس الوزراء رقم 
االالئحة التنفنذنة  

 2005لسنة  (4) المعدل االقانون رقم 1998لسنة  (4) رقم لقانون الخدمة المدننة
 

 
، مجلس الوزراء

(  108)، السٌما المادة  قانـون الخدمة المدنٌةبإصدار 1998 لسنـة 4 على قانـون رقم اإلطالعبعـد 

   قانون الخدمة المدنٌةبإصدار 4/1998 بتعدٌل قانون رقم 4/2005وعلى القانون رقم 

عرضه ربٌس دٌوان الموظفٌن العام،  وبناًء على 

،   15/08/2005وبناء على ما أقره مجلـس الـوزراء فً جلسته المنعقدة بتارٌخ 

:   أصدرنـا ما ٌلً

الااب األول 
الفصل األول تعارنف 

( 1)مادة 
 تكون للكلمات والعبارات التالٌة الواردة فً هذه الالبحة المعانً المخصصة لها ما لم تدل القرٌنة

:-  على ؼٌر ذلك 

أٌة وزارة أو إدارة أو مإسسة عامة أو سلطة أو أٌة جهة أخرى تكون موازنتها ضمن  : الدائرة الحكومٌة

.    وال ٌشمل ذلك العاملٌن فً قوى األمن والشرطةالموازنة العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة أو ملحقة بها

 أو مإسسة عامة أو سلطة أو أٌة جهة أخرى تكون موازنتها إدارةالوزٌر أو ربٌس أٌة  : رئٌس الدائرة الحكومٌة

.    ملحقة بهاأوضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة 

.   دٌوان الموظفٌن العام: الدٌوان

 بتشكٌلها وتحدٌد مهامها واختصاصاتها بما ٌتفق مع قانون اً ٌصدر وزٌر الصحة قرار: اللجنة الطبٌة المختصة

   .الخدمة المدنٌة

. الدابرة المختصة بمتابعة شإون الموظفٌن فً الدابرة الحكومٌة  : وحدة شؤون الموظفٌن
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الفصل ال اني 
 عامة ماادئ
( 2)مادة 

على الدابرة الحكومٌة التً ترؼب فً استطالع رأي دٌوان الفتوى والتشرٌع فً أي شؤن من شإون الخدمة 

.    تكتب فً ذلك تفصٌالً للدٌوانأنالمدنٌة 
 

( 3)مادة 
.  التً ٌكون طرفاً بهااإلدارٌة الموظؾ بالقرارات إعالمعلى وحدة شإون الموظفٌن  .1

 الدابرة الحكومٌة وعلى الموظؾ إعالنات نشر على لوحة إلى والمنشورات التً تحتاج اإلدارٌةتنشر القرارات  .2

تتبع هذه القرارات ، وٌصدر قراراً عن الدٌوان ٌحدد القرارات والمنشورات التً تتطلب النشر وتعلٌقها على 

 . ومدة بقابها معلقة والضمانات التً تكفل علم كافة الموظفٌن بها علماً ٌقٌناً إعالناتلوحة 
 

 ( 4 )مادة 
. تكون ساعات الدوام الرسمً لموظفً الدوابر الحكومٌة تسعة وثالثون ساعة فً األسبوع .1

تكون ساعات الدوام األسبوعٌة لموظفً المإسسات التعلٌمٌة بمختلؾ مستوٌاتها وفقاً لما تحدده هذه المإسسات  .2

. بالتنسٌق مع الدٌوان

. تكون ساعات الدوام فً الدوابر الحكومٌة خالل شهر رمضان المبارك ثالثون ساعة فً األسبوع .3
 

( 5)مادة 
ٌكلؾ ربٌس الدابرة الحكومٌة أي من موظفً الدابرة لٌكون مسبوالً عن سجل حضور وانصراؾ الموظفٌن  .1

 الدوام الٌومً وسجل حصر حضور وؼٌاب الموظفٌن الشهري طبقاً أثناءالٌومً وسجل تحركات الموظفٌن 

 وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة إلىللنماذج التً ٌضعها الدٌوان ، وتحال هذه النماذج فً نهاٌة كل شهر مٌالدي 

. وٌرسل سجل الحصر الشهري للدٌوان فً الخمسة أٌام األولى من كل شهر 

 الدوام الرسمً على النماذج أثناء العمل وانصرافه منه وخروجه إلى ٌجب على الموظؾ أن ٌثبت حضوره  .2

ومن ٌشؽل موظفً الفبة الخاصة  (1)المخصصة لذلك وٌعفً من التوقٌع فً السجالت المذكورة فً الفقرة 

ومن ٌصدر بشؤنهم قرار عن ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بالتنسٌق مع الدٌوان من بٌن وظٌفة وكٌل وزارة 

. موظفً الفبة العلٌا والمستشارٌن القانونٌٌن 

( 6)مادة 
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تكون أٌام العمل فً الدوابر الحكومٌة ستة أٌام فً األسبوع وتكون العطلة ٌوم الجمعة عدا ما ٌستثنى بقوانٌن أو 

.  خاصةاتقرار

 

  (7 )مادة 
 

:-  تكون األعٌاد والمناسبات التالٌة عطل رسمٌة فً الدوابر الحكومٌة  (1

  أٌامعٌد الفطر السعٌد   وقفة وثالث  .1

وقفة وأربعة أٌام  عٌد األضحى المبارك  .2

ٌوم واحد         رأس السنة الهجرٌة   .3

ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ ٌوم واحد  .4

 والمعراج  ٌوم واحد اإلسراءذكرى  .5

عٌد االستقالل   ٌوم واحد  .6

ٌوم واحد  رأس السنة المٌالدي   .7

ٌوم واحد  عٌد العمال العالمً   .8

 شرقً  ٌوم واحدالعٌد المٌالد المجٌد  .9

عٌد المٌالد المجٌد الؽربً  ٌوم واحد  .10

 
: المناسبات التالٌة عطل رسمٌة للموظفٌن المسٌحٌٌن فً الدوابر الحكومٌة و تكون األعٌاد  (2

 :المسٌحٌٌن الشرقٌٌن - أ

 ٌومان  عٌد المٌالد المجٌد  .1

 ٌوم واحد          رأس السنة الشرقٌة  .2

عٌد الؽطاس   ٌوم واحد  .3

ٌوم واحد  عٌد الؽسل    .4

ٌوم واحد         أحد الشعانٌن   .5

ٌوم واحد          الجمعة العظٌمة   .6

ٌوم واحد                         سبت النور  .7

ٌومان       عٌد الفصح الشرقً  .8

ٌوم واحد     خمٌس الصعود   .9
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ٌوم واحد     أحد العنصرة   .10
 

:-  أعٌاد المسٌحٌٌن الؽربٌٌن  - ب

ٌومان     عٌد المٌالد المجٌد  .1

ٌوم واحد     رأس السنة الشرقٌة  .2

ٌوم واحد    عٌد الؽطاس   .3

ٌوم واحد    أحد الشعانٌن   .4

ٌوم واحد    الجمعة العظٌمة   .5

ٌوم واحد            سبت النور   .6

ٌومان            عٌد الفصح الؽربً  .7

ٌوم واحد            عٌد الؽسل   .8

ٌوم واحد            خمٌس الصعود  .9

ٌوم واحد           أحد العنصرة  .10
 

.  تكون أعٌاد الطابفة السامرٌة أٌام عطل رسمٌة للموظفٌن من أبناء هذه الطابفة  .1

 ٌصدر  الدٌوان كتب دورٌة بناًء على قرار مجلس الوزراء بتحدٌد مواعٌد األعٌاد والمناسبات الرسمٌة .2

. وٌعمم ذلك على الدوابر الحكومٌةواعٌد بهذه الم

 

 ( 8 )مادة 
 طبٌعة العمل واالختصاص والندرة والمخاطرة وأٌة عالواتٌقدم رإساء الدوابر الحكومٌة اقتراحاً بقٌمة  .1

.  أخرى ومستحقٌها مع تحدٌد ضوابط ومعاٌٌر صرفهاعالوات

 طبٌعة العمل واالختصاص والندرة عالوات مشروع بالقرارات التً تحدد قٌمة إعدادٌتولى الدٌوان  .2

 أخرى ومستحقٌها ووضع الضوابط والمعاٌٌر لصرفها بالتنسٌق مع وزارة عالواتوالمخاطرة أو أٌة 

. إلقرارها مجلس الوزراء إلىالمالٌة وٌقدمها 

 
( 9)مادة 

 الدٌوان الهٌكل التنظٌمً لدابرته وتقسٌماتها واختصاصات كل منها وأي إلىٌقدم ربٌس الدابرة الحكومٌة  .1

.  مجلس الوزراءإلى وٌحٌلها اتعدٌالت تطرأ علٌها لدراستها وٌقدم الدٌوان رأٌه بشؤنه
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 باعتماد الهٌاكل التنظٌمٌة والتقسٌمات واختصاصات كل دابرة وتوافً اً ٌصدر مجلس الوزراء قرار .2

. الدابرة الحكومٌة المختصة والدٌوان ووزارة المالٌة بصورة عنها وما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت
 

( 10)مادة 
 بوظابؾ دابرته مرفقاً به وصؾ لكل وظٌفة محدداً به واجباتها الٌقدم ربٌس الدابرة الحكومٌة جدو .1

 الدٌوان لدراستها ، وٌقدم الدٌوان رأٌه إلىومسإولٌاتها وشروط شؽلها وتصنٌفها وأي تعدٌل ٌطرأ علٌها 

.  مجلس الوزراءإلىبشؤنها وٌحٌلها 

 وتوافً الدوابر الحكومٌة والدٌوان ووزارة المالٌة الجداولٌصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد هذه  .2

. بصورة عنها وما ٌطرأ علٌها من تعدٌالت

 ( 11 )مادة 
ٌصدر ربٌس الدٌوان قرارات بالمعاٌٌر الالزمة لتصنٌؾ الوظابؾ واألحكام التً تقتضٌها تنفٌذه وٌدخل 

.   ضمن ذلك الحد األدنى للخبرة المطلوب لشؽل الوظٌفة

   (12)مادة 
 وزارة المالٌة والدٌوان قابمة بحاجتها السنوٌة من الوظابؾ الواردة فً جدول إلىتقدم الدابرة الحكومٌة  .1

   .وظابفها المعتمدة فً موعد ال ٌزٌد عن أكتوبر من كل عام

بدراسة احتٌاجات الدابرة الحكومٌة والدابرة الحكومٌة المعنٌة تقوم وزارة المالٌة بالتنسٌق مع الدٌوان  .2

السنوٌة من الوظابؾ الواردة فً جدول وظابفها المعتمد فً ضوء الموارد المالٌة ورصد المخصصات 

.  ضمن الموازنة العامةوإدراجها التً توافق علٌها تلإلحداثٌا

 جدول تشكٌالت الوظابؾ لجمٌع الدوابر الحكومٌة بعد إعداد الدٌوان بعد التنسٌق مع وزارة المالٌة ٌتولى .3

 الموظفٌن على وأعداد الوظابؾ ودرجاتها أسماء ثالثة أشهر وتحدد فٌه تتجاوز الموازنة بمدة ال إقرار

 إلىكل منها خالل السنة السابقة والسنة الحالٌة مع بٌان أسباب التؽٌٌر عن السنة السابقة وتقوم برفعه 

. إلقرارهمجلس الوزراء 

الفصل ال الث 
دنوان الموظفنن العام 

 ( 13 )مادة 
:-  للدٌوان فً سبٌل تحقٌق مهامه ومسإولٌاته القٌام بما ٌلً 
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وضع النظم الخاصة بالرقابة والمتابعة على كل ما ٌتعلق بشإون الموظفٌن فً الدوابر الحكومٌة للتؤكد  .1

. من سالمة وكفاءة أداء الموظفٌن وتطبٌق سابر تشرٌعات الخدمة المدنٌة بصورة سلٌمة وفعالة 

  تتعلق بشإون الموظفٌنأوراق أو إحصابٌات بٌانات أو أو ملفات أٌة على اإلطالعالطلب أو  .2

. أو الحصول على صورة منها من الدوابر الحكومٌة

 بطاقة وظٌفٌة لكل موظؾ تحتوي على اسمه ورقمه الوظٌفً ومسمى وظٌفته وفبته وتارٌخ تعٌٌنه إعداد .3

 بطاقة إلصداروتعتمد كؤساس واالحتفاظ بها  تعدٌالت تطرأ علٌها وأيوترقٌاته والدابرة التً ٌعمل بها 

. الموظؾ

 

( 14)مادة 
تخطر الدابرة الحكومٌة الدٌوان بكافة القرارات والتعلٌمات والبٌانات المتعلقة بشإون الموظفٌن لدٌها 

 تتعلق بالموظفٌن وأي بٌانات أخرى ٌطلبها إحصابٌات بٌانات أو معلومات أو وأيوالخاصة بكل موظؾ 

.  أسبوع من تارٌخ صدورها أو طلبهاٌتجاوزالدٌوان فً موعد ال 

 

الااب ال اني 
الفصل األول 
التعنننات 

 
 ( 15 )مادة 

.  جدول تشكٌالت الوظابؾ على وظٌفة شاؼرةفً إالوز تعٌٌن أي موظؾ جال ي
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 ( 16 )مادة 
تعد وحدة شإون الموظفٌن فً كل دابرة حكومٌة كشوفاً بالوظابؾ الشاؼرة المرصود لها مخصصات فً 

 فً بداٌة للدٌوانالموازنة العامة وتحدٌد الوظابؾ المراد شؽلها ومبررات شؽلها فً ضوء احتٌاجات العمل 

.  وتعطى األولٌة فً شؽل الوظابؾ للموظفٌن الزابدٌن عن حاجة الدوابر الحكومٌةكل سنة مالٌة 

  (17)مادة 
 من خلوها أسبوعٌن خالل بإعالنعلن الدابرة الحكومٌة عن الوظابؾ الشاؼرة التً ٌكون التعٌٌن فٌها ت .1

 وٌشعر الدٌوان بذلك، وفً حالة الحاجة إلى وظابؾ فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن واسعتً االنتشار على األقل

لعدد من الدوابر الحكومٌة ٌجوز للدٌوان أن ٌعلن بإعالن موحد عن الحاجة إلى هذه الوظابؾ بالتنسٌق 

. مع الدوابر الحكومٌة المعنٌة وٌتم اإلعالن فً صحٌفتٌن واسعتً االنتشار

:-   عن الوظابؾ الشاؼرة البٌانات التالٌة اإلعالنٌجب أن ٌتضمن  .2

. اسم الوظٌفة ووصؾ الوظٌفة وشروط شؽلها وفبتها ودرجتها  (أ  

 الطلبات على النموذج المخصص لذلك والمستندات الواجب تقدٌمها ومٌعاد ومكان إلٌهاالجهة التً تقدم  (ب 

. تقدٌمها

 كان التعٌٌن بامتحان فٌبٌن نوع االمتحان وتارٌخه امتحان وإذا بدون أو كان التعٌٌن بامتحان إذابٌان ما  (ج  

. إجرابهومكان 

.  عن طرق مقابالت شخصٌة وٌحوز الجمع بٌنهاأو عملٌاً أو تحرٌرٌاً إماٌكون االمتحان  .3

 ( 18 )مادة 
:-   ٌرفق بطلبه المستندات اآلتٌةأنعلى مقدم طلب التعٌٌن فً وظٌفة شاؼرة 

. صورة عن شهادة المٌالد الرسمٌة، وان لم توجد صورة عن قرار اللجنة الطبٌة المختصة لتقدٌر العمر .1

   .صورة عن الشهادات العلمٌة الحاصل علٌها .2

  .صورة عن شهادات الخبرة العملٌة .3

.  جواز السفرأوصورة عن البطاقة الشخصٌة  .4

. صحٌفة خلو سوابق .5

  . شخصٌةةصور .6

.  بسٌرته الذاتٌة على النموذج المخصص لذلكإقرار .7
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( 19)مادة 
 مسلسلة حسب تارٌخ تقدٌم الطلب وٌسلم مقدم الطلب بؤرقامتدرج طلبات التعٌٌن ومرفقاتها فً سجالت  .1

.  والوظٌفة التً تقدم إلٌها  ٌتضمن اسم مقدم الطلب وتارٌخ تقدٌمه ورقمه ورقم المسابقةإشعارا

 عن وحدة شإون المسبولبعد انتهاء المدة المحددة لتلقً الطلبات ٌقفل السجل وٌعتمد من الموظؾ  .2

. الموظفٌن

 (20)مادة 
ٌصدر ربٌس الدٌوان بالتنسٌق مع الدابرة الحكومٌة المختص قراراً بتشكٌل لجنة االختٌار من ممثلٌن عن  .1

الدٌوان والدابرة الحكومٌة المختصة على النموذج المخصص لذلك وٌحدد فٌه مهام ومكان وزمان ومدة 

. عمل اللجنة

.  ال تقل درجة ربٌس اللجنة والممثلٌن عن درجة الوظٌفة الشاؼرة المعلن عنهاأنٌجب  .2

. ٌحق للجنة االختٌار االستعانة بمتخصصٌن فً المجال المهنً للوظٌفة المراد شؽلها  .3

 لدى الدابرة واإلطالعتقوم لجنة االختٌار بتدقٌق كافة الطلبات والمستندات المقدمة من المرشحٌن للتعٌٌن  .4

.  عملٌة االختٌار إلتمامالحكومٌة على كل ما ٌلزم 

 تساوت وإذاٌكون اجتماع لجنة االختٌار صحٌحاً بحضور جمٌع أعضابها وتتخذ قراراتها باألؼلبٌة  .5

 ربٌس الدٌوان على النموذج المخصص إلىاآلراء ٌإخذ برأي الجانب الذي منه الربٌس وتقدم النتابج 

. لذلك وتبلػ الدابرة الحكومٌة بذلك

( 21)مادة 
:- تتولى لجنة االختٌار القٌام بما ٌلً 

 .هاب الدٌوان وإبالغدراسة وفحص طلبات المتقدمٌن ومدى مطابقتها للشروط المطلوبة للوظٌفة المعلن عنها  .1

.  االمتحانات بالتنسٌق مع الدٌوان والدابرة الحكومٌة المختصةإجراء .2

 عن المقبولٌن لالشتراك فً مسابقات التعٌٌن فً صحٌفتٌن ٌومٌتٌن واسعتً االنتشار لٌومٌن متتالٌٌن اإلعالن .3

 اسم الموظؾ رباعٌاً والوظٌفة المطلوبة وزمان اإلعالن ٌتضمن أن من تارٌخ المسابقة على أسبوعٌنقبل 

. ومكان انعقاد المسابقة

 ( 22 )مادة 
:-  ٌتولى دٌوان الموظفٌن العام القٌام بما ٌلً 
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 كتابٌة أو مسابقات شفهٌة إلى التً تحتاج  بالتنسٌق مع الدوابر الحكومٌة المعنٌةتحدٌد الوظابؾ .1

.  الجمع بٌنها بالتنسٌق مع الدابرة الحكومٌةأو

 مسابقات كتابٌة إجراءفً الوظابؾ التً ٌستدعً شؽلها ) المسابقات الكتابٌة إجراءات عن اإلعالن .2

. لشفهٌةا المسابقات إلجراءبالتنسٌق مع الدابرة الحكومٌة وٌدعى الناجحون فً االمتحان الكتابً فقط (وشفهٌة

 الدابرة الحكومٌة المعنٌة إعالنات عن نتٌجة االمتحانات وترتٌب الناجحٌن ودرجاتهم على لوحة اإلعالن .3

. والدٌوان

 الدابرة الحكومٌة حسب األحوال بؤوراق االمتحانات وٌوقع أعضاء لجنة االختٌار على هذه أوٌحتفظ الدٌوان  .4

. األوراق

 ( 23 )مادة 
 الوارد من قبل لجنة االختٌار وتبلػ الدابرة أسبقٌتهم المرشحٌن للتعٌٌن وفقاً لترتٌب بؤسماءٌعد الدٌوان كشفاً 

 ٌكون وفقاً لألعلى مإهالً التساويالحكومٌة بذلك ، وٌكون الترتٌب وفقاً لألعلى درجة باالمتحان وعند 

.  سناً وٌتم التعٌٌن بحسب الترتٌب الوارد فً القوابمفاألكبر تخرجاً فاألقدم

 

 ( 24 )ادة م
 عن شؽل الوظٌفة بامتحان وعدم تعٌٌن كامل اإلعالن فً حالة إالال تعد قابمة انتظار المرشحٌن للتعٌٌن 

 بانتهاء سنة أوالعدد المعلن عنه وتكون القابمة صالحة فً حدود العدد الباقً فقط وتسقط باكتمال هذا العدد 

.  النتٌجةإعالنمن تارٌخ 

 

 ( 25 )مادة 
:  وترسل للدٌوانمن المرشح للتعٌٌن األوراق الثبوتٌة اآلتٌة  الدابرة الحكومٌة المعنٌة تستوفً

.  شهادة بتقدٌر العمر من الجهة المختصةأو أصل شهادة المٌالد الرسمٌة  .1

.  أصل الشهادات العلمٌة الحاصل علٌها أو صورة مصدقة عنها من الجهة المختصة .2

.  أصل شهادات الخبرة العملٌة .3

.  عدم سبق الحكم بعقوبة مانعة من التعٌٌنإلثبات صحٌفة الحالة الجنابٌة  .4

.  أربع صور شخصٌة حدٌثة .5

.  رقم حساب فً بنك معتمد .6
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 ( 26 )مادة 
 :وترسل للدٌوان  التالٌة على النماذج المخصصة لذلك اإلقراراتٌقوم المرشح للتعٌٌن بتعببة 

.  األمور التً ٌطلع علٌها بحكم وظٌفتهإفشاء بعدم إقرار  .1

.  تفرغ للعمل الحكومًإقرار  .2

.  بالحالة االجتماعٌةإقرار  .3

.  حكم تؤدٌبً لم ٌمض على صدوره خمس سنوات على األقلأو بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار إقرار  .4

  ( 27  )مادة  
 وزارة الصحة لتوقٌع الكشؾ إلىٌبلػ الدٌوان الدابرة الحكومٌة المختصة لتوجٌه المرشح للتعٌٌن بها  .1

. الطبً علٌه من قبل اللجنة الطبٌة المحلٌة وذلك لتحدٌد مدى لٌاقته الطبٌة للعمل بالوظٌفة المرشح لها

ٌعد الدٌوان نموذج الكشؾ الطبً على النموذج المخصص لذلك وتلصق علٌه صورة المرشح وٌدون به  .2

.  اللجنة الطبٌة المحلٌةإلىنوع الوظٌفة المرشح لها وٌرسل 

ٌثبت قرار اللجنة الطبٌة المحلٌة على نموذج الكشؾ الطبً المخصص لذلك وٌسجلوا أسمابهم وٌوقعوا  .3

. علٌه

 

( 28)مادة 
. ٌخطر الدٌوان المرشح للتعٌٌن بواسطة الدابرة الحكومٌة المعنٌة بالموافقة على التعٌٌن ومباشرة العمل 

 

( 29)ادة م
 بمباشرته العمل على النموذج المخصص لذلك من نسختٌن وٌوقع إقرارا الموظؾ بعد استالمه العمل ٌعبا

 الدٌوان وتودع األخرى إلى إحداها ربٌسه المباشر وربٌس الدابرة الحكومٌة المختص وترسل اإلقرارعلى 

. بملفه الفرعً بالدابرة الحكومٌة

 
( 30)مادة 

 كتابٌاً من قبل الدٌوان بواسطة دابرته إخطاره لم ٌباشر المرشح للتعٌٌن العمل خالل مدة شهر من إذا

 كان التعٌٌن بموجب إذا وفً هذه الحالة ٌعٌن من ٌلٌه فً الترتٌب الؼٌه تعٌٌنه إجراءاتالحكومٌة ، تعتبر 

. مسابقة
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( 31)مادة 
ٌجب أن ٌخطر الدٌوان الموظؾ بواسطة دابرته الحكومٌة بتعٌٌنه وصورة عنه ترسل لوزارة المالٌة و 

:-   على اإلخطارمل تٌش

 جواز السفر والرقم الوظٌفً واسم وظٌفته ورقمها فً جدول أواسم الموظؾ رباعٌاً ورقم البطاقة الشخصٌة 

وعالوة طبٌعة العمل والعالوة  (دابم أو مإقت)فبته الوظٌفٌة ودرجته ونوع التعٌٌن و تشكٌالت الوظابؾ 

 األخرى وحالته االجتماعٌة وتارٌخ بداٌة التعٌٌن والشهادة العلمٌة الحاصل علٌها ، والعالوات اإلدارٌة

وتارٌخ المٌالد والدابرة الحكومٌة والوحدة المكلؾ بالعمل بها واسم البنك ورقم الحساب البنكً الخاص 

. بالموظؾ

 
( 32)مادة 

تصدر الجهة المختصة بالتعٌٌن قرار التعٌٌن اعتباراً من تارٌخ مباشرة الموظؾ العمل على النموذج 

 وهٌبة التقاعد الفلسطٌنًالمخصص لذلك وتبلػ به الدابرة الحكومٌة المختصة والدٌوان ووزارة المالٌة 

البٌانات التً تضمنها اإلخطار بتعٌٌن الموظؾ الذي  ٌشمل قرار التعٌٌن  والتؤمٌن الصحً- ووزارة الصحة

  .ٌصدر عن الدٌوان 

 

( 33)المادة 
 خدمته فور إنهاءأو معار ٌتوجب دون راتب فً حالة تعٌٌن موظؾ بوظٌفة مإقتة بدل موظؾ مجاز  .1

.  عملهإلى المعار دون راتب أوعودة الموظؾ المجاز 

 أو معار تعهد ٌلتزم فٌه بترك العمل فور عودة  دون راتبٌقدم الموظؾ المعٌن بدل موظؾ مجاز .2

 . عملهإلى المعار دون راتب أوالموظؾ المجاز 

 

 ( 34 )مادة 
المحددة لتشؽٌل % 5 أل تراعً عند كل تعٌٌن جدٌد ضرورة استكمال نسبة أنعلى جمٌع الدوابر الحكومٌة 

 عن شؽلها باإلعالن ومسمٌات الوظابؾ التً ٌصرح أعدادمن % 5المعوقٌن وٌقوم الدٌوان باحتجاز نسبة 

. لتعٌٌن المعوقٌن علٌها



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 62 

 ( 35 )مادة 
ٌعد الدٌوان ملفاً لكل موظؾ تودع فٌه الشهادات والوثابق والمستندات والمعلومات الخاصة به مما ٌكون  .1

. متصالً بوظٌفته ، كما تودع به المالحظات المتعلقة بعمله وتقارٌر كفاٌة األداء المقدمة عنه 

تعد الدابرة الحكومٌة ملفاً فرعٌاً لكل موظؾ تودع فٌه الشهادات والوثابق والمستندات والمعلومات  .2

. الخاصة به مما ٌكون متصالً بوظٌفته

 والبالؼات المقدمة ضد الشكاوىتودع فً الملؾ المالحظات المتعلقة به وكل ما ٌثبت جدٌته من  .3

.  فٌهاأقوالهالموظؾ وذلك بعد تحقٌقها وسماع 

 ورقة بعد أٌة الملؾ وٌثبت رقم كل ورقة ومضمونها على ؼالفه وال ٌجوز نزع أوراق ترقم أنٌجب  .4

.  فٌه إٌداعها

الفصل ال اني 
فترة التجراة 

 
( 36)مادة 

تعد وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة سجالً لقٌد الموظفٌن المعٌنٌن تحت التجربة تبٌن به بداٌة  .1

. ونهاٌة فترة التجربة

 فترة التجربة وتقدم أثناءٌعد الربٌس المباشر تقارٌر شهرٌة على النموذج المخصص لذلك عن الموظؾ  .2

.  ربٌس الدابرة الحكومٌة المختصإلى

قبل نهاٌة فترة التجربة بشهر واحد ٌضع الربٌس المباشر تقرٌراً نهابٌاً على ضوء التقارٌر السابقة على  .3

 ربٌس إلى الموظؾ للوظٌفة المعٌن علٌها وٌقدمه مالبمةالنموذج المخصص لذلك ، موضحاً به مدى 

. الدابرة الحكومٌة

 لواجباته ومواظبته وإنجازه كفاءته وسلوكه الشخصً أساس فترة التجربة على أثناءٌقاس أداء الموظؾ  .4

.  فٌهوإنتاجهعلى العمل وصفاته الذاتٌة وكٌفٌة قٌامه بالعمل 

 

( 37)مادة 
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 ما لم  فترة التجربة وتبٌن عدم اجتٌازه لهاأمضى إذا إال عمل الموظؾ الخاضع للتجربة إنهاءال ٌجوز 

. ٌرتكب مخالفة تؤدٌبٌة عقوبتها تصل إلى إنهاء الخدمة 

 

 
( 38)مادة 

ٌشترط لثبوت صالحٌة الموظؾ أن ٌجتاز بنجاح برنامج التدرٌب الذي تقرره الدابرة الحكومٌة التً ٌعمل 

. بها خالل فترة التجربة

 
( 39)مادة 

فً حالة عدم اجتٌاز الموظؾ فترة التجربة بنجاح تبلػ الدابرة الحكومٌة المختصة الدٌوان كتابٌاً خالل  .1

. النصؾ األول من الشهر األخٌر من فترة التجربة

 من انتهاء أسبوعٌن عمله قبل إنهاءتجربة كتابٌاً عن لل الموظؾ الخاضع ربٌس الدابرة الحكومٌةٌخطر  .2

.  وزارة المالٌة بذلك الدٌوان وبلػيفترة التجربة و

 
( 40)مادة 

 الدابرة الحكومٌة قراراً بتثبٌت الموظؾ الذي اجتاز فترة التجربة بنجاح على النموذج ربٌسٌصدر 

.  ووزارة المالٌة بذلكالدٌوانشعر يالمخصص لذلك و
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الفصل ال الث 
 تقننم األداء

 
 ( 41 )مادة 

 األداء لموظفٌه على النموذج المخصص لذلك وٌعتمد من كفاٌةٌعد الربٌس المباشر التقرٌر السنوي بتقدٌر 

ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص وٌدون به كفاءة الموظؾ وسلوكه ونشاطه وتقدر كفاٌة أداء الموظؾ 

 على ضوء المستوٌات لواجباته إنجازهحسب الدرجات المدونة فً النموذج وٌراعى فً تقٌٌم عمل الموظؾ 

 عمله من حٌث المواظبة والسلوك الشخصً والصفات أسالٌبالمنتظرة من شاؼر الوظٌفة كماً ونوعاً وتقٌٌم 

. الذاتٌة التً تمارس فً ظلها صالحٌاته وٌتخذ قراراته

 

 
 ( 42 )مادة 

 القٌادٌة فً واإلدارٌةعن شاؼلً الوظابؾ العلٌا بٌانات سنوٌة تتعلق بالنواحً الفنٌة المباشرٌن ٌقدم الرإساء 

. إلقرارهامباشرتهم ألعمالهم وتعرض هذه البٌانات على ربٌس الدابرة الحكومٌة 

 

 
 ( 43 )مادة 

 لتدقٌق التقارٌر السنوٌة بتقدٌر كفاٌة األداء من ثالثة من كبار موظفً انٌشكل ربٌس الدابرة الحكومٌة لج

وتعتمد التقارٌر بعد تدقٌقها من ربٌس ٌكون أحدهم على األقل من ذات عمل الموظؾ الدابرة الحكومٌة 

. الدابرة الحكومٌة

 
 ( 44 )مادة 

ٌكون تقدٌر الكفاٌة بمرتبة ممتاز وضعٌؾ مسبباً محدداً لعناصر التمٌز والضعؾ ومستمداً من ملؾ خدمة 

 :الموظؾ وفق المعاٌٌر التالٌة 

 معدالت األداء المحددة وتجاوزت ٌعتبر من عناصر التمٌٌز األعمال البارزة التً حققت األهداؾ  .1

 العمل وتحسٌن أدابه والسلوكٌات الوظٌفٌة مع الرإساء أنظمة تطوٌر إلى التً أدت واإلسهامات
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 وعدم توقٌع أي جزاءات اإلجازاتوالمرإوسٌن والجمهور ومدى االنتظام فً العمل واستخدام الحق فً 

. تؤدٌبٌة

 ٌعتبر من عناصر الضعؾ األعمال التً تقل عن مستوى األداء العادي طبقاً لمعدالت األداء المحددة  .2

 أدوات الزمالء أو المرإوسٌن أو الجمهور وسوء استخدام شكاوىوما ٌثبت من مالحظات الرإساء أو 

.  المادٌة للوحدة والجزاءات التؤدٌبٌة الموقعة علٌهواإلمكاناتالعمل 

 

 ( 45 )مادة 
 :ال ٌجوز تقدٌر كفاٌة الموظؾ من الفبات المبٌنة أدناه بمرتبة ممتاز

. زه بنجاحتحت له فرصة التدرٌب ولم ٌجأتً الموظؾ الذي  .1

. أٌام جزاء تؤدٌبً بعقوبة الخصم من أجره لمدة تزٌد عن خمسة  علٌه الموظؾ الذي وقع .2

 

 ( 46 )مادة 
 تعلم وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة الموظؾ بنسخة من التقرٌر العام لكفاٌة أدابه بعد اعتماده  .1

.  خالل أسبوع من توقٌع ربٌس الدابرة الحكومٌة من الجهة المختصة

 ٌتظلم من التقرٌر العام لكفاٌة أدابه على النموذج المخصص لذلك خالل عشرٌن ٌوماً من أن للموظؾ  .2

. تارٌخ علمه به

 
 ( 47 )مادة 

ٌشكل ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص لجنة تظلمات من ثالثة من كبار الموظفٌن ممن لم ٌشتركوا فً  .1

. وضع التقرٌر للبت فً التظلم

.  عملها ومكان وزمان انعقادهاإجراءاتٌحدد قرار تشكٌل لجنة التظلمات  .2

. ٌكون ربٌس وأعضاء لجنة التظلمات على درجة أعلى من درجة الموظؾ المتظلم .3

.  ٌكون اجتماع اللجنة صحٌحاً بحضور جمٌع أعضابها وتتخذ قراراتها باألؼلبٌة .4

 المباشرٌن عن المسبولٌن ومناقشته فً تظلمه وإلى إلٌهتقوم اللجنة بفحص ملؾ الموظؾ ولها االستماع  .5

. الموظؾ

.  بعد انقضاء مٌعاد التظلم منه أو البت فٌهإالال ٌعتبر تقرٌر كفاٌة األداء نهابٌاً  .6
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 ( 48 )مادة 

 :ٌقوم ربٌس الدابرة الحكومٌة المعٌنة

 أوجه تقصٌره وٌطلب منه تحسٌن أدابه وٌبلػ إلىبتنبٌه الموظؾ الحاصل على تقدٌر بدرجة متوسط  .1

. الدٌوان بذلك

.  الموظؾ الحاصل على تقدٌر بدرجة ضعٌؾ وٌطلب منه تحسٌن أدابه وٌبلػ الدٌوان بذلكإنذار .2

 ورد عن الموظؾ تقرٌر سنوي بدرجة إذا العالوة الدورٌة عن الموظؾ لربٌس الدابرة الحكومٌة إٌقاؾ .3

 من تارٌخ استحقاقها وذلك لحٌن حصوله على إلٌقافها وٌبلػ الدٌوانضعٌؾ ولحٌن تحسن أدابه الوظٌفً 

  .شعر وزارة المالٌة بذلكيتقدٌر متوسط فما فوق و

 

 ( 49 )مادة 
تضع الدابرة الحكومٌة المختصة التقرٌر السنوي بتقدٌر كفاٌة األداء عن الموظؾ المنتدب منها بعد أخذ  .1

.  كتابةإلٌهارأي الدابرة الحكومٌة أو الجهة التً انتدب 

 ٌعمل الموظؾ فعالُ فً الدابرة الحكومٌة مدة ال أن نموذج تقرٌر كفاٌة األداء للموظؾ ألعدادٌشترط  .2

 .تقل عن تسعٌن ٌوماً متصلة خالل السنة

 
 ( 50 )مادة 

الموظؾ الحاصل على وضع ٌشكل ربٌس الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق مع الدٌوان لجنة للنظر فً  .1

 حصل على تقدٌر ثالث بدرجة ضعٌؾ وٌحدد القرار أوتقرٌرٌن سنوٌٌن متتالٌٌن بدرجة ضعٌؾ 

 على أن ال ٌكون من بٌن أعضاء اللجنة من وضع تقٌٌم  عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادهاإجراءات

. الموظؾ 

 وٌكون اجتماع إلٌهمناقشته ومن ترى االستماع و إلٌهتقوم اللجنة بفحص ملؾ الموظؾ ولها االستماع  .2

 أراء أعضاء اللجنة ٌإخذ تساوت وإذااللجنة صحٌحاً بحضور جمٌع أعضابها وتتخذ قراراتها باألؼلبٌة 

.  الذي ٌبلػ وزارة المالٌة  الدٌوان بهابلػ نهابٌة وياقراراتهبرأي الجانب الذي منه الربٌس وتكون 
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 توقع على الموظؾ الحاصل على تقرٌرٌن سنوٌٌن متتالٌٌن بدرجة ضعٌؾ واحدة أنجنة لٌجوز ل .3

:  أكثر من الجزاءات التالٌةأو

. وقؾ العالوة الدورٌة السنوٌة  ( أ

. تنزٌل الدرجة  (ب

. تنزٌل الوظٌفة  (ج

 قدم عن الموظؾ تقرٌر ثالث بدرجة ضعٌؾ ٌتعٌن على اللجنة المختصة النظر فً فصله من الخدمة إذا .4

. المدنٌة

 
 ( 51 )مادة 

 تقدٌر من ربٌس الدابرة الحكومٌة ةٌمنح الموظؾ الذي حصل على مرتبة ممتاز فً تقارٌر الكفاٌة شهاد

 إدارة المعدة لذلك بالدابرة الحكومٌة المختصة والدٌوان وفً كل اإلعالناتالمختص وٌعلن اسمه فً لوحة 

   . بعد مضً خمسة عشر ٌوماً إال اإلعالنٌتبعها الموظؾ وال ٌرفع 

 

 
الفصل الرااع 
الترقنات 

 
 ( 52 )مادة 

 على درجة شاؼرة وفق جدول تشكٌالت الوظابؾ المقرر شرٌطة مكوث إالال تتم ترقٌة أي موظؾ 

   .الموظؾ لسنوات الحد األدنى لمدة البقاء على الدرجة
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 ( 53 )مادة 
 تعد وحدة شإون الموظفٌن فً كل دابرة حكومٌة كشوفاً لقٌد أسماء الموظفٌن وٌرتب طبقاً لفباتهم و - أ

 التعدٌالت الالزمة فً إجراءأقدمٌتهم فً كل درجة وعلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة 

:-   تتضمن هذه الكشوؾ اآلتً أنكل كشؾ فور حصولها ، وٌجب 

االسم وتارٌخ المٌالد والجنسٌة والمإهل العلمً وتارٌخ الحصول علٌه والخبرة العملٌة وتارٌخ التحاقه  .1

. بالخدمة

. تارٌخ التعٌٌن فً الوظٌفة المرقى منها .2

. فبة الموظؾ الوظٌفٌة ودرجته الحالٌة وتارٌخ الحصول علٌها  .3

.  كان محل اعتبار عند الترقٌةإذاتقرٌر تقٌٌم األداء  .4

.  عند الترقٌةار كان محل اعتبإذاتارٌخ النقل  .5

 المقدمة ضد الموظؾ وتستوجب والشكاوىالجزاءات التً لم ٌصدر قراراً بمحوها وتارٌخ توقٌعها  .6

.  تؤدٌبٌة أو جزابٌةإجراءاتاتخاذ 

. البرامج التدرٌبٌة التً أتٌح للموظؾ االلتحاق بها .7

 .أٌة بٌانات أخرى الزمة  .8

تعد وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة بطاقة بٌانات شخصٌة لكل موظؾ على النموذج  - ب

 تؽٌٌرات تطرأ وأي بٌانات أخرى الزمة وأيالمخصص لذلك تدون فٌه وظٌفته وفبته ودرجته 

. علٌها

 ( 54 )مادة 
تعد وحدة شإون الموظفٌن فً كل دابرة حكومٌة كشوؾ بالدرجات الشاؼرة حسب الموازنة المعتمدة  .1

. وجدول تشكٌالت الوظابؾ المقرر فً كل فبة وظٌفٌة

 أعاله وطلبات إلٌها تعرض الكشوؾ التً تتضمن البٌانات المشار أنعلى وحدة شإون الموظفٌن  .2

 ترقٌة أمرالترقٌة على النموذج المخصص لذلك على الجهة المختصة بالترقٌة كلما كان معروضاً علٌها 

.  متى طلبت تلك الجهة ذلكأوموظؾ 
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 ( 55 )مادة 
لمراجعته دٌوان لل ٌرسلتصدر الجهة المختصة بالتعٌٌن قراراً بالترقٌة على النموذج المخصص لذلك و

. به وللدٌوان طلب إٌقاؾ تنفٌذه بحالة مخالفته للقانون وهذه الالبحة وزارة المالٌة وإبالغ 

 

  (56 )مادة 
ٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق المسبق مع الدٌوان قرارا بشؽل وظٌفة شاؼرة على الهٌكل التنظٌمً 

وجدول تشكٌالت الوظابؾ وبعد تنظٌم إعالن داخلً ومسابقة لشؽل هذه الوظٌفة بمراعاة شروط االنتقال 

. من فبة وظٌفٌة إلى فبة وظٌفٌة أخرى  

 

الااب ال الث 
 وعالواتيمرواتب الموظفنن – الفصل األول 

 

 
 ( 57 )مادة 

من  (ٌناٌر )فً األول من كانون الثانً  بصرؾ عالوة دورٌة سنوٌة  مدٌرٌة الرواتب–تقوم وزارة المالٌة 

. والدٌوان ابرة الحكومٌة بذلك الدبلػ توالذٌن أمضوا سنة فؤكثر فً الخدمة للموظفٌن كل عام 

 

 
 ( 58 )مادة 

 ٌبلػ وحدة شإون الموظفٌن بدابرته الحكومٌة بموعد ال ٌزٌد عن منتصؾ شهر ٌناٌر أنٌجب على الموظؾ 

 عن أي تؽٌٌر ٌطرأ على اإلبالغمن كل عام بٌانات بحالته االجتماعٌة على النموذج المخصص لذلك وعلٌه 

حالته االجتماعٌة خالل ثالثٌن ٌوماً من حصول التؽٌٌر مرفقاً به المستندات المإٌدة وٌشعر الدٌوان بنسخة 

.  وتبلػ وزارة المالٌة بالتؽٌٌر المطلوب من النموذج والمستندات المرفقة

 

 
 ( 59 )مادة 

عتمادات الالزمة مقابل العمل فً ؼٌر أوقات الدوام إلتدرج كل دابرة حكومٌة فً مشروع موازنتها ا .1

. الرسمً وذلك بالتنسٌق مع الدٌوان وموافقة وزارة المالٌة
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 رصدت لها مخصصات فً إذا إال الدوام الرسمً أوقاتال تصرؾ أي مبالػ عن العمل فً ؼٌر  .2

. الموازنة العامة

ٌقوم ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بتقسٌم الموازنة المصادق علٌها بٌن الوحدات التً ٌستدعى عملها  .3

.  الدوام الرسمً ووفقاً لمصلحة العملأوقاتالعمل فً ؼٌر 

 ( 60 )مادة 
تحدد وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة بناء على طلب الوحدات المختلفة األشخاص المكلفٌن بالعمل  .1

 للموظؾ اإلجمالً ال تزٌد هذه المبالػ المدفوعة عن ربع الراتب أن العمل الرسمً شرٌطة أوقاتفً ؼٌر 

. المعنً

 الدوام الرسمً على أوقاتتقدم وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة طلب التكلٌؾ بؤداء العمل فً ؼٌر  .2

للتصدٌق علٌه  الدٌوان إلى ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص الذي ٌحٌل الطلب إلىالنموذج المخصص لذلك 

.  مع تحدٌد الوقت المحدد ألداء العمل فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمًبناء على الموازنة المعتمدة

 سواء كان إلٌه ٌتضمن طلب التكلٌؾ بالقٌام بالعمل فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمً األسباب الداعٌة أنٌجب  .3

 ألسباب أوالتشؽٌل نتٌجة لكثرة مفاجبة فً العمل أو ألسباب طاربة خارجة عن صمٌم العمل الرسمً 

.  الدوام الرسمًأوقات هذه األعمال فً إنجازموسمٌة ملحة ولفترة محددة، وال ٌمكن 

ٌرفق مع طلبات التكلٌؾ بالعمل فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمً كشفاً ٌوضح به عدد الموظفٌن المكلفٌن بؤداء  .4

 الدوام الرسمً وأٌام وساعات العمل والمدة المنتظر انتهاء العمل فٌها والمبلػ المتوقع أوقاتالعمل فً ؼٌر 

 .صرفه نتٌجة لذلك

ال ٌجوز تكلٌؾ الموظؾ بالعمل فً ؼٌر أوقات أدوام الرسمً إال بعد الحصول على موافقة ربٌس الدابرة  .5

 .الحكومٌة وتصدٌق الدٌوان حسب الموازنة المعتمدة 

على المسبول المباشر عن الموظؾ التحقق من حسن توزٌع العمل بما ٌكفل أدابه وأن ٌراقب مرإوسٌه  .6

 .الستؽالل أوقات العمل الرسمٌة فً أداء واجباتهم األصلٌة 

( 61)مادة 
.  الدوام الرسمًأوقاتال ٌصرؾ لموظفً الفبتٌن العلٌا واألولى أي مقابل لقاء العمل فً ؼٌر 

 

( 62)مادة 
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 ٌسجل ذلك ٌومٌاً فً سجل حسب أنعلى الموظؾ الذي ٌكلؾ بالعمل فً ؼٌر أوقات الدوام الرسمً  .1

. النموذج المخصص لذلك وٌعتمد ٌومٌاً من الربٌس المباشر

 تثبت ساعات عمل موظفً الدابرة التً قاموا بالعمل فً أنعلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة  .2

 الدوام الرسمً على النموذج المخصص لذلك وٌوقع علٌه الربٌس المباشر للموظؾ وٌعتمد أوقاتؼٌر 

. فً الخمسة أٌام األولى من كل شهر  الدٌوان إلىمن ربٌس الدابرة الحكومٌة وٌرسل 

.   لوزارة المالٌةواعتمادها وإرسالهاٌقوم الدٌوان بفحص وتدقٌق النماذج  .3

 
 

الفصل ال اني 
 التشجنعنة والعالواتالحوافز 

 

 
 ( 63 )مادة 

 التشجٌعٌة والبدالت العالواتعتمادات الالزمة لمنح إل اموازنتهاتدرج كل دابرة حكومٌة فً مشروع 

. والمزاٌا والتعوٌضات ومقابل الجهود ؼٌر العادٌة والمكافآت بؤنواعها

 

 
 ( 64)مادة 

.  لم ترصد لها مخصصات فً الموازنة العامة مهما كانت األسبابعالواتال تصرؾ أي مكافآت أو 

 

 
 ( 65 )مادة 

ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق المسبق مع الدٌوان منح الموظؾ الذي تتوفر فٌه الشروط التً نص 

. وزارة المالٌة بذلكوعلٌها القانون عالوة تشجٌعٌة وٌبلػ الدٌوان 
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 ( 66 )مادة 
 مجلس الوزراء إلىالبدالت وٌحٌلها   والعالوات مقدار أوٌحدد الدٌوان بالتنسٌق مع الدوابر الحكومٌة نسب 

.  فً ضوء الموازنة المعتمدةإلقرارها

الفصل ال الث 
 واإلعارةالنقل والندب 

 

 ( 67 )مادة 
تراعى المصلحة العامة ومصلحة العمل وحسن االستفادة من خدمات الموظفٌن واالقتصاد فً النفقات عند 

. إعارته أو ندبه أونقل الموظؾ 

النقل : أوال
 ( 68 )مادة 

 : اآلتًإتباع ٌجب أخرى دابرة إلىلنقل الموظؾ من دابرة حكومٌة  .1

ٌقدم الموظؾ الذي ٌرؼب بالنقل من دابرة حكومٌة طلباً خطٌاً لوحدة شإون الموظفٌن بالدابرة  - أ

 والوظٌفة والفبة الوظٌفٌة إلٌهاالحكومٌة التابع لها ٌحدد فٌها الدابرة الحكومٌة المطلوب االنتقال 

. والدرجة

 الدابرة إلىٌعرض الطلب على ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص وبعد موافقته ٌرسل الطلب  - ب

.  للموافقة علٌه وٌشعر الدٌوان بذلكإلٌهاالحكومٌة المطلوب االنتقال 

 .ٌجوز للدابرة الحكومٌة طلب نقل موظفاً بعد التنسٌق مع دابرة حكومٌة أخرى بناًء على مصلحة العمل .2

  (69 )مادة 
: ٌتضمن  عام ببٌانكل توافً الدٌوان خالل شهر دٌسمبر من أنعلى جمٌع الدوابر الحكومٌة 

حصر ألعداد ومسمٌات الوظابؾ المطلوب االستؽناء عنها أو الزابدة عن الحاجة بحسب القرارات  .1

. الوظٌفٌة لكل جهة 

بشان شؽل الوظابؾ الشاؼرة المختلفة  من الجهات إلٌه الدٌوان دراسة الطلبات التً ترد ٌتولى .2

 أخرى بقرار من الدٌوان إلى استحداث وظابؾ جدٌدة ، وٌجوز النقل من هإالء الموظفٌن من دابرة أو

 .المالٌةالدابرة الحكومٌة ووزارة بالتنسٌق مع 
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 ( 70 )مادة 
 دابرة حكومٌة أخرى بشرط الحصول إلىٌجوز نقل موظؾ بناًء على مصلحة العمل من دابرة حكومٌة 

على موافقة ربٌسً الدابرتٌن وبعد التنسٌق المسبق مع الدٌوان وتوفر وظٌفة شاؼرة فً الهٌكل التنظٌمً 

.  الموظؾإلٌهاوجدول الوظابؾ المقر بالدابرة الحكومٌة التً سٌنتقل 

 

 
  (71 )مادة 

تصدر الجهة المختصة بتعٌٌن الموظؾ بالتنسٌق المسبق مع الدٌوان قرار النقل بعد التنسٌق مع الدابرة التً 

 . سٌنتقل إلٌها وتشعر وزارة المالٌة بذلك

 

 
 ( 72 )مادة 

 ، وتتحمل الدابرة الحكومٌة إلٌهاٌعتبر قرار النقل نافذاً من تارٌخ استالم الموظؾ العمل بالجهة المنقول  .1

.  طرفه منهاإخالءالمنقول منها الموظؾ مرتبه حتى تارٌخ 

 دابرة حكومٌة أخرى تقوم الدابرة الحكومٌة التً كان ٌعمل بها إلى نقل الموظؾ من دابرة حكومٌة إذا .2

. إلٌها الدابرة الحكومٌة المنقول إلى ملفه وكافة بٌاناته الشخصٌة بإرسالالموظؾ 

 

 
الندب :  اننًا 
 ( 73)مادة 

 اقتضت إذا لمدة سنة قابلة للتجدٌد مرة واحدة أخرى دابرة حكومٌة إلىٌندب الموظؾ من دابرة حكومٌة  .1

. المصلحة العامة ذلك

 ةالدٌوان قراراً بندب الموظؾ بعد موافقة الدابرربٌس الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق المسبق مع  ٌصدر  .2

   .المنتدب إلٌها الموظؾ ٌةالحكوم
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 ( 74 )مادة 
.  للدوابر الحكومٌةإالال ٌكون الندب  .1

.  الموظؾ عن وظٌفته األصلٌةإلٌها تقل الوظٌفة المنتدب أنال ٌحوز  .2

. ٌستمر صرؾ راتب الموظؾ المنتدب من حساب الدابرة الحكومٌة المنتدب منها .3

 . سنة قابلة للتجدٌد لمرة واحدة فقطأقصاهاتكون مدة الندب لمدة  .4

 سنوات من عودته ثالثإال بعد انقضاء لنفس الجهة التً ندب إلٌها  مرة أخرىالموظؾ ندب ال ٌجوز  .5

.   بدابرته الحكومٌة األصلٌةللعمل

 
 ( 75 )مادة 

 علٌهم ومحاسبتهم وكتابة التقارٌر باإلشراؾ فٌما ٌتعلق إلٌها للجهة المنتدبٌن إدارٌاٌكون المنتدبون خاضعٌن 

.  وإرسال نسخة عنها للدابرة األصلٌةعنهم

 ( 76 )مادة 
 الموظؾ إخطار اقتضت المصلحة العامة ذلك بشرط إذا الندب إنهاء الموظؾ إلٌهاٌجوز للجهة المنتدب 

 كان هناك من األسباب ما ٌحتم إذا الندب بشهر على األقل إلنهاءوالجهة المنتدب منها قبل التارٌخ المقرر 

 . وٌبلػ الدٌوان بذلك الندب فوراً إنهاء

 

 ( 77 )مادة 
.  دابرة حكومٌة أخرى تبقى وظٌفته شاؼرة إلىعند ندب الموظؾ من دابرة حكومٌة 

 
 اإلعارة:  ال ًا 

 
 ( 78 )مادة 

 من الجهة المختصة بالتعٌٌن بناًء على طلب الجهة المستعٌرة وبالتنسٌق المسبق مع اإلعارةٌصدر قرار 

 وتارٌخ بداٌتها واسم الجهة اإلعارة وٌحدد القرار مدة اإلعارةالدٌوان وموافقة الموظؾ كتابًة على قبول 

.  وجدتإن باإلعارةالمستعٌرة والشروط الخاصة 
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 ( 79 )مادة 
 علٌهم ومحاسبتهم وكتابة التقارٌر باإلشراؾ للجهات المستعٌرة فٌما ٌتعلق إدارٌاٌكون المعارون خاضعٌن 

.  وإرسال نسخة عنها للدابرة األصلٌةعنهم

 

 
 ( 80 )مادة 

 أي جزء من راتبه أو أٌة استحقاقات من الدابرة الحكومٌة إعارته فترة أثناءال ٌتقاضى الموظؾ المعار  .1

. التً أعٌر منها

 دفع الموظؾ كامل العابدات التقاعدٌة إذا إال اإلعارةأثناء فترة لؽاٌات التقاعد ال تحتسب مدة الخدمة  .2

 . عنها المستحقة

.  إال بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعملللخارج  مرة أخرىال ٌجوز إعارة الموظؾ  .3

 

 
 ( 81 )مادة 

 بموجب عقد خاص ولمدة ال تزٌد أو الموظؾ تبقى وظٌفته شاؼرة وٌجوز ملإها بصورة مإقتة إعارةعند 

 إلى ٌتم تحوٌله أو تخلى عند عودته أن مخصصات تلك الوظٌفة على تجاوز شرٌطة عدم اإلعارةعن مدة 

. وظٌفة أخرى فً نفس درجته

 

 
   (82 )مادة 

 الدابرة إلى قبل انتهاء المدة المرخص له بها، وفً هذه الحالة ٌجب العودة إعارته ٌنهى أنٌجوز للموظؾ  .1

. إعارتهالحكومٌة المعار منها حال انتهاء 

فورا وٌعتبر فً حكم المتؽٌب عن  الدابرة الحكومٌة المعار منها إلى ٌجب على الموظؾ المعار العودة  .2

  العمل من تارٌخ انتهاء مدة اإلعارة 

.  السنوٌة المستحقة لهاإلجازات فً حساب رصٌد الموظؾ من اإلعارةال تدخل مدة  .3
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الفصل الرااع 
واجاات الموظف وسموكو الوظنفي 

 

 
 ( 83 )مادة 

 بموافقة إال مإقتة أوال ٌجوز للموظؾ أن ٌعمل أو ٌنشؽل بعمل خارج نطاق وظٌفته سواء بصفة دابمة 

 سواء إجازتهوٌسري ذلك على الموظؾ خالل فترة به  الدٌوان وٌشعرربٌس الدابرة الحكومٌة المختص 

.   بدون مرتبأوبمرتب 

وال ٌعتبر شراء األسهم والمساهمة فً الشركات عمل خارج نطاق الوظٌفة ما دام الموظؾ لٌس فعاالً بؤٌة 

.  الشراكةأو الشركة إدارةصورة كانت فً 

 

 ( 84 )مادة 
 إلى بالعمل خارج نطاق الوظٌفة فً النموذج المخصص لذلك إذنٌقدم الموظؾ طلب الحصول على  .1

 وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة التابع إلىه لربٌسه المباشر الذي ٌوقع علٌه بمدى استحقاقه وٌحً

ال لمدة  تهفتربه على أن تكون  الدٌوان وٌبلػالمختص الحكومٌة لها الموظؾ وبعد موافقة ربٌس الدابرة 

. تزٌد عن سنة

.   ٌتقدم بطلب جدٌدأنعلى الموظؾ الذي ٌرؼب بتجدٌد مدة العمل خارج نطاق الوظٌفة  .2

ٌجوز للدٌوان بعد مراجعة نموذج العمل خارج نطاق الوظٌفة أن ٌطلب من ربٌس الدابرة الحكومٌة  .3

 .المختص وقؾ العمل بالموافقة إذا كانت تخالؾ شروط هذه الالبحة 

. تؤدٌبٌا  ٌعاقب مسبق إذن قام الموظؾ بعمل خارج نطاق العمل الرسمً دون الحصول على إذا .4

 ( 85 )مادة 
 : بالعمل خارج نطاق وظٌفة الموظؾاإلذنٌشترط لمنح 

أال ٌإثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظؾ فً نطاق عمله فً مجال الخدمة المدنٌة أو ٌمس  .1

. مركزه كموظؾ

.  ؼٌر مباشرة بتؤدٌة الموظؾ لمهامه المكلؾ بهاأوأال ٌرتبط هذا العمل بصورة مباشرة  .2



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 77 

أال ٌرتبط الموظؾ مع أي فرد أو شركة أو مإسسة لها ارتباطات مالٌة أو تجارٌة مع الدابرة الحكومٌة  .3

.  له صلة معها فً نطاق عمله فً الخدمة المدنٌةأخرى مع أي دابرة حكومٌة أو الموظؾ  بهاالتً ٌعمل

 أنظمة مع أو مقتضٌاتها أو تناقض مع الوظٌفة أو تعارض أو ٌكون فً ممارسته هذا العمل أي ضرر أال .4

.  أي قانون آخرأوالخدمة المدنٌة 

 مكان عمل الموظؾ وان ال ٌستعمل ممتلكات أي دابرة أو ٌكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمً أن .5

.  هذا العملأداءحكومٌة فً 

ال تتعدى بحٌث أن ال تزٌد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظٌفة عن ثالث ساعات فً الٌوم الواحد  .6

.  ساعات فً األسبوعتسعة

 
الفصل الخامس 

 والعقواات التأدنانة اإلجراءات
 
 ( 86 )مادة 

  من فوض من قبله من بٌن الفبة العلٌا سلطة توقٌع عقوبتً التنبٌهأولربٌس الدابرة الحكومٌة المختص 

.  لفت النظر على موظفً الفبة األولى فما دون وٌبلػ الدٌوان بذلكأو

 

 ( 87 )مادة 
 الموظؾ مختصة بالتحقٌق معه وتؤدٌبه  عن المخالفات التً ٌرتكبها إلٌها المعار أوتكون الجهة المنتدب 

.  وبما ٌتفق مع هذه الالبحةاإلعارة أوخالل فترة الندب 

 

 ( 88 )مادة 
. إلٌه بٌاناً بالمخالفات المنسوبة اإلحالةٌحال الموظؾ للتحقٌق معه من قبل لجنة تحقٌق ، وٌتضمن قرار  .1

 ٌصدر ربٌس الدٌوان أو من ٌفوضه بذلك خطٌاً  بالتنسٌق مع الفبتٌن الخاصة والعلٌافٌما عدا موظفً  .2

 وٌشمل القرار مهمة أقوالهالدابرة الحكومٌة المختصة قراراً بتشكٌل لجنة للتحقٌق مع الموظؾ وسماع 

. اللجنة ومكان وزمان انعقادها
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و  لٌكون ربٌساً للجنة أحدهم وٌعٌن أعضاءتتكون اللجنة من عدد ال ٌقل عن ثالثة وال ٌزٌد على خمسة  .3

. التابع لها الموظؾ على األقلالحكومٌة الدابرة مندوب عن ٌشارك فً عضوٌة اللجنة 

 

 
 ( 89 )مادة 

 المباشر عن الموظؾ برؼبتها فً ذلك وعلٌه المسبولٌجب على لجنة التحقٌق قبل بدء التحقٌق أن تخطر  .1

.  التحقٌقإلجراء ٌقدم لها كل التسهٌالت أن

 فً ؼٌبته  ومع ذلك إجراءه اقتضت مصلحة التحقٌق إذا إال ٌحضر جمٌع جلسات التحقٌق أنللموظؾ  .2

 على ما تم من تحقٌقات وعلى كافة األوراق المتعلقة بها وان ٌستعٌن بمحامً فً تقدٌم اإلطالعٌحق له 

.  عنه فً ذلكأنابته أودفاعه 

.  سرٌة وفقاً لتقدٌر اللجنةأو اللجنة التحقٌق بصورة علنٌة ي تجرأنٌجوز  .3

 لجنة التحقٌق أعضاء أسماء تدون محاضر التحقٌق كتابة وان ٌسجل به أنٌجب على لجنة التحقٌق  .4

. والمحقق معه وان ٌوقعوا على المحضر بؤنفسهم

 :أن التحقٌق السلطة فً إجراء أثناءٌكون للجنة التحقٌق  .5

.  لسإالهأمامها الحضور إلٌهاتطلب من الموظؾ الذي ٌحال  (أ 

 ٌدلً ببٌانات قد تساعد فً التحقٌق أنتطلب من أي شخص آخر تعتقد اعتقاداً معقوالً انه ٌمكن  (ب

. الحضور الستجوابه

. تطلب جمٌع الدفاتر والمستندات المتعلقة بموضوع التحقٌق (ج 

 

 
 ( 90 )مادة 

 وبحالة رفضه ذلك بإفادته اللجنة وان ٌدلً أمام ٌمتثل لدعوة التحقٌق أنٌجب على الموظؾ المحال للتحقٌق 

 اللجنة وتبلػ دابرته أمام بإفادته اإلدالء فً حكم المتؽٌب عن العمل من تارٌخ رفضه  وٌعتبر ممتنع

. الحكومٌة والدٌوان ووزارة المالٌة بذلك
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 ( 91 )مادة 
 السلطة المختصة بتشكٌل اللجنة إلى تقدم تقرٌراً أنٌجب على لجنة التحقٌق بعد االنتهاء من التحقٌق  .1

 والتوصٌات التً تراها مناسبة خالل إلٌهامصحوباً بمحضر للجنة وبتقرٌر عن الوقابع التً توصلت 

. خمسة عشر ٌوماً من انتهاء التحقٌق

 آراء أعضاء اللجنة ٌرجح الجانب الذي تساوت وإذا أعضابهاتصدر توصٌات لجنة التحقٌق بؤؼلبٌة آراء  .2

.  تكون المحاضر والتقرٌر موقعة من ربٌس وأعضاء اللجنةأنمنه ربٌس اللجنة وٌجب 

.  تعدٌلهاأولجنة ال توصٌات  الموافقة علىٌجوز للسلطة المختصة بتشكٌل لجنة التحقٌق .3

 إفشاءٌعتبر محضر وتوصٌات لجنة التحقٌق ومرفقاته سرٌة للؽاٌة وال ٌجوز نشر أي جزء منها أو  .4

. له حق فً ذلكلٌس محتوٌاتها  ألي شخص 

.  لجنة التحقٌق وهو ٌعلم بذلكإلى مضللة أو كل من ٌدلً بمعلومات كاذبة تؤدٌبٌاٌعاقب  .5

 
 ( 92 )مادة 

 توقٌعه وٌبلػ وأسباب الموظؾ كتابه بالجزاء الموقع علٌه  السلطة المختصة بتشكٌل لجنة التحقٌقخطرت .1

. الدٌوان ووزارة المالٌة بذلك 

 إلخطارهٌنفذ جزاء الخصم من الراتب األساسً المستحق للموظؾ اعتباراً من راتب الشهر التالً  .2

. بالجزاء الموقع علٌه وفً الحدود الجابزة قانوناً 

 التحقٌق والجزاء بملؾ فرعً ٌلحق بملؾ خدمة الموظؾ وتعد صحٌفة خاصة بالجزاءات أوراقتودع  .3

 وتسجل بها المخالفات والجزاءات التً وقعت علٌه وتوارٌخ إلٌهالتؤدٌبٌة تودع بالملؾ الفرعً المشار 

.  على هذا الملؾاإلطالعوأرقام القرارات الصادرة بتوقٌعها وال ٌحق ألحد 

 

 
( 93)مادة 

من قبل المسبول المباشر أو ال ٌجوز إحالة الموظؾ إلى التحقٌق بسبب مخالفة تؤدٌبٌة مضى على اكتشافها 

أكثر من ستة أشهر وتنقطع هذه المدة بؤي إجراء من إجراءات التحقٌق أو االتهام أو المحاكمة األعلى منه 

. وتسري المدة من جدٌد ابتداًء من آخر إجراء
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 تعدد المتهمون فان انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم ٌترتب علٌه انقطاعها بالنسبة للباقٌن ولو لم ٌكن قد وإذا

. اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة

( 94)مادة 
 التحقٌق معه فعلى الدابرة الحكومٌة التابع لها أو احتجازه أو ما من شؤنه توقٌفه إلٌهكل موظؾ نسب 

   . الدٌوان بذلك فوراً إبالغالموظؾ 

( 95)مادة 
 العكس أوال ٌمنع توقٌع العقوبة المنصوص علٌها فً قانون الخدمة المدنٌة من مساءلة الموظؾ جزابٌاً 

. بٌاً اوٌجوز النظر فً مجازاة الموظؾ تؤدٌبٌاً على الرؼم من براءته جز

 

 
الفصل السادس 

محو العقواات التأدنانة 
 

 
 ( 96 )مادة 

على وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة المختصة دون حاجة إلى طلب من الموظؾ اتخاذ إجراءات 

. محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقاً ألحكام قانون الخدمة المدنٌة وهذه الالبحة 

 
 ( 97 )مادة 

ٌصدر القرار بتشكٌل لجنة محو العقوبات التؤدٌبٌة بالنسبة لؽٌر شاؼلً الوظابؾ العلٌا من قبل الدٌوان  .1

.  عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادهاوإجراءاتبالتنسٌق مع ربٌس الدابرة الحكومٌة وٌشمل القرار مهام 

 على ملؾ الموظؾ بالدابرة الحكومٌة وعلى تقارٌر كفاٌة أدابه السنوٌة ورأي باإلطالعتقوم اللجنة  .2

. الربٌس المباشر عن الموظؾ خطٌاً ولها طلب أي بٌانات أخرى

 سلوك الموظؾ وعمله منذ توقٌع أنتصدر اللجنة قرارها بمحو العقوبة بؤؼلبٌة آراء أعضابها إذا تبٌن لها  .3

. العقوبة مرضٌاً ، وتحفظ نسخة بملؾ الموظؾ لدى الدٌوان ونسخة أخرى بملفه لدى الدابرة الحكومٌة



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 81 

لمجلس الوزراء تشكٌل لجنة لمحو العقوبات لشاؼلً وظابؾ الفبة العلٌا وعلٌها رفع توصٌاتها إلى  .4

 .المجلس الذي له إصدار القرار المناسب

 

 
 ( 98 )مادة 

. الدابرة الحكومٌة ذات العالقة– تودع حصٌلة عقوبات الخصم فً حساب خاص باسم وزارة المالٌة  .1

ال ٌجوز الصرؾ من حساب حصٌلة عقوبات الخصم إال بتوقٌعٌن على األقل من ربٌس الدابرة الحكومٌة  .2

. حد شاؼلً الوظابؾ العلٌا بالدابرة الحكومٌة إضافة إلى توقٌع مدقق وزارة المالٌةأالمختص و

. ٌكون الصرؾ بناًء على فواتٌر ضرٌبة رسمٌة .3

 قوانٌن وأنظمة اللوازم والمشترٌات إتباع األنظمة واللوابح المالٌة فً تسجٌل القبض وٌجب إتباعٌجب  .4

.  عند الصرؾ

ال ٌجوز الصرؾ إال لألؼراض االجتماعٌة أو الثقافٌة أو الرٌاضٌة للموظفٌن بالدابرة الحكومٌة التً ٌعمل  .5

. بها الموظؾ

 
الااب الرااع 
 الفصل األول

 اإلجازات 
 االعتنادنة اإلجازات

 

 
 ( 99 )مادة 

إذا انقطع الموظؾ عن عمله فٌجب على الربٌس المباشر إخطار وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة 

ٌوم عودته سواء كان االنقطاع بترخٌص للعمل  الموظؾ انقطاعه عن العمل وعن عودةبهذا االنقطاع ٌوم 

.  فورا سابق أو بدون ترخٌص وٌشعر الدٌوان بذلك
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 ( 100 )مادة 
عتٌادٌة بعد انقضاء ستة أشهر من تارٌخ مباشرته العمل فً الخدمة، ؼٌر أنه ا ةٌجوز منح الموظؾ إجاز .1

إذا ترك الخدمة قبل نهاٌة السنة التً ٌستحق علٌها اإلجازة ٌلزم بدفع ما ٌعادل فرق اإلجازة ؼٌر المستحقة 

. التً قام بها

تضع كل وحدة فً الدابرة الحكومٌة جدوالً بإجازات الموظفٌن التابعٌن لها على وجه ٌحقق استمرار  .2

ٌتضمن جدول اإلجازات اسم الموظؾ الذي ٌحل محل الموظؾ المتؽٌب باإلجازة لٌنوب و العمل فٌها 

. عنه فً صالحٌاته ومسبولٌاته

تبدأ اإلجازة فً الٌوم األول من ؼٌاب الموظؾ عن العمل وتنتهً فً الٌوم السابق للتارٌخ المحدد لعودته  .3

. للعمل

.  سمحت ظروؾ العمل بذلكإذاٌمنح الموظؾ إجازته السنوٌة دفعة واحدة وٌجوز منحها له مجزأة  .4

ال ٌتم تؤجٌل اإلجازة االعتٌادٌة السنوٌة للموظؾ إال ألسباب قوٌة تقتضٌها مصلحة العمل وبعد موافقة  .5

 .ربٌس الدابرة الحكومٌة وٌشعر الدٌوان بذلك 

 ( 101 )مادة 
ٌقدم الموظؾ طلب اإلجازة االعتٌادٌة السنوٌة على النموذج المخصص لذلك إلى الربٌس المباشر للموظؾ 

الذي ٌحٌله حاالً إلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة للتؤشٌر علٌه بمدى استحقاقه لإلجازة المطلوبة 

وٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص أو من ٌفوض من قبله قراراً بمنح اإلجازة مع تحدٌد بداٌتها 

. ونهاٌتها أو رفض منح اإلجازة وٌبلػ الموظؾ خطٌاً بهذا القرار
 

 ( 102 )مادة 
على كل موظؾ رخص له فً إجازة أن ٌحرر فً الٌوم األخٌر من أٌام العمل الرسمٌة إقرار قٌام باإلجازة 

وانه خالل فترة  عنعلى النموذج المخصص لذلك مبٌناً به تارٌخ بداٌة ونهاٌة اإلجازة المرخص له بها و

 ٌحرر إقرار عودة من اإلجازة فور عودته من اإلجازة على النموذج المخصص لذلك أناإلجازة وعلٌه 

 إلى وحدة شإون الموظفٌن بعد وإحالتها اوٌقدم اإلقرارٌن كل فً حٌنه إلى الربٌس المباشر للتوقٌع علٌه

. عرضها علً الربٌس المرخص له بمنح اإلجازة العتمادها

 

 ( 103 )مادة 
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ٌتعٌن على الموظؾ الذي ٌطلب تمدٌد إجازته أن ٌبلػ الربٌس المرخص له بمنح اإلجازة كتابه قبل انتهاء 

. إجازته بوقت كاؾ ، فإذا لم ٌصله رد بالموافقة وجب علٌه العودة للعمل حال انتهاء اإلجازة

 

 
  ( 104 )مادة 

إذا تخلؾ الموظؾ عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة اإلجازة االعتٌادٌة مباشرة تعٌن على الربٌس المباشر 

 الدٌوان بذلك، الذي ٌتولى إبالغ وزارة ٌشعرإبالغ وحدة شإون الموظفٌن بانقطاعه عن العمل فوراً و

. المالٌة واتخاذ اإلجراءات المناسبة

 

 ( 105 )مادة 
 التً ٌطلب قضابها فً الخارج على النموذج بطلب اإلجازةٌجب على الدابرة الحكومٌة إبالغ الدٌوان 

المخصص لذلك مرفقاً به المستندات الالزمة التً ٌحددها الدٌوان وال ٌجوز للموظؾ القٌام باإلجازة إال بعد 

علٌه عند عودته تقدٌم صورة عن جواز سفره مبٌناً به ٌجب  وعلى اإلجازةالحصول على الموافقة الخطٌة 

   .اإلجازة نماذج إلى إضافةأختام خروجه وعودته 

 

 
اإلجازة العارضة 

 ( 106 )مادة 
تؽٌب عن العمل لسبب طارئ ال ٌستطٌع معه إبالغ ي  أن االعتٌادٌةمدة إجازتهبعد استنفاذ  موظؾلل .1

. إجازة عارضةوتحتسب رإسابه مقدماً 

 إال إذا اقتنع ربٌس الدابرة الحكومٌة فً المرة الواحدة ثالث أٌام ال تكون اإلجازة العارضة ألكثر من .2

. بمنحه مدة أخرى بما ال تتجاوز عشرة أٌام فً السنة 

. ٌسقط حق الموظؾ فً اإلجازة العارضة بمضً العام المٌالدي .3

. تستعمل اإلجراءات والنماذج المتبعة فً اإلجازة االعتٌادٌة لؽاٌات منح اإلجازة العارضة .4

 
 

 المرضنة اإلجازة
 ( 107 )مادة 
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.  ساعة إلى ربٌسه المباشر24إذا انقطع الموظؾ عن عمله بسبب المرض علٌه أن ٌبلػ ذلك خالل  .1

المختصة صراحة مرض الموظؾ ٌتعٌن على الدابرة الحكومٌة التً الطبٌة فً الحاالت التً ال تقرر اللجنة  .2

 ثبت فإذا التحقٌق لتحدٌد مدى تمارضه على ضوء ما ٌقدمه من مستندات طبٌة، إلىن تحٌله أٌتبعها الموظؾ 

.  االعتٌادٌةإجازاته لم ٌثبت تمارضه فتحتسب مدة االنقطاع من رصٌد إذا أما تؤدٌبٌاً ٌعاقبتمارضه 

ٌتولى الدٌوان وضع اإلجراءات المتعلقة بحصول الموظؾ على اإلجازة المرضٌة وذلك بالتنسٌق مع وزارة  .3

. الصحة

اإلجازة الدراسنة 
 

 ( 108 )مادة 
تمنح اإلجازة الدراسٌة للموظؾ بؽٌة رفع مستواه الثقافً أو العلمً أو المهنً أو الفنً إذا كان لذلك عالقة 

. مباشرة بواجبات وظٌفته
 

( 109)مادة 
ٌشكل ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص لجنة لإلجازات الدراسٌة وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من  .1

. الموظفٌن للحصول على إجازة دراسٌة

ن ٌتقدم بطلب على النموذج المخصص لذلك أعلى الموظؾ الذي ٌرؼب فً الحصول على إجازة دراسٌة  .2

 تحٌل الطلب إلى لجنة اإلجازات الدراسٌة مشفوعاً التًإلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة 

 مع عمله ومدى االحتٌاج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منح اإلجازة، راسةبرأٌها فً مدى اتفاق الد

قراراً بمنح اإلجازة مع تحدٌد بداٌتها ونهاٌتها بالتنسٌق المسبق مع الدٌوان  وٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة

. وزارة المالٌة بذلكوتشعر  برفض منح اإلجازة أو

 عودة فور عودته من اإلجازة على النماذج المخصصة وإقرارٌقدم الموظؾ إقرار قٌام عند قٌامه باإلجازة  .3

. لذلك وٌشعر الدٌوان  ووزارة المالٌة بذلك

.   الدراسٌة دون راتباإلجازةتكون  .4
 

 ( 110 )مادة 
ٌقدم الموظؾ الذي منح إجازة دراسٌة قبل قٌامه باإلجازة تعهد ٌلتزم فٌه بإتمام الدراسة وأن ٌستمر فً  .1

. العمل بالخدمة العامة للمدة المحددة بالتعهد بعد انتهاء اإلجازة الدراسٌة على النموذج المخصص لذلك
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على الموظؾ أن ٌقدم سنوٌاً لدابرته وللدٌوان وثٌقة رسمٌة مصدقة من المإسسة التً ٌتعلم بها عن  .2

. دراسته وان ٌقدم وثٌقة رسمٌة نهابٌة بنتابج دراسته خالل ثالثة شهور من انتهاء الدراسة

 

 ( 111 )مادة 
 بعقد لحٌن عودة أونه ٌجوز ملإها بصورة مإقتة أتبقى وظٌفة الموظؾ المجاز للدراسة شاؼرة ، ؼٌر 

. الموظؾ المجاز

اإلجازة دون راتب 
 ( 112 )مادة 

 ٌمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على األقل إجازة دون راتب .1

وٌتعٌن على الدابرة الحكومٌة المختصة أن تستجٌب فً جمٌع األحوال لطلب الزوج أو الزوجة على 

 .  وٌبلػ الدٌوان الذي ٌشعر وزارة المالٌة بذلك  وفق اإلجراءات المتبعة فً اإلجازة االعتٌادٌةاإلجازة

. على الموظؾ أن ٌقدم المستندات التً تإٌد الترخٌص بالسفر للخارج ومدة بقاء زوجه فً الخارج .2

 

 ( 113 )مادة 
للموظؾ أن ٌقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب إلى ربٌسه المباشر ٌبدي فٌه األسباب الداعٌة  .1

. للطلب

قراراً بمنح اإلجازة مع تحدٌد بداٌتها ونهاٌتها أو بعد التنسٌق مع الدٌوان  الدابرة الحكومٌة ربٌسٌصدر  .2

 .ووزارة المالٌة بذلكوالدٌوان رفض الطلب وٌبلػ الموظؾ خطٌاً 

 .تكون اإلجازة دون راتب لمدة ال تتجاوز أربعة سنوات  .3

إذا عاد الموظؾ للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة فؤكثر ال ٌجوز منحه  إجازة دون راتب مرة أخرى  .4

إال بعد مضً مدة ال تقل عن سنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاٌة مولودها أو لمرافقة الزوج 

 .بالخارج 

 أن شؽل وظٌفة الموظؾ المرخص له بإجازة دون راتب لمدة سنة على األقل على لدابرة الحكومٌةلٌجوز  .5

 وتتبع إجراءات التعٌٌن الواردة فً هذه  ٌتم تحوٌله لوظٌفة أخرى بنفس درجتهأوتخلى عند عودته 

 .الالبحة
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 بدون راتب لدى أي جهة مهما كانت تحت طابلة اإلجازة أي عمل خاص أثناء مزاولةال ٌجوز للموظؾ  .6

.  إال بعد الحصول على إذن بموجب هذه الالبحة المساءلة القانونٌة

.  دون راتب النماذج واإلجراءات المتبعة فً اإلجازة االعتٌادٌةاإلجازة  لمنحتستعمل .7

 
 

إجازة األمومة 
 ( 114 )مادة 

على الموظفة الحامل إبالغ ربٌسها المباشر عن الحمل فً الشهر الخامس وعند الوضع فوراً وان ترفق  .1

. مع البالغ تقرٌراً طبٌاً صادراً عن مستشفً أو طبٌب حكومً وٌبلػ الدٌوان بذلك

ؼٌر أوقات الدوام فً  أوال ٌجوز تشؽٌل الموظفة فً الشهر الخامس من الحمل فً أٌام العطلة األسبوعٌة  .2

. الرسمً

تبدأ مدة إجازة األمومة من ٌوم ؼٌاب الموظفة بسبب متعلق بالوضع وبناًء على التقرٌر الطبً المعتمد  .3

. على النموذج المخصص لذلك

تحتسب من اإلجازات المرضٌة أٌام تؽٌب الموظفة الحامل أثناء الحمل بناًء على تقرٌر طبً معتمد  .4

 وتحتسب أٌام األجازات المرضٌة للموظفة الحامل المتعلقة بالوضع ومتصلة به وبسبب ال ٌتعلق بالوضع

. من إجازة األمومة 

 

 ( 115 )مادة 
ٌجوز للموظفة المرضعة أن تقدم طلباً للحصول على إجازة دون راتب لمدة سنة لرعاٌة مولودها وٌتعٌن 

  تستجٌب لهذا الطلب وتستعمل النماذج واإلجراءات المتبعة فً اإلجازة االعتٌادٌةالحكومٌة أنعلى الدابرة 

 .وٌبلػ الدٌوان الذي ٌشعر وزارة المالٌة بذلك
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إجازة الحج 
 ( 116 )مادة 

تمنح إجازة الحج بناًء على طلب من الموظؾ وتستعمل النماذج واإلجراءات المتبعة فً اإلجازة االعتٌادٌة 

.  وٌشعر الدٌوان بذلك وتمنح لمرة واحدة طٌلة مدة خدمة الموظؾ

 ( 117 )مادة 
تعد وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة لكل موظؾ بٌاناً باإلجازات بمختلؾ أنواعها على النموذج 

المخصص لذلك ٌودع فً ملؾ خدمته وعلٌها أن تدون فٌه كل ما ٌحصل علٌه الموظؾ من إجازات وان 

.  وترسل نسخة للدٌوان فً األول من ٌناٌر من كل عام ترجع إلٌه عند طلب أٌة إجازة

 ( 118 )مادة 
خطٌاً بالموافقة على إجازته إال فً الحاالت ا ًٌجب أن ال ٌترك الموظؾ عمله قبل أن ٌتسلم إشعار

 وبحالة عدم الرد على الطلب خالل  من فوضه بذلكأوالضرورٌة التً ٌوافق علٌها ربٌس الدابرة الحكومٌة 

 .أسبوعٌن ٌعتبر طلبه مرفوضا

الفصل ال اني 
التغنب عن العمل 

( 119)مادة 
 بمسبولٌته التؤدٌبٌة وٌبلػ اإلخاللعن مدة ؼٌابه مع عدم أجره إذا انقطع الموظؾ عن عمله ٌحرم من  .1

. الدٌوان الذي  ٌشعر وزارة المالٌة بذلك

ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة المختص أو من فوض من قبله إذا اقتنع بسبب تؽٌب الموظؾ أن ٌحتسب  .2

من إجازته االعتٌادٌة إذا كان له رصٌد منها ٌسمح بذلك وكانت األسباب مقبولة عن العمل مدة االنقطاع 

. وٌبلػ الدٌوان بذلك 

إذا تؽٌب الموظؾ جزء من الٌوم بما فً ذلك التؤخٌر ٌجوز لربٌس الدابرة الحكومٌة المختص احتساب  .3

 من رصٌد إجازة الموظؾ االعتٌادٌة إذا كان له رصٌد ٌسمح أوأوقات التؤخٌر عن العمل بدون راتب 

بذلك مع عدم اإلخالل بالمسبولٌة التؤدٌبٌة بعد التنسٌق مع الدٌوان على ان تعتبر كل ستة ساعات ونصؾ 

. ٌوم إجازة
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 ( 120 )مادة 
 ٌعتبر الموظؾ فاقداً لوظٌفته إذا انقطع عن عمله دون إذن مدة تزٌد عن خمس عشر ٌوماً متصلة حتى  .1

وعلى ولو كان االنقطاع عقب إجازة قانونٌة و إذا انقطع مدة أكثر من ثالثٌن ٌوماً ؼٌر متصلة فً السنة، 

. وزارة المالٌة بذلك وٌبلػ الدٌوان و أن ٌصدر قرارا بذلك الدابرة الحكومٌةربٌس

 بؤٌام ؼٌاب الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة المختصة وعلٌها إخطار اتعد وحدة شإون الموظفٌن كشوؾ .2

. الموظؾ خطٌاً إذا بلؽت أٌام ؼٌابه مدة خمسة عشر ٌوماً ؼٌر متصلة خالل العام وٌبلػ الدٌوان بذلك

 
 ( 121 )مادة 

 عدم التعٌٌن على شاؼر وظٌفته إذا تقدم الموظؾ بعذر مقبول ةطيشر ٌجوز إعادة الموظؾ المتؽٌب لعمله .1

تحتسب و واقتنع به ربٌس الدابرة الحكومٌة بالتنسٌق مع الدٌوان خالل مدة شهرٌن من تارٌخ إنهاء خدمته 

.  مدة االنقطاع عن العمل من إجازة الموظؾ االعتٌادٌة وإذا لم ٌكن له رصٌد تحتسب المدة دون راتب

 عودته وفورعلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة إبالغ الدٌوان فور انقطاع الموظؾ عن العمل  .2

.  وتبلػ وزارة المالٌة بذلك إلٌه وبؤي قرار ِبشؤن احتساب أٌام االنقطاع عن العمل

 

 
الفصل ال الث 

الاع ات والدورات التدرنانة 
 ( 122 )مادة 

. ٌجوز إٌفاد الموظفٌن فً بعثات أو دورات تدرٌبٌة  أو مهمات رسمٌة بمرتب كامل عدا بدل التنقل
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 ( 123 )مادة 
تعد كل وحدة بالدابرة الحكومٌة بٌاناً تفصٌلٌاً باحتٌاجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التً تتطلب 

إٌفاد موظفٌن فً بعثات دراسٌة أو دورات تدرٌبٌة وترفعها إلى ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص قبل 

 . الدورة التدرٌبٌة بوقت كاؾأوانقضاء المٌعاد المقرر للبعثة 

 

 
 ( 124 )مادة 

على كل دابرة حكومٌة أن تتقدم إلى الدٌوان ببٌان تفصٌلً عن احتٌاجاتها واحتٌاجات الوحدات التابعة لها 

 لحضور دورات أو بعثات دراسٌة إلىمن التخصصات والخبرات المختلفة التً تتطلب ابتعاث الموظفٌن 

. تدرٌبٌة مطلوبة للعام التالً قبل انقضاء المٌعاد المحدد لها وبموعد ال ٌتؤخر عن شهر أكتوبر من كل عام

 
 ( 125 )مادة 

 خطط البعثات والدورات وإعدادتشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة البعثات والدورات وتتولى وضع 

وكل ما ٌتعلق بالبعثات والدورات والمهمات الرسمٌة وتشكل من ربٌس الدٌوان ربٌساً وممثالً عن دوابر 

التخطٌط والمالٌة والدابرة الحكومٌة المعنٌة وٌشمل قرار تشكٌلها تحدٌداً إلجراءات عملها ومكان وزمان 

انعقادها وتتولى اللجنة اإلشراؾ والمراقبة ووضع معاٌٌر االختٌار والمصادقة على خطط البعثات 

. والدورات والمهمات الرسمٌة وكل ما ٌتعلق بها 

 

 
 ( 126 )مادة 

تدرج كل دابرة حكومٌة فً مشروع موازنتها االعتمادات المالٌة الالزمة لتنفٌذ خطة تدرٌب الموظفٌن بها 

.  بناًء على تنسٌق مسبق مع الدٌوانإالوال ٌجوز الصرؾ منه 

 

 
 ( 127 )مادة 

. ٌصدر ربٌس الدٌوان قراراً ٌتضمن خطط البعثات والدورات التدرٌبٌة للسنة التالٌة
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 ( 128 )مادة 
 موظفٌها وعلى كل دابرة علىتعلن كل دابرة حكومٌة عن البعثات والدورات التدرٌبٌة المخصصة لها  .1

.  الدورة التدرٌبٌة قبل بداٌة مدتها بوقت كاؾأوحكومٌة االنتهاء من إجراءات الترشٌح للبعثة 

تنشؤ فً كل دابرة حكومٌة لجنة للبعثات والدورات التدرٌبٌة تشكل بقرار من ربٌس الدابرة الحكومٌة  .2

. وتختص بدراسة الطلبات المقدمة من الموظفٌن للبعثات والدورات التدرٌبٌة

ن ٌتقدم بطلب على النموذج المخصص أ دورة تدرٌبٌة  أوالموظؾ الذي ٌرؼب فً الحصول على بعثة .3

لذلك إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحٌل الطلب إلى لجنة البعثات والدورات بالدابرة الحكومٌة 

مشفوعاً برأٌها فً مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى االحتٌاج لهذا التخصص ومدى انطباق الشروط 

 .علٌه مع بٌان األسباب التً بنت علٌها رأٌها وٌحال الطلب إلى الدٌوان

 

( 129)مادة 
 :ٌشترط فً الموظؾ المرشح للبعثة أو الدورة التدرٌبٌة أن ٌكون

. حاصل على المإهل العلمً الذي تتطلبه البعثة أو الدورة  (أ  

. حاصل على تقدٌر جٌد بتقرٌر كفاٌة األداء على األقل فً السنة األخٌرة (ب

. مضى على تعٌٌنه مدة سنة مٌالدٌة واحدة على األقل لؽاٌة الدورات وثالث سنوات لؽاٌات البعثات (ج 

 موضوعها له طابع أو الدورة له عالقة مباشرة مع عمل الموظؾ فً الدابرة الحكومٌة أوموضوع البعثة  (د 

. قومً وطنً 

سنة على عودته من دورة تدرٌبٌة أو مضت ثالث سنوات على األقل على تارٌخ عودته من بعثة سابقة  (هـ

 . إال إذا كانت الدورة استكماال لدورة سابقة أو تطوٌرا لها سابقة لها

 
 

 ( 130 )مادة 
 دورات إلى  أوٌصادق الدٌوان على طلبات الدوابر الحكومٌة الخاصة بإٌفاد موظفٌها لبعثات تدرٌبٌة .1

. خارج فلسطٌن

ٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص فً فلسطٌن بالتنسٌق مع الدٌوان قراراً بإٌفاد الموظفٌن إلى  .2

.  البعثات والدورات التدرٌبٌة فً فلسطٌن
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 ( 131 )مادة 
ٌوقع الموظؾ على التزام وتعهد عدلً موقع من كفٌلٌن موظفٌن على النموذج المخصص لذلك ٌلتزم 

:  اآلتًوبإتباعبموجبه بشروطه 

 فً الدراسة والتدرٌب فٌها وفقاً للخطط واالنتظام إلٌهافد أو التدرٌبٌة التً أوااللتحاق بالمإسسة التعلٌمٌة  .1

. والبرامج المقررة لها 

 أي مإسسة تعلٌمٌة أخرى إلى االنتقال أو تدرٌبه أوعدم تؽٌٌر أو إدخال أي تعدٌل على موضوع دراسته  .2

. إال بموافقة خطٌة مسبقة من ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص بالتنسٌق مع الدٌوان

االلتزام بالعمل فً الدوابر الحكومٌة وذلك للمدة التً تحددها لجنة البعثات والدورات بالدابرة الحكومٌة  .3

. المختصة

 علٌها بٌنة رسمٌة قاطعة على أو الدورة التً أوفد إلٌها أون ٌكون تحدٌد المبالػ التً أنفقت على البعثة أ .4

.  الطعن فٌها أو إثبات ما ٌخالفهامللكفالء وال ٌجوز ألي منه سبابها ملزمة له وأمقدارها وتفاصٌلها و

 علٌه من قبل أي جهة على أنها وأنفقت الدورة التً أوفد إلٌها أوأن تعتبر أٌة مبالػ أنفقت على البعثة  .5

الكفالء ملزمٌن متضامنٌن متكافلٌن   الدورة وٌكون هو وأودفعت من الخزٌنة العامة مباشرة لؽاٌات البعثة 

. بردها فً حالة اإلخالل بؤحكام اإلٌفاد النظامٌة والشروط الواردة فً هذا التعهد

  (132 )مادة 
 دورة تدرٌبٌة بقرار من الدٌوان بناًء على طلب ربٌس الدابرة الحكومٌة  أوتجدد المدة الخاصة بؤي بعثة

 .المختص شرٌطة وجود أسباب مقنعة للتمدٌد

 

 ( 133 )مادة 
 :-  إلٌهان ٌزود الدابرة الحكومٌة التابع لها بالوثابق التالٌة مصدقة من المإسسة التً أوفد أعلى الموفد  .1

تقارٌر تثبت مواظبته على الدراسة أو التدرٌب فً المإسسة وفقاً للخطط والبرامج المقررة على أال تزٌد   (أ  

. المدة الفاصلة بٌن التقرٌر واآلخر على ستة أشهر

 تدرٌبه والنتابج النهابٌة أو الفحص واالختبارات الدورٌة التً تجرى له عن دراسته أونتابج االمتحانات   (ب 

.  سنة وفً نهاٌة تدرٌبهأوالتً ٌحصل علٌها فً كل فصل 

. أي وثٌقة أخرى تطلبها الجهات المختصة  (ج 
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ٌحرم الموفد من المخصصات والنفقات المقررة له بقرار من ربٌس الدٌوان بناًء على طلب ربٌس الدابرة  .2

 فً أي سنة أخرى الوثابق المنصوص أوذا لم ٌكن قد قدم فً السنة السابقة لها إالحكومٌة عن أي سنة 

. من هذه المادة (1 )علٌها فً الفقرة 

 

 ( 134 )مادة 
تعتبر الفترة التً ٌقضٌها الموظؾ فً التدرٌب فترة عمل ، وٌعتبر انقطاعه عن التدرٌب بؽٌر عذر مقبول  .1

. انقطاعاً عن العمل

 بواجبات وظٌفته وتتولى السلطة المختصة إخالال ٌعتبر تخلؾ الموظؾ عن التدرٌب بدون عذر مقبول  .2

 .  التؤدٌبٌةمسبولٌته التحقٌق لتحدٌد مدى إلى إحالته

 ( 135 )مادة 
تنتهً بعثة الموفد أو دورته التدرٌبٌة بقرار من ربٌس الدٌوان بناًء على طلب ربٌس الدابرة الحكومٌة 

: المختص فً أي من الحاالت التالٌة

 مخلة أخالقٌة جنحة أو فً جناٌة بإدانته خارجها أو صدر بحقه حكم من جهة قضابٌة فً داخل الدولة إذا .1

. بالشرؾ

. إلٌه تدخل فً شإون البلد الذي أوفد أو ثبت انه قام بؤي نشاط ال ٌتفق والمصلحة العامة إذا .2

 فً الوقت المحدد لذلك إلٌها أوفد التدرٌب فً المإسسة التً أو تؤخر عن االلتحاق بالدراسة أو تخلؾ إذا .3

. ولم ٌقدم عذراً مقبوالً 

 ولم ٌقدم إلٌها تم فصله من المإسسة الموفد أو رسوبه أو السنوٌة على تقصٌره أو دلت نتابجه الدورٌة إذا .4

. عذراً مقبوالً 

.  دورته ولم ٌقدم عذراً مشروعاً لذلكأو قطع بعثته إذا .5

 أوفد ؼٌر التً أخرى مإسسة إلى انتقل أو ادخل أي تعدٌل علٌه أو تدرٌبه أو ؼٌر موضوع دراسته إذا .6

 وافق الدٌوان على ذلك إذا إال دون الحصول على موافقة خطٌة مسبقة على ذلك من الجهة المختصة إلٌها

. بطلب من الدابرة الحكومٌة

 

 ( 136 )مادة 
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 انتهت دورته ألي سبب من األسباب المنصوص علٌها فً المادة السابقة أو بعثة الموظؾ الموفد أنهٌت إذا

 علٌه أنفقت متضامنٌن متكافلٌن بدفع جمٌع المبالػ التً ٌه ألي سبب آخر ٌوجب ذلك ، فٌلزم الموفد وكفٌلأو

 الدورة وفقاً لما تحدده لجنة البعثات والدورات بالدابرة الحكومٌة ، وٌجوز للدٌوان أو وجوده فً البعثة أثناء

 أو وجوده فً البعثة أثناء علٌه أنفقتمطالبة هذا  الموظؾ فً حالة عدم توقٌعه على تعهد بكافة المبالػ التً 

. الدورة وتسري هذه المادة على كافة الموفدٌن قبل صدور هذه الالبحة

 
 ( 137 )مادة 

 أو منها فور عودته من البعثة أوفد ٌضع نفسه تحت تصرؾ الدابرة الحكومٌة المختصة التً أنعلى الموفد 

 النظامٌة اإلٌفاد قبل ذلك وٌعتبر مخالً بؤحكام وشروط إنهاإها تقرر أو متطلباتها أنهىالدورة سواء 

 دابرته لممارسة مهام وظٌفته فٌها خالل مدة ال تزٌد عن عشرة أٌام من تارٌخ إلى لم ٌتقدم أنوالتعاقدٌة 

.  الدورة التدرٌبٌةأوعودته من البعثة 

 

 ( 138 )مادة 
 علٌه أنفقت ملزمٌن بدفع المبالػ التً ٌه وكفٌلإلٌها أوفد الدورة التً أوٌكون الموظؾ بعد عودته من البعثة 

:  الدورة وذلك فً أي من الحاالت التالٌةأو وجوده فً البعثة أثناء

 المدة إتمامه باالستؽناء عنه قبل أو باستقالته أو باعتباره فاقداً لها أو بفصله من الوظٌفة اً  صدر قرارإذا .1

. إٌفاده هذا الفصل وشروط التعهد المؤخوذ علٌه عند أحكامالتً التزم بالخدمة فٌها بمقتضى 

 لتوفر األسباب التً تمنحه ذلك الحق أو مدة الخدمة التً تسمح له بذلك إلتمامه أحال نفسه على التقاعد إذا .2

. قبل انتهاء المدد  المحددة فً التعهد

 . بموجبهأوفدي شرط من شروط التعهد الذي كان قد أ أخل بأو هذا الفصل أحكام خالؾ أي حكم من إذا .3
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( 139)مادة 
تعتبر الفترة التً ٌقضٌها الموظؾ فً التدرٌب كل الوقت فترة تدرٌب وٌعتبر انقطاعه عن التدرٌب بؽٌر 

 مدة االنقطاع ربع المدة المقررة للتدرٌب اعتبر الموظؾ تجاوزت فإذاعذراً مقبول انقطاعاً عن العمل، 

. متخلفاً عن التدرٌب المتاح له

( 140 )ادة م
 وتتولى السلطة تؤدٌبٌا بواجبات وظٌفته وٌعاقب إخالالٌعتبر تخلؾ الموظؾ عن التدرٌب بدون عذر مقبول 

. اإلدارٌةمدى مسبولٌته عن  التحقٌق إلىحالته إالمختصة 

( 141 )مادة 
: لربٌس الدٌوان بناًء على طلب الدابرة الحكومٌة المختصة اآلتً

 لقاء أو ندوة أو حلقة دراسٌة أو الموظؾ لمهمة رسمٌة براتب كامل عدا بدل التنقل لحضور مإتمر إٌفاد .1

 لما هو مماثل ألي من هذه األمور داخل فلسطٌن أو جولة استطالعٌة أو للقٌام بزٌارة أوعلمً 

.  خارجهاأو

. موظؾلل ال تكون المهمة الرسمٌة بناًء على دعوة شخصٌة أنٌجب  .2

 اقتضت إذا إال على األقل من تارٌخ المهمة أسبوعٌن الموظؾ للمهمة الرسمٌة قبل إٌفادٌقدم للدٌوان طلب  .3

. الضرورة ؼٌر ذلك

 ( 142 )مادة 
 االلتحاق بالدورات والبرامج الخاصة بها ومتابعة شإون الموفدٌن بقرار من ربٌس وإجراءات شروط متنظ

. الدٌوان بعد التنسٌق مع لجنة البعثات والدورات

الفصل الرااع 
التوقنف عن العمل 

 ( 143 )مادة 
 أي جهة أخرى ، وٌقوم أو الدٌوان فور احتجاز أي موظؾ من قبل الشرطة بإبالغتقوم الدابرة الحكومٌة  .1

.  وزارة المالٌة لحجز راتبه مإقتاً لحٌن الفصل فً سبب ؼٌابهبإبالغالدٌوان 

. ٌخاطب الدٌوان الجهات المختصة بخصوص الموظؾ وتحدٌد الوضع القانونً  .2
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ٌجوز للدٌوان بناًء على طلب الدابرة الحكومٌة صرؾ جزء من راتب الموظؾ ال ٌزٌد عن النصؾ حتى  .3

 خدمته من تارٌخ االحتجاز وتبلػ وزارة المالٌة إنهاء تم إذا للعمل ، وال ٌخصم من استحقاقاته إعادته

. بذلك

 التهامه بتهمة ال أو ثبت عدم وجود أي تهمة بحق الموظؾ وكان سبب احتجازه ال ٌتعلق بوظٌفته إذا .4

 لعمله مع احتساب الفترة من تارٌخ إعادته األمانة ، ٌتولى الدٌوان أوتتعلق بوظٌفته وال تمس الشرؾ 

.  ما صرفه خالل هذه الفترةإعادةاحتجازه حتى مباشرته العمل دون راتب مع عدم 

 

 ( 144  )مادة 
 الموظؾ المحال للتحقٌق التؤدٌبً عن العمل وفً هذه الحالة بإٌقاؾٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة قرار 

.  وٌبلػ الدٌوان بذلك تعلق جمٌع صالحٌاته التً منحت له طٌلة فترة التوقٌؾ عن العمل

 

( 145 )مادة 
ٌصرؾ للموظؾ الموقوؾ عن العمل والمحال للتحقٌق معه من قبل لجنة تحقٌق راتبه كامالً عدا بدل التنقل 

. فترة وقفه عن العمل

 ( 146 )مادة 
 وظٌفة أخرى فً الدابرة الحكومٌة بصفة مإقتة بعد صدور قرار إلى نقل الموظؾ  الدابرة الحكومٌةلربٌس

 اقتضت مصلحة التحقٌق معه ذلك رٌثما ٌنتهً التحقٌق وٌشترط أن ال تقل درجة الوظٌفة إذا للتحقٌق بإحالته

.  وٌبلػ الدٌوان بذلك عن درجته األصلٌةإلٌهاالمنقول 

الفصل الخامس 
 العمل إصااة
( 147)مادة 

 الشرطة عن أي حادثة عمل تقع فٌها متضمناً اسم الموظؾ إبالغعلى الدابرة الحكومٌة المختصة  .1

المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث مع تحدٌد تارٌخ وساعة وقوعه ومكان الحادث والجهة التً نقل 

 المصاب لعالجه وان تطلب التحقٌق فً ظروؾ الحادث وتقدٌم تقرٌر مفصل عن نتٌجة الحادث إلٌها

 سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب أو كان الحادث نتٌجة تعمد إذاوٌوضح فٌه بصفة خاصة ما 

. المصاب
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على الربٌس المباشر للموظؾ المصاب تقدٌم تقرٌراً لوحدة شإون الموظفٌن بدابرته الحكومٌة ٌتضمن  .2

 بسببه أو ألي أو تؤدٌة الموظؾ لعمله أثناء الموظؾ وقعت إصابة كانت إذاموجزاً عن الحادث وٌحدد 

. سبب آخر

 ( 148 )مادة 
 وبراتب المرضٌة التً تقررها اللجنة الطبٌة المركزٌة مدة اإلجازةٌمنح الموظؾ الذي ٌصاب بحادث عمل 

 اإلجازات من اإلجازة المرضٌة وال تعتبر هذه اإلجازة حصول الموظؾ على إجراءاتكامل مع مراعاة 

. للموظفٌن المرضٌة المقررة 

 ( 149 )مادة 
 قرار إلصدار ربٌس الدٌوان إلىل تقرٌر الشرطة وتقرٌر الربٌس المباشر والتقارٌر الطبٌة المعتمدة اٌح

. بشؤن الحادث وٌحتسب التعوٌض المستحق للموظؾ وفقاً للقوانٌن 

 ( 150 )مادة 
.  على وزارة المالٌةوإحالتها اإلصابة احتساب مبالػ التعوٌض عن إجراءاتٌتولى الدٌوان اتخاذ 

 ( 151 )مادة 
 بقرار من ربٌس الدابرة عن المدة التً تؽٌب خاللها من العمل بسبب  عالواتهٌحرم الموظؾ من راتبه و

 كإساءة تقصٌر منه أو بسبب خطؤ ارتكبه المصاب اإلصابة حدثت أو نشؤ المرض إذا وذلك إصابة أومرض 

 على أي عمل ال ٌلٌق بشرؾ الوظٌفة أقدم أو استعمال األشٌاء التً ٌتعامل بها إساءة أوالتصرؾ مع الؽٌر 

 المشروبات الروحٌة وتعاطً المخدرات والمقامرة وؼٌر ذلك من األعمال المخلة بالشرؾ واآلداب كتناول

. العامة

الااب السادس 
انتياء الخدمة 

 ( 152 )مادة 
 كل عام بٌاناً بؤسماء الموظفٌن الذٌن ٌبلؽون السن القانونٌة لترك بداٌةتعد وحدة شإون الموظفٌن فً  .1

. الخدمة لعرضه على ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص

 من تارٌخ بلوغ الموظؾ السن القانونٌة أشهر الدابرة الحكومٌة مسبقاً قبل ثالثة إبالغٌصدر الدٌوان بعد  .2

 خدمة الموظؾ ابتداًء من الٌوم التالً لبلوؼه هذه السن وٌبلػ القرار للدابرة الحكومٌة التً بإنهاءقراراً 
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تشعر الموظؾ بذلك على النموذج المخصص وتحفظ صورة منه بملؾ خدمته بعد التؤشٌر علٌه بما ٌفٌد 

. حصول التبلٌػ وتبلػ وزارة المالٌة بذلك

( 153)مادة 
 تثبت أن قدم الموظؾ استقالته فعلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة المختصة التً ٌتبعها إذا .1

علٌها تارٌخ ورودها وتعرض هذه االستقالة فوراً على ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص مشفوعة بمذكرة 

. تفصٌلٌة عن الموظؾ من واقع ملؾ خدمته

 ٌجوز للموظؾ العودة عن استقالته خالل شهر من تارٌخ تقدٌمه لها شرٌطة ان ٌكون قد استمر فً الخدمة .2

. وقبل موافقة ربٌس الدابرة الحكومٌة على قبول االستقالة 

 قبولها ألسباب تتعلق إرجاء أو رأى ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص الموافقة على قبول االستقالة إذا .3

 الموظؾ إبالغ ضد الموظؾ تعٌن على وحدة شإون الموظفٌن إجراءات بسبب اتخاذ أوبمصلحة العمل 

. فوراً بذلك 

وفً جمٌع الحاالت تودع االستقالة بملؾ خدمة الموظؾ بعد التؤشٌر علٌها بقرار من ربٌس الدابرة 

. الحكومٌة المختص وٌبلػ الدٌوان ووزارة المالٌة بذلك

( 154)مادة 
 وبخالؾ ذلك ٌعتبر بقبول االستقالةن ٌستلم القرار أ إلىن ٌستمر فً القٌام بمهام وظٌفته أعلى الموظؾ 

  . فاقداً لوظٌفته بسبب الؽٌاب 

( 155)مادة  
فعلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة المختصة مبكرا  المعاش إلى إلحالته قدم الموظؾ طلباً إذا .1

 تثبت تارٌخ ورودها وتعرضها فوراً على ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص أنالتً ٌتبعها الموظؾ 

.  الدٌوانإلىمشفوعة بمذكرة تفصٌلٌة عن عمر الموظؾ وسنوات خدمته من واقع ملؾ خدمته وتحال 

 قبول بإرجاءٌصدر ربٌس الدٌوان بالتنسٌق مع ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص قراراً بالموافقة أو  .2

. الطلب ألسباب تتعلق بمصلحة العمل

.  الموظؾ بالقرار فوراً وتحفظ صورة منه بملؾ خدمتهإبالغٌتعٌن على وحدة شإون الموظفٌن  .3

 

( 156)مادة 
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عند نهاٌة خدمة الموظؾ تعد وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة شهادة خلو طرؾ للموظؾ على  .1

. النموذج المخصص لذلك وترسل للدٌوان وتحفظ نسخة بملفه الفرعً

 هٌبة إلى استمارة حصر لمدة خدمة الموظؾ وتحوٌل ملؾ الموظؾ المنتهٌة خدمته إعدادٌتولى الدٌوان  .2

. التقاعد مرفقاً به استمارة حصر مدة خدمة الموظؾ

 

( 157)مادة 
:-  بعد انتهاء خدمة الموظؾ منحه شهادة خدمة بناًء على طلبه تشتمل على البٌانات التالٌةللدٌوان

.  تارٌخ ابتداء وانتهاء الخدمة .1

.  الوظٌفة والفبة والدرجة عند نهاٌة الخدمة .2

.  سبب انتهاء الخدمة .3

لااب السادس ا
أحكام عامة 

( 158)مادة 
.   الذي ٌنقل إلٌه الموظؾمن الراتب األساسً  (%5)عند ترقٌة الموظؾ ٌضاؾ ما نسبته خمسة بالمابة 

( 159)مادة 
تدرج كل دابرة حكومٌة ضمن مشروع موازنتها السنوي المخصصات المالٌة الالزمة لصرؾ الزٌادات 

الناتجة عن نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة واحتساب مدة الخدمة والخبرة السابقة وال ٌجوز الصرؾ 

.  فً حدود المخصصات المعتمدة ضمن قانون الموازنة السنوي المعتمدإال

 

( 160)مادة 
 اإلداري الموظؾ شخصٌاً عن القرار إخطارتتولى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة المختصة  .1

.  بوظٌفته فور صدوره بواسطة ربٌسه المباشرأوالذي ٌتعلق به 

  ارتباط بشخصه أو بوظٌفته اإلداري كان للقرار إذا إال اإلداري ٌتظلم من القرار نال ٌجوز للموظؾ أ .2

. وخالل عشرٌن ٌوماً من تارٌخ علمه به

على  لربٌس  الدابرة الحكومٌة  ٌتقدم بكتاب التظلم أن إداريموظؾ الذي ٌرؼب فً التظلم من أي قرار لل .3

. النموذج المخصص لذلك بواسطة ربٌسه المباشر
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:-  ٌشتمل التظلم على البٌانات التالٌة أنٌجب  .4

. اسم المتظلم ووظٌفته وعنوانه (أ  

.  القرار المتظلم منهإعالن تارٌخ أوتارٌخ صدور القرار المتظلم منه وتارٌخ نشره  (ب 

موضوع القرار المتظلم منه واألسباب التً بنً علٌها التظلم وٌرفق بالتظلم المستندات التً ٌرى  (ج 

. تقدٌمها

ل طلب التظلم والمستندات المرفقة فً الٌوم التالً إلى وحدة شإون الموظفٌن بالدابرة الحكومٌة اٌح .5

المختصة للنظر به وبحثه والتؤشٌر علٌه وتقوم بقٌده برقم مسلسل فً سجل خاص ٌبٌن فٌه تارٌخ تقدٌمه 

.  ورودهأو

 بواسطة لجنة أو ٌبحثه بنفسه أن ٌعرض الطلب ومرفقاته على ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص وله  .6

 بعد استدعابه وسماع أولفحص التظلمات تشكل بقرار منه وٌجوز النظر فً التظلم بؽٌاب الموظؾ 

. أقواله

 وإذا ٌوماً من تارٌخ تقدٌمه  ستٌن ٌصدر ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص قراره ِبشؤن التظلم خالل .7

انقضت المدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً وٌبلػ صاحب الشؤن خطٌاً بالقرار الصادر فً 

. لػ الدٌوان بذلكبتظلمه واألسباب التً بنً علٌها وي

 إلىعالٌه ٌقدم الموظؾ التظلم  (7) انقضاء المدة المنصوص علٌها بالفقرة أو بحالة رفض تظلم الموظؾ  .8

. الدٌوان على النموذج المخصص لذلك وتبلػ الدابرة الحكومٌة التابع لها الموظؾ بنسخة من التظلم

 ٌشكل ربٌس الدٌوان لجنة للنظر فً التظلمات من مندوب عن الدٌوان ومندوب عن الدابرة الحكومٌة  .9

.  ربٌس الدٌوانإلى انعقاد اللجنة وتقدم توصٌاتها وإجراءاتالتابع لها الموظؾ وٌشمل القرار مهام 

 بشؤن التظلم خالل فترة اً  ٌصدر ربٌس الدٌوان بالتنسٌق مع ربٌس الدابرة الحكومٌة المختص قرار .10

شهر من تارٌخ تقدٌمه وٌبلػ الموظؾ بذلك وفً حالة عدم الرد على الموظؾ خالل هذه المدة ٌعتبر 

 . تظلمه مرفوضاً 
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 ( 161 )مادة 
 هذه أحكامبما ال ٌتعارض مع أحكام هذه الالبحة ٌصدر ربٌس دٌوان الموظفٌن العام كتب دورٌة لتنفٌذ 

 . لها على جمٌع الدوابر الحكومٌةالمنفذة بالنماذج الموحدة تعمٌمالالبحة و

 
 
 

 ( 162 )مادة 
 هذه الالبحة وٌعمل بها من تارٌخ نشرها فً أحكامعلى جمٌع الجهات المختصة كل فٌما ٌخصه تنفٌذ 

. الجرٌدة الرسمٌة

 
 مٌالدٌة 2005 /08 / 15صدرت بمدٌنة رام هللا بتارٌخ  

 
 (أاو عالء)أحمد قرنع 

 رئنس مجمس الوزراء
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 2005لسنة 12 قرار مجمس الوزراء رقم 
االئحة نقل الموظفنن الموجودنن في الخدمة المدننة 

 
 

مجلس الوزراء 

منه،   (108 و 103) والسٌما المادة 1998لسنة  (4)بعد االطالع على قانون الخدمة المدنٌة رقم

. 2005لسنة  (4)واالطالع على القانون المعدل لقانون الخدمة المدنٌة رقم 

تحت رقم  (09/05/2005)وبناءا على ما أقراه مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بمدٌنة رام هللا بتارٌخ 

: قرر ما ٌلً (13/9)

( 1)مادة
الملحق  (1)ٌنقل الموظفون العاملون فً الخدمة المدنٌة إلى الفبات والدرجات الواردة فً الجدول رقم 

: بالقانون المعدل على النحو التالً

 ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل درجةA1 أو درجة A2 أو درجة A3 أو درجة A4 إلى الدرجة المقابلة 

 .لدرجته فً الفبة العلٌا

 ٌتقل الموظؾ الذي ٌحمل مسمى مدٌر(A ، B،C ) إلى الدرجة المقابلة لدرجته فً الفبة األولى. 

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وحاصل على مإهل دكتوراه فً الطب البشرى

 أو بورد فلسطٌنً فً الطب البشرى أو ما ٌعادله إلى الدرجة الثانٌة فً الفبة الثانٌة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وحاصل على مإهل دكتوراه عدا الطب

 .البشرى إلى الدرجة الثالثة فً الفبة الثانٌة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وحاصل على ماجستٌر طب إلى الدرجة الثالثة

 .فً الفبة الثانٌة

  ًٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وحاصل على بكالورٌوس طب مع دبلوم عال

 .إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدمٌات فً الفبة الثانٌة

ـــــــــــــــــ 
 2005يف يونيو  ( 55 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وحاصل على بكالورٌوس طب بشرى إلى

 .الدرجة الرابعة مع ثالث أقدمٌات فً الفبة الثانٌة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص وٌحمل شهادة ماجستٌر هندسة أو ماجستٌر

 طب أسنان ، أو ماجستٌر صٌدلة ، أو ماجستٌر طب بٌطري أو ماجستٌر حقوق مع إجازة محاماة

 أو ماجستٌر هندسة زراعٌة إلى الدرجة الرابعة مع أربع أقدمٌات فً الفبة الثانٌة

 ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل بكالورٌوس هندسة أو بكالورٌوس طبٌب أسنان أو بكالورٌوس صٌدلة 

أو بكالورٌوس طب بٌطرى أو بكالورٌوس حقوق مع إجازة محاماة أو بكالورٌوس هندسة زراعٌة خمس 

 .سنوات إلى الدرجة الرابعة فً الفبة الثانٌة

 إلى الدرجة الخامسة مع أربع  (8)ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل شهادة ماجستٌر عدا ما ذكر فً البند رقم

 .أقدمٌات فً الفبة الثانٌة

  ًأو بكالورٌوس هندسة زراعٌة أربع سنوات  (بكالورٌوس)ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل مإهل جامع

 .وٌعمل فً إحدى وظابؾ االختصاص إلى الدرجة الخامسة فً الفبة الثانٌة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل شهادة دبلوم ثالث سنوات وٌعمل فً إحدى الوظابؾ الكتابٌة والفنٌة إلى

 .الدرجة السادسة مع أقدمٌتٌن فً الفبة الثالثة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل شهادة دبلوم مع شامل وٌعمل فً إحدى الوظابؾ الكتابٌة والفنٌة إلى الدرجة

 السادسة مع أقدمٌة واحدة فً الفبة الثالثة

 ٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل شهادة دبلوم سنتٌن بدون شامل وٌعمل فً إحدى الوظابؾ الكتابٌة 

 .و الفنٌة إلى الدرجة السادسة فً الفبة الثالثة

  ًٌنقل الموظؾ الذي ٌحمل شهادة دبلوم أقل من سنتٌن أو مإهل ثانوٌة عامة أو لم ٌنه التعلٌم الجامع

 .وٌعمل فً إحدى الوظابؾ الكتابٌة والفنٌة إلى الدرجة السابعة فً الفبة الثالثة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل بإحدى الوظابؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل و الصٌانة والحركة والنقل

والورش المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة ومحطات القوى وؼٌرها وحاصل على مإهل علمً فً مجال 

 .التخصص إلى الدرجة الثامنة فً الفبة الرابعة
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  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل بإحدى الوظابؾ الحرفٌة فً مجاالت التشؽٌل و الصٌانة والحركة والنقل

والورش المٌكانٌكٌة و الكهربابٌة و محطات القوى وؼٌرها بؽض النظر عن المإهل العلمً إلى الدرجة 

 .التاسعة فً الفبة الرابعة

  ٌنقل الموظؾ الذي ٌعمل بإحدى الوظابؾ الخدماتٌة كالحراس و السعاة و من فً حكمهم إلى الدرجة

 .العاشرة فً الفبة الخامسة بؽض النظر عن المإهل العلمً 

 (2)مادة 

تإدى عملٌة نقل الموظفٌن إلى الدرجات والفبات المحددة بالقانون إلى زٌادة رواتبهم اإلجمالٌة التً كانوا 

ثمانٌة، فً المابة وبخالؾ ذلك تزاد عالوة طبٌعة العمل لؽاٌات  (%8)ٌتقاضونها قبل النقل بنسبة ال تقل عن

. تحقٌق هذه الزٌادة فقط

 
( 3)مادة

. ٌلؽى كل حكم ٌتعارض مع أحكام هذه الالبحة

( 4)مادة
 

ٌٌ فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذه الالبحة، وٌعمل بها اعتبارا من تارٌخ  على جمٌع الجهات المختصة كُل

.  وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة01/07/2005

 
 09/05/2005صدر فً مدٌنة رام هللا بتارٌخ 

 هـ 1426/ربٌع آخر/1: الموافق

 (أاو العالء  )أحمد قرنع 
 رئنس مجمس الوزراء
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 2005 لسنة 13قرار مجمس الوزراء رقم 
االئحة عالوة طانعة العمل والعالوة اإلدارنة 

 
 
 

مجمس الوزراء 
 منو، 108 ك51 ك 3 كالسيما المادة 1998لسنة  (4)بعد االطالع عمى قانكف الخدمة المدنية رقـ 

ـ، 2005لسنة  (4)ك عمى القانكف المعدؿ لقانكف الخدمة المدنية رقـ 
( 13/9) تحت رقـ 9/5/2005كبناءن عمى ما أقره مجمس الكزراء في جمستو المنعقدة بمدينة راـ اهلل بتاريخ 

:  قرر ما يمي 
 

 ( 1 )مادة 
يمنح المكظؼ الذم يعمؿ في إحدل الكظائؼ المدرجة في الجدكؿ الممحؽ بيذه الالئحة مف راتبو األساسي عالكة 

. طبيعة عمؿ حسب النسبة المئكية المقابمة لكؿ درجة كظيفية أك مينة 
 

 ( 2)مادة 
لسنة  ( 4)الممحؽ بالقانكف المعدؿ لقانكف الخدمة المدنية رقـ  (2)تمنح العالكة اإلدارية المبينة في الجدكؿ رقـ 

 لممكظؼ الذم يشغؿ كظيفة إشرافية حسب الييكؿ التنظيمي المعتمد لمدائرة الحككمية 2005
 

( 3)مادة 
المكظفيف الذيف تتكفر فييـ شركط منح - بالتنسيؽ مع كزارة المالية كالدائرة المعنية - يحدد ديكاف المكظفيف العاـ 

. عالكة طبيعة العمؿ كالعالكة اإلدارية 
 ( 4)مادة 

. أك العالكة اإلدارية في حاؿ زكاؿ السبب الذم صرفت مف أجمو/ يكقؼ صرؼ عالكة طبيعة العمؿ ك
ـــــــــــــــــ 

 2005يف يونيو  ( 55 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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( 5)مادة 
يضاؼ إلى راتب المكظؼ الحاصؿ عمى المؤىالت العممية العميا المبينة أدناه المبالغ المحددة مقابؿ كؿ مؤىؿ إلى 

: عالكة طبيعة العمؿ 
المبمغ التخصص 

 شيقؿ 800دكتكراه طب بشرم أك البكرد الفمسطيني أك ما يكازيو 
 شيقؿ 500دكتكراه عدا الطب البشرم 

 شيقؿ 400ماجستير طب بشرم 
 – دبمـك – أشعة – بيطره – صيدلة – طب أسناف –ىندسة / ماجستير 

 (بعد البكالكريكس أك ما يعادليا  )عمـك طبية 
 شيقؿ 300

 شيقؿ 200ماجستير باقي التخصصات 
 

 ( 6)مادة 
مف الراتب األساسي لمعامميف في السمؾ الدبمكماسي في مقر كزارة الشئكف  ( % 50)يضاؼ ما قيمتو خمسكف بالمائة 

. الخارجية 
( 7)مادة 

. يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ ىذه الالئحة 
 ( 8)مادة 

تنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة كيعمؿ بيا اعتباران مف تاريخ - كؿ فيما يخصو - عمى جميع الجيات المختصة 
 كتنشر في الجريدة الرسمية 1/7/2005
 

 9/5/2005صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ 
 ىػ 1426/ربيع آخر/1: المكافؽ

 
 (أاو العالء  )أحمد قرنع 

 رئنس مجمس الوزراء
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جدكؿ نسبة عالكة طبيعة العمؿ 
 

 
 % A 1 90درجة 
% A2 80درجة 
 % A3 60درجة 
 % A4 60درجة 
 % A 50مدير 
 % B  50مدير 
 % C 50مدير 

 % 35مدرس ماجستير فأكثر 
 % 30مدرس بكالكريكس 

 % 20مدرس أقؿ مف بكالكريكس 
 % 30إحصائي جامعي / معالج نفسي /باحث اجتماعي/ مرشد 

 % 100طبيب بشرم 
 % 70امتياز + طبيب أسناف 
 % 60صيدلي - ميندس - أسناف - طبيب بيطرم 
 % 20صيدلي دبمـك 

 (....عالج طبيعي/ مختبرات / ممرض / حكيـ  )ميف طبية 
عمؿ جامعي بكالكريكس / تمكيف / مفتش صحة 

30 % 

 (....عالج طبيعي/ مختبرات / ممرض / حكيـ  )ميف طبية 
 ( سنكات دراسية 3)عمؿ / تمكيف / مفتش صحة 

25 % 

 (....عالج طبيعي/ مختبرات / ممرض / حكيـ  )ميف طبية 
 ( سنكات دراسية 3أقؿ مف )عمؿ / تمكيف / مفتش صحة 

20 %

 % 40ميندس زراعي 
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 % 35عمـك زراعية بكالكريكس 
 % 35محاسب جامعي 
% 40مفتش جامعي / مراقب / مدقؽ حسابات 
 % 25مفتش أقؿ مف جامعي / مراقب / مدقؽ حسابات 
 % 50جامعي  (فاحص حسابات / مخمف / مأمكر تقدير )مكظؼ ضريبة 
 % 40أقؿ مف جامعي  (... فاحص حسابات،/ مخمف / مأمكر تقدير )مكظؼ ضريبة 

 % 35مكظؼ مشتريات جامعي /  مستكدع –أميف مخزف 
 % 20مكظؼ مشتريات أقؿ مف جامعي / مستكدع - أميف مخزف 

 % 25سكرتارية جامعي 
 % 20سكرتارية دبمـك 

 % 15سكرتارية أقؿ مف دبمـك 
 % 25صحفي / مكظؼ مكنتاج 

 % 35معد برامج 
 % 40مقدـ برامج / مذيع 
 % 50مخرج 

 % 45مبرمج حاسكب جامعي 
 % 35مبرمج حاسكب دبمـك 

 % 25 طابعة جامعي –مدخؿ بيانات 
 % 20 طابعة أقؿ مف جامعي –مدخؿ بيانات 

 % 25فاحص سائقيف / فاحص سيارات 
% 25فني صيانة مع دبمـك 

 % 15فني صيانة بدكف دبمـك 
 % 20سائؽ آليات ثقيمة 

% 25سائؽ سيارة إسعاؼ 
 % 10كظائؼ الفئة الخامسة 
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 % 15كظائؼ الفئة الرابعة لمف لـ تذكر كظيفتو ضمف الجدكؿ 
 % 20كظائؼ الفئة الثالثة لمف لـ تذكر كظيفتو ضمف الجدكؿ 
 % 25كظائؼ الفئة الثانية لمف لـ تذكر كظيفتو ضمف الجدكؿ 

 % 150 سنة خبرة في المجاؿ القانكني 20+إجازة محاماة + بكالكريكس حقكؽ  )مستشار قانكني 
 % 150 ( سنة خبرة في المجاؿ القانكف16+ إجازة محاماة + ماجستير حقكؽ  )مستشار قانكني 

 سنة خبرة في المجاؿ 15+ إجازة محاماة + بكالكريكس حقكؽ )مستشار قانكني مساعد 
 (القانكني 

135 % 

 سنة خبرة في المجاؿ 11+ إجازة محاماة + ماجستير حقكؽ )مستشار قانكني مساعد 
 (القانكني 

135 % 

 سنكات خبرة في المجاؿ القانكني 5+إجازة محاماة +بكالكريكس حقكؽ)مساعد قانكني أكؿ 
 )

120 %

 سنة خبرة في المجاؿ القانكني 1+ إجازة محاماة + ماجستير حقكؽ  )مساعد قانكني أكؿ 
 )

120 % 

 % 100 (إجازة محاماة + بكالكريكس حقكؽ  )مساعد قانكني  
 % 30باحث قانكني بكالكريكس حقكؽ بدكف إجازة محاماة 

كظائؼ تدريس التعميـ العالي 
 % 250أستاذ 

 % 200أستاذ مشارؾ 
 % 150أستاذ مساعد 

 % 80محاضر ماجستير صيدلي 
 % 80محاضر ماجستير ىندسة 

 % 70محاضر ماجستير أكاديمي 
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 2005 لسنة 14قرار مجمس الوزراء رقم 
 االئحة العالوة االجتماعنة

 
مجمس الكزراء 

منو،   (51ك3) كالسيما المكاد 1998لسنة  (4)ـبعد اإلطالع عمى قانكف الخدمة المدنية رؽ
، 2005لسنة  (4) كاإلطالع عمى القانكف المعدؿ لقانكف الخدمة المدنية رقـ

 13/9تحت رقـ  (ـ09/05/2005) مجمس الكزراء في جمستو المنعقدة بمدينة راـ اهلل بتاريخقكبناءان عمى ما أقر
:  قرر ما يمي

( 1)مادة 
 عالكة اجتماعية بكاقع ستكف شيكؿ شيريان كيكقؼ صرؼ ىذه ؿيمنح المكظؼ عف زكجتو غير المكظؼ الذم ال يعـ

. العالكة عف الزكج أك المطمؽ مف تاريخ الكفاة أك الطالؽ حسب األحكاؿ
( 2)مادة

يمنح المكظؼ عالكة إجتماعية عف أكالده بكاقع عشركف شيكؿ شيريان عف كؿ كلد كحتى بمكغو سف الثامنة  .1
. عشر

 :يستمر صرؼ العالكة االجتماعية عف أكالد المكظؼ في الحاالت التالية .2

إذا كاف يتابع دراستو في أية مؤسسة تعميمية معترؼ بيا كلحيف إتمامو دراستو أك إكمالو الخامسة - أ
. كالعشريف مف العمر أييما أسبؽ

. إذا كاف معاقا أك أصبح غير قادر عمى العمؿ بقرار مف المجنة الطبية العميا- ب
. إذا كانت بنتا غير متزكجة كغير مكظفة-ج
. إذا كانت بنتا مطمقة أك أرممة كغير مكظفة-د

. إذا كاف الزكجاف مكظفيف بالخدمة المدنية تدفع العالكة االجتماعية عف األكالد ألحدىما .3
. تمنح العالكة االجتماعية عف األكالد لمزكجة إذا كاف الزكج معاقا كغير قادر عمى العمؿ .4

ـــــــــــــــــ 
 2005يف يونيو  ( 55 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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 (3)مادة

يثبت الزكاج بعقد زكاج مف المحكمة الشرعية أك بمكجب حكـ، كيعتبر تاريخ الزكاج مف تاريخ العقد، ك تثبت البنكة 
. بشيادة ميالد مستخرجة مف سجالت األحكاؿ المدنية أك ما يقـك مقاميا رسميا أك بحكـ محكمة

( 4)مادة
يقـك المكظؼ عند حصكؿ تغيير عمى حالتو االجتماعية بتعبئة النمكذج المخصص لذلؾ عمى نسختيف، تحفظ األكلى 

في ممؼ خدمتو بالدائرة الحككمية التي يعمؿ بيا كتحاؿ الثانية إلى ديكاف المكظفيف العاـ الذم يقـك بإبالغ الجية 
. المختصة بالصرؼ

( 5)مادة
كؿ مف يقدـ بيانات غير صحيحة أك يمتنع عف اإلدالء بالبيانات المطمكبة منو يعاقب تأديبيا كفقا لقانكف الخدمة 

. المدنية كيسترد منو ما صرؼ لو بدكف كجو حؽ مع عدـ اإلخالؿ بمسئكليتو الجزائية
( 6)مادة

. يمغى كؿ ما يتعارض مع أحكاـ الالئحة
( 7)مادة

تنفيذ أحكاـ ىذه الالئحة ، كيعمؿ بيا اعتبارا مف تاريخ - كؿ فيما يخصو - عمى جميع الجيات المختصة 
.  كتنشر في الجريدة الرسمية 01/07/2005

 
. ـ09/05/2005بتاريخ / صدر في مدينة راـ الو

 ىػ 1426/ربيع آخر/1: المكافؽ
 

 (أاو العالء  )أحمد قرنع 
 رئنس مجمس الوزراء
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  2005لسنة  ( 78 )قرار مجمس الكزراء رقـ 
بالالئحة التنفيذية بشأف عالكة المخاطرة  

مجمس الكزراء 
منو،  (51)مف المادة  (ز) بإصدار قانكف الخدمة المدنية كالسيما الفقرة 1998 لسنة 4بعد اإلطالع عمى القانكف رقـ 

، 1998 لسنة 4 المعدؿ لقانكف الخدمة المدنية رقـ 2005 لسنة 4كعمى القانكف رقـ 
 بإصدار الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية، 2005لسنة  (45)كعمى القرار رقـ 

كبناء عمى ما عرضو كزير المالية بالتنسيؽ مع الجيات الحككمية كالجيات المختصة، 
، 23/11/2005كبناء عمى ما أقره مجمس الكزراء في جمستو المنعقدة بتاريخ 

: أصدرنا ما يمي
 
( 1)مادة 

 تمنح عالكة مخاطرة شيرية لممكظفيف الذيف يتعرضكف بحكـ عمميـ كبصكرة مباشرة لممخاطرة
: أك العدكل كيعمؿ في إحدل الجيات أك الكظائؼ ضمف النسب المكضحة في الجدكؿ التالي

 
النساة المئونة التخصص المينة 

طب 

% 25 (تكليد + بما فيو نساء  )جراحة 
% 25 (باطني )عاـ 

% 20نفسي 
% 30أشعة 
% 30تخدير 
% 25قمب 
% 25طكارئ 

% 20عيادات رعاية أكلية 
% 20طبيب مقيـ 
% 20أطفاؿ 
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% 20عيكف 
% 20صحة عامة 

طب أسناف 
% 25عاـ 

% 25جراحة تقكيـ 
% 25تجميؿ 

صيدلة 
% 25 (تفتيش، تسجيؿ، فحص، رقابة )ميداني

% 25أقساـ كعيادات 

طبيب بيطرم 

% 25 (تفتيش)طبيب ميداني 
% 20مساعد طبيب بيطرم 
% 20فني مختبرات بيطرية 

% 20سائؽ في الخدمات البيطرية 

تشريح طب شرعي 
% 25أطباء 

% 25فنيي التشريح 

تمريض 

% 35ممارس 
% 35قابالت 
% 35عمميات 

% 25محاضرك تمريض 
% 30ممارس فنيك المختبرات 
% 35ممارس فنيك أشعة 
% 35ممارس فنيك التخدير 

% 15ممارس فنيك العالج الكظيفي 
% 15ممارس فنيك العالج الطبيعي 
% 15 فنيك البصريات 

% 25 العاممكف في مركبات اإلسعاؼ 
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% 20 عماؿ النظافة كالمطابخ في المستشفيات 
، اإلداريكف (نقؿ المرضى )عماؿ المستشفيات 

 في المستشفيات كالعيادات كالمراكز الصحية
، عماؿ (احتكاؾ مباشر مع المرضى )

. المستكدعات الطبية

 20 %

ىندسة 

% 25ميندسك الكيرباء كالشبكات كالضغط العالي 
% 25. ميندسك االلكتركنيات كالكمبيكتر كاالتصاالت كأشعة الميكركيؼ

% 25 (المشاغؿ )ميندسك المدارس الصناعية 
ميندسك الكيمياء، كاألدكات الطبية، كالبيئة الذيف يعممكف في النفايات 

الصمبة كالسائمة 
25 %

% 25 (مدني، طرؽ، أبنية )ميندسك الميداف 
% 25ميندسك التفتيش عمى المصانع 

ىندسة كعمـك زراعية 

% 25مرشدك الثركة الحيكانية 
% 25الميندسكف الزراعييف 
% 20مختبرات التربية 
% 20مختبرات التمكيف 

% 20مشرفك الثركة الحيكانية 
% 20مفتشك البيئة 

% 20مرشدك كقاية النبات 
% 20مختبرات اآلفات الزراعية 
% 20العاممكف عمى المعابر 

% 20ميندسك المشاريع الزراعية 
العاممكف في أقساـ لحاـ األككسجيف كلحاـ الكيرباء 

 تكتعبئة البطاريا
 20 %

% 15 العاممكف في المشاغؿ المركزية 
% 15 فنيك الصيانة كالميكانيكا 

% 25 العاممكف في دمغ المعادف الثمينة 
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% 25  (الضغط العالي)العاممكف في مجاؿ الكيرباء
% 25ميداني العاممكف في الدفاع الميداني 
% 20 فنيك التمفزيكف، مراسمك األخبار 

% 20 مبرمجكف، فنيك مكنتاج، مدخمك بيانات 

 
( 2)مادة رقم 

رساليا إلى ديكاف المكظفيف  تقكـ الدكائر الحككمية بتحديد المكظفيف الذيف تتكفر فييـ شركط منح عالكة المخاطرة كا 
. العاـ الذم يصدر قرارا بمنح ىذه العالكة كيبمغ الجية المختصة بالصرؼ بعد اعتمادىا مف كزارة المالية

 
( 3)مادة رقم 

يكقؼ صرؼ عالكة المخاطرة عف المكظؼ في حالة زكاؿ السبب الذم صرفت مف أجمو ىذه العالكة مف تاريخ زكاؿ 
السبب الذم صرفت مف اجمو، كتقـك الدائرة المختصة بتبميغ ديكاف المكظفيف العاـ بذلؾ الذم يصدر قرار بإيقاؼ 

. الصرؼ كتبميغ الجيات المختصة بذلؾ
( 4)مادة رقم 

. عمى جميع الجيات كؿ فيما يخصو تنفيذ أحكاـ ىذا القرار كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

.  ميالدية23/11/2005صدر في مدينة راـ اهلل بتاريخ 

. ىجرية/    /         المكافؽ    

 
 (أاو العالء  )أحمد قرنع 

 رئنس مجمس الوزراء



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 115 

 2005لسنة  (  )رقـ قرار مجمس الكزراء 
 نظاـ تكظيؼ الخبراء كشغؿ الكظائؼ لمقياـ بأعماؿ بصفة مؤقتة أك عارضةب

أك مكسمية  
 

  منو،  ( 28)   بإصدار قانكف الخدمة المدنية كالسيما المادة1998 لسنة 4بعد االطالع عمى القانكف رقـ 
 ، 1998 لسنة 4 المعدؿ لقانكف الخدمة المدنية رقـ 2005 لسنة 4كعمى القانكف رقـ 

  14/11/2005كبناءن عمى ما أقره مجمس الكزراء في جمستو المنعقدة بمدينة راـ اهلل بتاريخ 
:- أصدرنا ما يمي

 ( 1 )مادة 
تقدـ الدائرة الحككمية إلى ديكاف المكظفيف العاـ قائمة بحاجتيا السنكية مف الخبراء المحمييف كاألجانب كالكظائؼ  .1

.  شير أكتكبر مف كؿ عاـيتجاكزالتي تحتاجيا لمقياـ باألعماؿ العارضة أك المكسمية في ميعاد ال 
تقـك الدائرة الحككمية بدراسة احتياجاتيا السنكية مف الكظائؼ المطمكبة بالتنسيؽ مع كزارة المالية كطمب إدراجيا  .2

. ضمف المكازنة العامة
 

 ( 2 )مادة 
يككف تكظيؼ الخبراء المحمييف أك األجانب أك التكظيؼ لشغؿ كظيفة لمقياـ باألعماؿ المكسمية أك العارضة في حدكد 

.  المالية المقرة بمكازنة الدائرة الحككمية كطبقان ألحكاـ ىذا النظاـاإلعتمادات
 

 ( 3 )مادة 
يككف تكظيؼ الخبراء بطريؽ التعاقد مف بيف ذكم الخبرات كالتخصصات النادرة التي ال تتكافر في أم مف  .1

.  سنة عف ستيف عامان يتجاكزالمكظفيف بالدائرة الحككمية كبشرط أال 
 المدة عف تتجاكز كبشرط أاليجكز تعييف الخبراء بعد سف الستيف ألداء عمؿ محدد نظير مكافأة مقطكعة  .2

. سنتيف
. يككف شغؿ الخبير لكظيفة ليا بطاقة كصؼ كظيفي تحدد كاجباتيا كمسئكلياتيا كشركط شغميا .3

ـــــــــــــــــ 
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 ( 4 )مادة 
ال يجكز أف يسند إلى الخبير أية اختصاصات تتعمؽ بإصدار قرارات أك ممارسة سمطات تنفيذية 

 

 ( 5 )مادة 
يتعيف عمى الدائرة الحككمية التي ترغب في شغؿ إحدل كظائفيا إلى خبير مكافاة ديكاف المكظفيف العاـ بالبيانات 

كالخبرات المتكفرة في المرشح لشغؿ ىذه الكظيفة كالمكافأة الشيرية المقترحة كال يجكز التعاقد مع الخبير قبؿ مكافقة 
. ديكاف المكظفيف العاـ

 

 
 ( 6 )مادة 

يجكز لكزارة األكقاؼ كالشئكف الدينية تكظيؼ محفظي القرآف الكريـ كالمؤذنيف كخدمة المساجد بعقد خاص مقابؿ 
. مكافأة بالتنسيؽ المسبؽ مع ديكاف المكظفيف العاـ في حدكد المكازنة المقرة

 

 ( 7 )مادة 
. يجكز التكظيؼ بصفة مؤقتة بطريؽ التعاقد لمقياـ باألعماؿ العارضة أك المكسمية .1
يككف العمؿ مؤقت عارض إذا لـ يكف مف طبيعة عمؿ الدائرة الحككمية المعتاد أك لكجكد زيادة كبيرة في حجـ  .2

. العمؿ عمى غير المعتاد كلفترة محددة
. يككف العمؿ مكسمي إذا كاف متعمؽ بعمؿ محدد كلفترة محددة تنتيي بانتياء ىذه الفترة خالؿ السنة الكاحدة .3
 

 
 ( 8 )مادة 

يجكز لرئيس الدائرة الحككمية شغؿ الكظيفة الدائمة بصفة مؤقتة بطريؽ التعاقد عمى النمكذج المخصص لذلؾ عمى 
شاغر الكظيفة الدائمة بعد المكافقة المسبقة لديكاف المكظفيف العاـ ككزارة المالية كبحد أقصى سنتيف بحالة بمكغ سف 

 .الستيف
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( 9)مادة 
 

 العارضة باألعماؿ التكظيؼ لمقياـ أكيصدر رئيس الدائرة الحككمية بالتنسيؽ مع الديكاف قرارا بتكظيؼ الخبراء  .1
 التكظيؼ لشغؿ كظيفة دائمة بصفة مؤقتة كيبـر عقد التكظيؼ معيـ عمي النمكذج المخصص أك المكسمية أك

. لذلؾ 
.  سنة أخرم أقصي مف تاريخ مباشرة العمؿ كيجكز تجديدىا بحد أمدة العقد ال تزيد عف سنة تبد .2
ة مف الخبير بعد اعتمادىا كتصديقيا مف الجيات ـ المقدكاألكراؽعمي الدائرة الحككمية التحقؽ مف الشيادات  .3

. المختصة 
 

( 10)مادة  
 لمخبير المحمي الذم كاف يعمؿ إجمالي الشيرم لمكظيفة التي يشغميا الخبير كال يجكز منح اجر األجريحدد في العقد 

.  في حدكد ما كاف يتقاضاه مف الجية التي كاف يعمؿ بيا مف اجر كبدالت كميزات مالية إالفي القطاع الحككمي 
 
 

( 11)مادة 
 يتجاكز التي يكمؼ بيا بما ال اإلضافية كاألعماؿيجكز لمدائرة الحككمية منح الخبير مقابال عف الجيكد غير العادية 

.  الشيرم المقرر األجرربع 
 
 

( 12)مادة  
 أداءتسرم عمي الخبير القكاعد المطبقة عمي مكظفي الخدمة المدنية في شاف استرداد النفقات التي يتكبدىا في سبيؿ 

  .الكظيفة أعماؿ
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( 13)مادة 
 الشيرم المقرر لو كيحؽ لو نفس الرعاية الصحية األجر تشجيعية بحدكد كاحد بالمائة مف مكافأةيجكز منح الخبير 

 .الحككميةكاالجتماعية المقررة لممكظفيف بالدائرة 
( 14)مادة 

 المقررة لممكظفيف كيجكز تشغيؿ الخبير في ىذه كاألعياد العطؿ أياـ باجر كامؿ في إجازةلمخبير الحؽ في  .1
 . عكضا عنياأياما يمنح أف أك اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ إذاجر مضاعؼ أالعطؿ ب

_ : المبينة فيما يمي باجر كامؿ األجازات يستحؽ الخبير  .2
 كالمناسبات كاألعياد العطؿ أياـ االعتيادية اإلجازة اعتيادية لمدة شير في السنة كال يدخؿ في حساب إجازة_ أ

 . األسبكعية العطؿ االرسمية عد
.  االعتيادية اإلجازة في السنة بعد استنفاذ أياـ عارضة لمدة عشرة إجازة_ب
 .المرضية األجازات المقررة لمنح اإلجراءات مرضية لمدة ثالثيف يكما في السنة بمراعاة إجازة- ج

.  بمضي السنة إلييا المشار األجازاتكيسقط حؽ الخبير في 
 

( 15)مادة 
  أساسجر شير عف كؿ سنة قضاىا في الخدمة الحككمية كذلؾ عمى أ بكاقع مكافأةيستحؽ الخبير في نياية التعاقد 

.  تقاضاه آخر أجر
 

( 16)مادة 
 بأحد سمككو سمككا معيبا أك بكاجبات كظيفتو إخاللويجكز لرئيس الدائرة الحككمية المختص مجازاة الخبير في حالتي 

 :_ اآلتييف الجزاءيف
 بفسخ العقد اإلنذار .1
فسخ العقد  .2
 . نياية الخدمةكمكافأة عف باقي مدة العقد األجرفسخ العقد مع حرماف الخبير مف  .3
 عف سمككو سمككا معيبا أك الكظيفية بكاجباتو إخاللوفسخ العقد كمطالبتو بكؿ عطؿ كضرر نتج عف  .4

 . نياية الخدمة مكافأة لحرمانو مف إضافة
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( 17)مادة 
 يككف الطمب الخطي قبؿ شير مف تاريخ أف العقد قبؿ انتياء مدتو ، عمى إنياء يطمب كتابة أفيجكز لمخبير  .1

.  شاممة عف المدة الباقية مف العقد مكافأةترؾ العمؿ كفي ىذه الحالة ال يستحؽ 
 يقدرىا فسخ العقد قبؿ انتياء مدتو كفي ىذه الحالة يستحؽ ألسبابيجكز لرئيس الدائرة الحككمية المختص  .2

.  نياية الخدمة عف مدة التعاقد كمكافأةالخبير تعكيضا يعادؿ اجر شير كامؿ 
 

( 18)مادة 
 تنتيي مدتيا كيراعي في حالة أف إلىتظؿ العقكد المبرمة مع الخبراء سارية كفقا لمقكاعد التي كاف معمكؿ بيا 

.  الكاردة في ىذا النظاـ األحكاـ إتباعتجديدىا 
 

( 19)مادة
 أك العارضة باألعماؿ المكظؼ المؤقت لمقياـ أكدكف االنتقاض مما ما جاء في عقد التكظيؼ يسرم عمى الخبير 

 قرارات كأية التنفيذية ق قانكف الخدمة المدنية كلكائحأحكاـ المكظؼ الذم يشغؿ كظيفة دائمة بصفة مؤقتة أكالمكسمية 
. تصدر بمكجبيا 

 

( 20)مادة 
.  ىذا النظاـ كيضع نماذج العقكد المنفذة لو أحكاـيصدر ديكاف المكظفيف العاـ الضكابط كالتعميمات الالزمة لتنفيذ 

 
( 21)مادة 

.  ىذا النظاـ كيعمؿ بو مف تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أحكاـعمي جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو تنفيذ 
ميالدية   14/11/2005صدر بمدينة راـ اهلل بتاريخ 

 
 

 

 (أاو العالء  )أحمد قرنع 
 رئنس مجمس الوزراء
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 م 2004لسنة  (144)قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا في الوزارات 

 
  منه،70، 69، 68مجلس الوزراء بعد االطالع على القانون األساسً المعدل السٌما المواد 

 م،2003لسنة  (4) وعلى قانون الخدمة المدنٌة رقم 

م، وعلى ما عرضه 5/1/2004 وعلى قرار مجلس الوزراء بشؤن الهٌكلٌة النموذجٌة للوزارات الصادر بتارٌخ 

وزٌر التخطٌط، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فً مدٌنة رام هللا برباسة ربٌس السلطة 

 م، 10/5/2004الوطنٌة الفلسطٌنٌة بتارٌخ 

:  قرر ما ٌلً

(  1)مادة 

.  ٌكون الهٌكل التنظٌمً للوزارة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة على النحو والشكل المبٌن فً هذا القرار

 
(  2)مادة 

الوزٌر هو الربٌس األعلى فً وزارته وٌمارس فٌها السلطات والصالحٌات المخولة له بموجب القانون 

 :األساسً المعدل والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وٌمارس بصفة خاصة االختصاصات التالٌة

 .اقتراح السٌاسة العامة بوزارته واإلشراؾ على تنفٌذها بعد إقرارها .1

 .اإلشراؾ على سٌر العمل فً وزارته وإصدار التعلٌمات الالزمة لذلك .2

 .  المقررة لوزارتهاإلعتماداتتنفٌذ الموازنة العامة ضمن  .3

 . إعداد مشروعات القوانٌن الخاصة بوزارته وتقدٌمها لمجلس الوزراء .4

تفوٌض بعض سلطاته إلى وكٌل الوزارة أو ؼٌره من موظفً اإلدارة العلٌا فً وزارته فً حدود  .5

.  القانون

 
 2005يف فرباير  ( 53 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 

(  3)مادة 
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 :ٌتكون الهٌكل التنظٌمً للوزارة من الوحدات التالٌة

اإلدارة العامة وٌشرؾ على كل منها وٌدٌر شإونها مدٌر عام، وتتكون اإلدارة العامة من عدد من  .1

 .الدوابر

الدوابر وٌشرؾ على كل منها وٌدٌر شإونها مدٌر، وٌمكن أن تحتوي الدابرة على عدد من  .2

 .األقسام

األقسام وٌشرؾ على كل منها وٌدٌر شإونها ربٌس، وٌمكن أن ٌحتوي القسم على عدد من  .3

 .الشعب

 .الشعب وٌشرؾ على كل منها وٌدٌر شإونها ربٌس، وهً أصؽر لبنة فً بنٌة الوزارة الهٌكلٌة .4

الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بالوزٌر بجانب التسلسل الهرمً اإلداري، وتضم دٌوان  .5

 . الوزٌر والرقابة الداخلٌة ومكاتب أخرى مثل التخطٌط والعالقات العامة

الوحدات المساندة والمرتبطة مباشرة بوكٌل الوزارة بجانب التسلسل الهرمً اإلداري، وتضم  .6

.  مكتب وكٌل الوزارة ومكاتب أخرى حسب احتٌاجات العمل

 
(  4)مادة 

بؽض النظر عما ورد من إشارة إلى مسمٌات الوظابؾ فً الفبة األولى وما ٌوازٌها، ودون  .1

هو " وكٌل الوزارة"إجحاؾ بالدرجات المالٌة للموظفٌن المعٌنٌن فً هذه الفبة حالٌا، ٌكون 

والوكٌل "المسمى الوظٌفً الرسمً ألعلى موظؾ فً التسلسل الهرمً اإلداري فً الوزارة، 

هو  (لإلدارة العامة )" المدٌر العام"هو المسمى الرسمً للمرتبة الثانٌة فً هذا الهرم، و " المساعد

 .المسمى الرسمً للمرتبة الثالثة

ٌلؽى التناظر القابم حالٌا بٌن المسمى الوظٌفً والدرجة بحٌث ٌصبح المسمى الوظٌفً هو ذلك  .2

لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (4)المنصوص علٌه فً جدول الوظابؾ بموجب المادة 

، وبحٌث ٌكون للمنصب مجال محدد بدرجة أدنى ودرجة أعلى ضمن الفبات الواردة فً 1998

 .الجدول المذكور وفق نظام ٌصدر عن مجلس الوزراء

ٌعٌن الموظفون الذٌن ٌشؽلون مناصب بجانب التسلسل الهرمً اإلداري بالدرجات التً تناسب  .3

مإهالتهم مع األخذ بعٌن االعتبار ما ورد فً قانون الخدمة المدنٌة من صالحٌات للتعٌٌن فً 

 .الفبات المختلفة

ما جاء فً المادة  (لإلدارة العامة)ٌنطبق على تعٌٌن وكٌل الوزارة والوكٌل المساعد والمدٌر العام  .4

 :من قانون الخدمة المدنٌة بالنسبة لتعٌٌن الفبة األولى وذلك على النحو التالً (17)
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ٌعٌن وكٌل الوزارة والوكٌل المساعد بقرار من ربٌس السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بناء على تنسٌب مجلس .  أ

 .الوزراء وتوصٌة الوزٌر المختص بما ٌتفق مع البند األول من هذه المادة

.  بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسٌب الوزٌر (لإلدارات العامة)ٌعٌن المدٌرون العامون .  ب

 
(  5)مادة 

وكٌل الوزارة هو أعلى موظؾ فً الوزارة وٌنتمً بالضرورة إلى موظفً الفبة األولى، وٌمارس اإلشراؾ 

 أمام الوزٌر عن مسبولالمباشر على اإلدارات العامة والوحدات التنظٌمٌة المرتبطة به وٌنسق أعمالها، وهو 

 :تنفٌذ السٌاسة العامة والخطة السنوٌة للوزارة وٌمارس بصفة خاصة المهام التالٌة

 .تحضٌر خطة عمل الوزارة وموازنتها السنوٌة وتقدٌمها للوزٌر .1

تحضٌر التقارٌر السنوٌة والربعٌة التفصٌلٌة عن نشاطات الوزارة ومنجزاتها وفق متطلبات القانون  .2

 .وتقدٌمها للوزٌر فً موعدها

 .تحضٌر أٌة تقارٌر ٌطلبها الوزٌر وتتعلق بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها .3

 . إجراء التقٌٌم السنوي لألداء العام فً الوزارة وتقدٌمه للوزٌر .4

 . اإلشراؾ على إعداد مشارٌع القوانٌن واألنظمة الخاصة بالوزارة .5

إصدار التوجٌهات والتعلٌمات التنفٌذٌة لمرإوسٌه وتطبٌق إدارة فعالة والتؤكد من التدفق الالزم  .6

 .والدابم للمعلومات بٌن الوحدات اإلدارٌة فً الوزارة

 .اإلنابة عن الوزٌر فً المجاالت التً ٌفوضه بها فقط .7

وٌشترط فً وكٌل الوزارة أن ٌحمل الشهادة . تنسٌب التعٌٌنات والترقٌات والتنقالت إلى الوزٌر .8

الجامعٌة األولى أو ما ٌعادلها فً مجال ذي عالقة باختصاصات الوزارة وأن ٌتمتع بخبرة عالٌة 

وكافٌة فً مجال العمل وكذلك بصفات قٌادٌة وكفاءة وقدرة على الحكم الرشٌد على األمور وعلى 

.  التخطٌط االستراتٌجً وإدارة الموارد البشرٌة والمالٌة والتخطٌط والتنظٌم
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(  6)مادة 

 عن مجال عمل محدد فً الوزارة مسبوالالوكٌل المساعد موظؾ حكومً من موظفً الفبة األولى وٌكون 

 : تجاه وكٌل الوزارة وٌعمل تحت إشرافه وٌمارس بصؾ خاصة المهام التالٌة

 .اإلشراؾ على عمل اإلدارات العامة والدوابر التخصصٌة المناطة به .1

 . إصدار التوجٌهات والتعلٌمات التنفٌذٌة لمرإوسٌه .2

 .االشتراك مع وكٌل الوزارة فً إعداد الخطة العامة للوزارة .3

وٌشترط فً الوكٌل . تنسٌب التعٌٌنات والترقٌات والتنقالت فً الدوابر المناطة به لوكٌل الوزارة .4

المساعد أن ٌحمل الشهادة الجامعٌة األولى أو ما ٌعدلها فً مجال ذي عالقة باختصاصات الوزارة 

وأن ٌتمتع بخبرة عالٌة وكافٌة فً مجال العمل وبصفات قٌادٌة وكفاءة وقدرة على إدارة الموارد 

.  البشرٌة والمالٌة والتخطٌط والتنظٌم

 
(  7)مادة 

المدٌر العام موظؾ حكومً من الفبة األولى وٌتولى اإلشراؾ المباشر على اإلدارة العامة فً الوزارة وٌكون 

مسإوال مباشرة أمام وكٌل الوزارة أو الوكٌل المساعد المناط به اإلشراؾ على عمل هذه اإلدارة وٌقوم على 

 . وجه الخصوص بالمهام التالٌة

 :فً مجال السٌاسات:  وو

 .إعداد وعرض البدابل المتعلقة بسٌاسات الوزارة وتقٌٌمها فً مجال نشاطات اإلدارة العامة .1

 .وضع سٌاسة عمل مناسبة لإلدارة العامة تحظى بموافقة الوزٌر .2

 .إدارة موارد اإلدارة العامة لتحقٌق أهداؾ السٌاسة المتفق علٌها بشكل فعال وكؾء .3

تؤمٌن القٌادة لمراجعة وتطوٌر التشرٌعات ذات العالقة بعمل اإلدارة واطالع المختصٌن القانونٌٌن  .4

 . حسبما ٌتطلب األمر

التنسٌق الكامل والفعال مع الزمالء فً اإلدارات األخرى والوزارات فً المجاالت التً تتداخل  .5

 .فٌها المسإولٌات

 :فً مجال المالٌة واإلدارة:  ثانٌا

المشاركة فً إعداد موازنة الوزارة بالتعؤون والتنسٌق مع كل من اإلدارة العامة للشبون اإلدارٌة  .1

 .والمالٌة وموظفً الوزارة فً مواقع المسإولٌة
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ضبط الموارد المالٌة والتؤكد من حسن استخدامها فً نشاطات اإلدارة العامة بما ٌتوافق مع توزٌع  .2

 .موازنة اإلدارة

 .تؤمٌن التوزٌع المناسب لموارد اإلدارة العامة، والتؤكد من تحقٌقها بفعالٌة وكفاءة .3

 :فً مجال الموارد البشرٌة:  ثالثا

 .صٌاؼة األهداؾ العامة والمرحلٌة لإلدارة العامة، داخلٌا وخارجٌا .1

 .توزٌع األدوار والمهام فً اإلدارة العامة .2

 . اإلشراؾ الٌومً على عمل موظفً اإلدارة .3

 .ما ٌتطلب األمرلوضع أهداؾ لقٌاس أداء الموظفٌن فً إدارته وقٌادة عملٌة تقٌٌمهم سنوٌا أو ك .4

 : فً المجاوت التخصصٌة:  رابعا

 .مهام مرتبطة بتخصص الدابرة وٌحددها الوزٌر وٌزوده بها عند تعٌٌنه .1

وٌشترط فً المدٌر العام أن ٌحمل الشهادة . أٌة مهام مرتبطة بالتخصص وٌوكلها إلٌه وكٌل الوزارة .2

الجامعٌة األولى أو ما ٌعادلها مع خبرة مثبتة وعالٌة فً مجال اختصاص اإلدارة العامة وأن ٌتمتع 

.  بصفات قٌادٌة وكفاءة وقدرة على إدارة الموارد البشرٌة والمالٌة والتخطٌط والتنظٌم

 
(  8)مادة 

تضع كل وزارة مشروعا لهٌكلها التنظٌمً بتقسٌماته كافة محددا فٌه كل منها، وٌصدر قرار اعتماده من 

.  مجلس الوزراء

 
(  9)مادة 

تضع كل وزارة جدوال لوظابفها مبنً على هٌكلها التنظٌمً مرفقا به بطاقة وصؾ كل وظٌفة محددا به 

واجباتها ومسإولٌاتها وشروط شؽلها وتصنٌفها وترتٌبها وفقا للفبات المنصوص علٌها فً قانون الخدمة 

.  المدنٌة، وٌصدر قرار اعتماده من مجلس الوزراء

 
(  10)مادة 

ٌقدم مجلس الوزراء فً أقرب فرصة ممكنة مشروعا لتعدٌل قانون الخدمة المدنٌة بحٌث ٌضاؾ إلٌه نص 

.  صرٌح على الهٌكل النموذجً للوزارة وعلى مسمٌات المناصب العلٌا بالوزارة ووصفها الوظٌفً
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(  11)مادة 

:  الهٌكل التنظٌمً للوزارة

 
(  12)مادة 

تسري أحكام هذا القرار على جمٌع الوزارات وجمٌع الموظفٌن فً الفبة األولى، وٌعاد النظر فً أوضاعهم 

.  بناء على هذا القرار، وذلك دون إجحاؾ بدرجاتهم المالٌة

 
(  13)مادة 

على جمٌع الجهات المختصة كل فٌما ٌخصه، تنفٌذ هذا القرار، وٌعمل به من تارٌخ صدوره، وٌنشر فً 

.  الجرٌدة الرسمٌة

 
 . هجرٌة1425/ ربٌع األول/ 21: الموافق.  مٌالدٌة2004/ماٌو/ 10: صدر فً مدٌنة رام هللا بتارٌخ

 

 عـد قريـ أحم

  رئيس مجلس الوزراء
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 م 2004لسنة  (177)قرار مجلس الوزراء رقم 

 بشأن أسس الترفيعات المالية للموظفين العموميين 

 
 منه،  (108) والسٌما المادة 1998لسنة  (4)مجلس الوزراء بعد االطالع على قانون الخدمة المدنٌة رقم 

، بشؤن الوصؾ الوظٌفً للمناصب العلٌا فً 2004لسنة  (ق.أ/و.م/14/21)وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 

 ، 19/8/2004بتارٌخ  (7)الوزارات، وعلى محضر لجنة الشإون اإلدارٌة الوزارٌة رقم 

م تحت رقم 23/8/2004وبناء على ما أقره مجلس الوزراء فً جلسته المنعقدة بمدٌنة رام هللا بتارٌخ 

(5/38)، 

:   قرر ما ٌلً

(  1)مادة 

 :المصادقة على أسس الترفٌعات المالٌة التالٌة المقرة من لجنة الشإون اإلدارٌة الوزارٌة

 . فقطA1تقتصر درجة الوكٌل على  .1

 . فقطA2تقتصر درجة الوكٌل المساعد على  .2

  .A2 وأعلى مربوطة A4ٌكون أدنى مربوط منصب المدٌر العام  .3

 :وفق األسس التالٌة (A2 – A4)ٌجوز ترفٌع المدٌر العام ضمن التدرج  .4

 . توصٌة الوزٌر المختص * 

 . سنوات6أن ٌكون الحد األدنى للخدمة فً الدرجة * 

 .أن تكون تقارٌر تقوٌم الموظؾ جٌد فؤعلى* 

 

 2005يف إبريل  ( 54 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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أن تنطبق على المرشح شروط منصب المدٌر العام لإلدارة العامة التً ٌشؽلها، على أن تعتمد مصادقة أو * 

 .معادلة وزارة التربٌة والتعلٌم العالً بالنسبة للشهادات الجامعٌة المطلوبة

 .أن ٌكون المرشح على رأس عمله فً اإلدارة العامة* 

 إلى درجة أعلى متزامنا مع A4و A3و A2ٌجوز لمجلس الوزراء ترفٌع الموظفٌن فً الدرجات  .5

 .اإلحالة إلى التقاعد وذلك فً الحاالت التً ٌقررها

 .ٌجوز أن ٌتولى رباسة دٌوان الوزٌر موظؾ من الفبة األولى .6

 . إال إذا كان مبررا بإجحاؾ سابق (أي الترفٌع إلى درجة ما بعد التالٌة)ال ٌجوز القفز بالدرجات  .7

.  ٌجوز تعٌٌن رإساء الوحدات المساندة المرتبطة مباشرة بالوزٌر أو الوكٌل فً درجات الفبة األولى .8

 
(  2)مادة 

تنفٌذ أحكام هذا القرار، وٌعمل به من تارٌخ صدوره، وٌنشر - كل فٌما ٌخصه–على جمٌع الجهات المختصة 

.  فً الجرٌدة الرسمٌة

 
 . هجرٌة1425/ رجب/ 7:  مٌالدٌة الموافق2004/أؼسطس / 23: صدر فً مدٌنة رام هللا بتارٌخ

 عـد قريـأحم

  رئيس مجلس الوزراء
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  2004لسنة  (41)قرار مجلس الوزراء رقم 

 بإصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية 

 
  منه،92، والسٌما المادة 1998لسمة  (4)مجلس الوزراء، بعد اإلطالع على قانون الخدمة المدنٌة رقم 

:   قرر ما ٌل3/8/2004ً و 28/6/2004 وبناء على ما أقره مجلس الوزراء فً جلستٌه المنعقدتٌن بتارٌخ 

(  1)مادة 

، ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل (الالبحة)لؽاٌات تطبٌق أحكام هذه 

 : القرٌنة على خالؾ ذلك

 .السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة: السلطة  .1

 .وزٌر المالٌة: الوزٌر  .2

الوزٌر فٌما ٌختص بوزارته والدوابر المرتبطة بها، ولؽاٌات هذه الالبحة تشمل : الوزٌر المختص .3

 :عبارة الوزٌر المختص

ربٌس الوزراء فٌما ٌختص بالوزراء ورإساء الدوابر والمإسسات والسلطات الحكومٌة الذٌن ٌمارسون .  أ

صالحٌات الوزراء فٌما ٌتعلق بدوابرهم، ورإساء مجالس إدارة المإسسات، وكذلك فٌما ٌختص بموظفً 

 .رباسة الوزراء

 .ربٌس أي دابرة ٌمارس صالحٌات الوزٌر المختص فٌما ٌتعلق بتلك الدابرة.  ب

ربٌس مجلس إدارة أي مإسسة أو سلطة أو هٌبة عامة تابعة للسلطة الفلسطٌنٌة فٌما ٌتعلق بتلك المإسسة .  ج

 .أو السلطة أو الهٌبة

 

 2004يف أغسطس  ( 50 )نشر بالوقائع الفلسطينية عدد 
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الشخص المعٌن من جهة مختصة لشؽل وظٌفة مدرجة فً نظام تشكٌالت الوظابؾ المدنٌة على : الموظؾ

موازنة إحدى الدوابر الحكومٌة أٌا كانت طبٌعة تلك الوظٌفة أو مسماها بما فً ذلك الموظفٌن المعٌنٌن 

 .برواتب مقطوعة أو بعقود أو على حساب المشارٌع

أي شخص من خارج مالك الدوابر والمكلؾ بمهمة رسمٌة من قبل الجهة صاحبة : الشخص .4

 .االختصاص

 .المكان الذي ٌعٌن فٌه الموظؾ لممارسة أعماله الرسمٌة: مركز العمل .5

 الموظؾ أو الشخص خارج أرض الوطن لحضور مإتمر أو حلقة دراسٌة أو إٌفاد: المهمة الرسمٌة .6

لقاء علمً أو للقٌام بزٌارة أو جولة استطالعٌة أو لما هو مماثل ألي من هذه األمور لمدة ال تزٌد عن 

 .شهر واحد سواء كانت المهمة داخل الوطن أو خارجه

 .مجموعة مإلفة من شخصٌن أو أكثر لتمثٌل السلطة بمهمة رسمٌة خارج أرض الوطن: الوفد .7

الشخص ألؼراض تؤدٌة / نفقات المعٌشة الٌومٌة التً تترتب على سفر الموظؾ: بدل تكلفة المعٌشة .8

.  وفقا للشروط الواردة فً هذه الالبحة (...وجبات الطعام، ؼسٌل المالبس)المهمة الرسمٌة مثل 

 
(  2)مادة 

ربٌس الوزراء : المجموعة الخاصة، وتشمل: ٌصنؾ المشمولون بؤحكام هذه الالبحة إلى المجموعات التالٌة

والوزراء ومن فً حكمهم والمفتً العام للدٌار الفلسطٌنٌة وقاضً قضاة المحاكم الشرعٌة وربٌس مجلس 

القضاء األعلى وربٌس دٌوان الفتوى والتشرٌع وما ٌعادلها من وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام وفقا 

 .1998لسنة  (4)من قانون الخدمة المدنٌة رقم  (106)للمادة 

الوكالء والوكالء المساعدٌن ومن فً حكمهم والمحافظٌن وما ٌعادلها من : وتشمل:  المجموعة األولى

وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام، والنابب العام ومساعدٌه وأعضاء المحكمة العلٌا ورإساء محاكم 

 .االستبناؾ بالمحاكم النظامٌة والمحاكم الشرعٌة ونظراءهم من أعضاء دٌوان الفتوى والتشرٌع

المدٌرٌن العامٌن ومن فً حكمهم والقضاة وأعضاء النٌابة العامة ونظراءهم من : وتشمل:  المجموعة الثانٌة

 . أعضاء دٌوان الفتوى والتشرٌع وما ٌعادلها من وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام

.  وتشمل باقً موظفً السلطة وما ٌعادلها من وظابؾ ودرجات كادر قوات األمن العام: المجموعة الثالثة
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(  3)مادة 

ٌعامل الموظفون بعقود والموظفون ؼٌر المصنفٌن معاملة الموظؾ المصنؾ الذي ٌعادله فً الراتب على  . أ

 . تصنٌفه المجموعة الثانٌة مع مراعاة أٌة شروط ترد بهذا الشؤن فً عقود استخدامهمٌتجاوزأال 

 تصنٌؾ الشخص من خارج مالك الدابرة المجموعة الثانٌة باستثناء الذٌن سبق وأن شؽلوا ٌتجاوزال .  ب

.  وظابؾ ضمن المجموعتٌن الخاصة واألولً

 
(  4)مادة 

إذا كلؾ موظؾ أو شخص للقٌام بمهمة فً ؼٌر مركز عمله فٌسمح له باستعمال وسابل النقل التً ٌحددها . أ

 : الوزٌر المختص وفقا لما هو مبٌن فً الجدول التالً

حسب قانون الخدمة )للوزٌر المختص أن ٌعامل أعضاء الوفد الذٌن ال تقل درجتهم عن الفبة األولً . ب

معاملة ربٌس الوفد من حٌث حق استعمالهم نفس درجة وسٌلة النقل المخصصة لربٌس الوفد إذا  (المدنٌة

تلتزم الجهة التً تتولى حجز تذاكر السفر بؤن تكون المؽادرة والعودة . ت. سافر أعضاء الوفد مع ربٌسه

تلتزم الجهة التً تتولى حجز تذاكر السفر بعدم . ج. فً أقصر فترة ممكنة تإدي فٌها المهمة الرسمٌة

.  ترتٌب إقامة فً بلدان التوقؾ القصٌر والوسٌطة إال فً حاالت عدم توفر البدٌل

 
(  5)مادة 

الشخص الذي ٌكلؾ بمهمة رسمٌة خارج أرض الوطن إحدى أو جمٌع البدالت المدرجة / ٌصرؾ للموظؾ

 :تالٌا

الشخص خالل فترة المهمة ؼٌر مؽطاة من / إذا كانت نفقات معٌشة الموظؾ - :بدل تكلفة المعٌشة:  وو 

الجهة الداعٌة أو أي جهة خارجٌة لم ٌتلق منها مبالػ نقدٌة لذلك الؽرض، تصرؾ له المبالػ المحددة فً 

ألؼراض هذه الالبحة صنفت دول . أدناه عن كل لٌلة ٌقضٌها من أجل تؤدٌة المهمة الرسمٌة (2)البند 

العالم من حٌث بدل تكلفة المعٌشة إلى خمسة أصناؾ حسب مستوٌات األسعار السابدة فً كل دولة كما 

 :ٌلً
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المدن )نظرا لوجود بعض المدن فً بعض الدول تتمٌز بتكلفة معٌشة أعلى مما هو سابد فً تلك الدول . 3 

تصرؾ نفقات المعٌشة المحددة لكل منها شرط أن تكون اإلقامة فً تلك المدن فً  (ذات الكلفة العالٌة

 .الفندق

 .ٌطبق بدل تكلفة المعٌشة على المهمات التً تإدى فً نفس الٌوم. 4 

 10 دوالر أمرٌكً للمجموعة الخاصة ومبلػ 15ٌضاؾ إلى بدل تكلفة المعٌشة المقرر أعاله مبلػ . 5 

 .دوالر أمرٌكً للمجموعتٌن األولى والثانٌة عن كل لٌلة من لٌالً المهمة

 :بدل تكلفة المبٌت فً الفنادق:  ثانٌا

الشخص فً الفنادق ؼٌر مؽطاة من الجهة الداعٌة أو أي جهة خارجٌة / إذا كانت نفقات مبٌت الموظؾ .1

أخرى أو لم ٌتلق منها مبالػ نقدٌة لذلك الؽرض، تصرؾ بحد أقصى المبالػ المحددة للمبٌت فً الفنادق 

 .  أدناه3لكل دولة عن كل لٌلة ٌقضٌها من أجل تؤدٌة المهمة الرسمٌة باستثناء ما ورد فً البند 

فً حالة كانت تكلفة المبٌت الفعلٌة لكل لٌلة من لٌالً المبٌت فً الفنادق ألؼراض تؤدٌة المهمة الرسمٌة  .2

 . أو تقل عن البدل المقرر تصرؾ بدل تكلفة المبٌت الفعلٌةتساوي

فً الحاالت التً تزٌد تكلفة المبٌت الفعلٌة فً الفندق عن البدل المحدد فً الجدول المرفق تستعاض قٌمة  .3

من المبالػ المحددة فً الجدول المرفق شرط أن % 20التكلفة الفعلٌة لكل لٌلة مبٌت وبحد أقصى مقداره 

 .ٌكون المبٌت ؼٌر شامل لخدمات الؽرؾ أو أي نفقات شخصٌة أخرى

 .ٌجوز استعاضة تكلفة المبٌت فً الفنادق التً تدفع عند الوصول المبكر أو المؽادرة المتؤخرة .4

 :بدل المواصالت:  ثالثا

الشخص بدل مواصالت من المنزل إلى موقع المهمة ومن موقع المهمة إلى المنزل / ٌصرؾ للموظؾ .1

 . شامال لضرابب المطارات، ورسوم التؤشٌرات وؼٌرهاأمرٌكً دوالر 100مبلػ 

 تصرؾ التكالٌؾ أعاله( 1)فً الحاالت التً تزٌد فٌها تكالٌؾ المواصالت عن المبلػ المحدد فً البند  .2

 .األصلٌة الدفع إٌصاالت إرفاقالفعلٌة لكامل الرحلة بشرط 

 دوالر أمرٌكً لكل مطار تصرؾ قٌمة الزٌادة بشكل 25فً الحاالت التً تزٌد فٌها الضرٌبة عن  .3

 .وبشرط إرفاق أصل أي مستند ٌثبت دفع الضرٌبة (1)منفصل عن بدل المواصالت المحدد فً البند 

 الوسٌطة/ بلدان التوقف القصٌر:  رابعا
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تطبق أحكام هذه المادة على بلدان التوقؾ القصٌر الذي ٌفرض بالضرورة للوصول إلى موقع المهمة  .1

 .الرسمٌة

تصرؾ البدالت المقررة فً هذه المادة للٌلة واحدة فقط عند المؽادرة من مناطق السلطة ولٌلة واحدة  .2

 .  من خالل بلد وسٌطإلٌهافقط عند العودة 

 :بدل المهمة الرسمٌة المستضافة: خامسا

فً الحاالت التً تكون فٌها نفقات المبٌت فً الفنادق وتكلفة المعٌشة مؽطاة من قبل حكومة أو جهة  .1

الشخص مبلؽا نقدٌا بهدؾ تؽطٌة نفقات / داعٌة أخرى سواء بدفع التكالٌؾ مباشرة أو بمنح الموظؾ

مبٌتة فً الفنادق وتكلفة معٌشته معا، ٌصرؾ نصؾ بدل المعٌشة المحدد فً جدول البدالت المرفقة 

 .ولكل ٌوم من أٌام المهمة الرسمٌة

األشخاص الذٌن تتم استضافتهم سواء بتؽطٌة نفقات المبٌت فً الفنادق أو / على جمٌع موظفً السلطة .2

تؽطٌة نفقات معٌشتهم خالل فترة المهمة أو كلٌهما، أو بتلقٌهم مبالػ نقدٌة لذلك الؽرض سواء من 

الجهة الداعٌة أو أي جهة خارجٌة كانت التصرٌح بذلك ولكل مهمة بشكل منفصل ووفقا للنموذج 

.  المرفق

 
(  6)مادة 

 :ٌتم صرؾ بدل المهمة بموجب الوثابق والمعززات التالٌة

قرار سفر بمهمة خارجٌة ألؼراض تؤدٌة العمل الرسمً محدد فٌه بشكل واضح : المجموعة الخاصة .1

 إلى طبٌعة المهمة الرسمٌة من حٌث الجهة التً تتحمل إضافةالبلد المقصود وفترة المهمة الرسمٌة، 

 .التكالٌؾ

كتاب التكلٌؾ أو الموافقة الصادرة عن الجهة ذات االختصاص : المجموعات األولى والثانٌة والثالثة .2

 :على أن ٌتم

 .تحدٌد الدرجة الوظٌفٌة للمكلؾ بالمهمة الرسمٌة.  أ

ؼٌر مستضافة من حٌث المبٌت وتكلفة : - تحدٌد طبٌعة المهمة الرسمٌة وفقا إلحدى التصنٌفات التالٌة.  ب

 .مستضافة بالكامل من حٌث المبٌت وتكلفة المعٌشة. - مستضافة من حٌث المبٌت فقط. - المعٌشة
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 .تحدٌد الجهة الداعٌة.  ج

 .تحدٌد تارٌخ بداٌة ونهاٌة المهمة الرسمٌة.  د

للمجموعة الخاصة نسخة من كتب ومراسالت التنسٌق التً تتم مع الجهة الخارجٌة وجهة السفر إن  .3

 .وجدت

 .للمجموعات األولى والثانٌة والثالثة نسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعٌة .4

 .الشخص لتؤدٌة مهمة رسمٌة/ قرار الوزٌر المختص بإٌفاد الموظؾ .5

صور جواز السفر مبٌن فٌها أختام دخول وخروج المطارات أو الحدود البرٌة للبلد الذي تإدى فٌه  .6

 . مهمة العمل الرسمٌة وبلدان التوقؾ القصٌر فً الدول الوسٌطة

 .كعب تذكرة السفر .7

 . فواتٌر المبٌت فً الفنادق .8

.  نموذج التصرٌح الذي ٌعبؤ بعد العودة من المهمة الرسمٌة .9

 
(  7)مادة 

الشخص الذي ٌكلؾ بمهمة رسمٌة داخل ارض الوطن إحدى أو جمٌع البدالت المدرجة / ٌصرؾ للموظؾ

 :تالٌا

 : بدل تكلفة المعٌشة ٌصرؾ بدل تكلفة المعٌشة وفقا للشروط والتفاصٌل الواردة أدناه: وو 

 :بدل تكلفة المعٌشة عن كل لٌلة ٌقضٌها فً موقع المهمة الرسمٌة المبالػ التالٌة .1

 لكل أمرٌكً دوالر 35المجموعة األولى والثانٌة . - إقامة لكل لٌلة أمرٌكً دوالر 40المجموعة الخاصة  - 

 .إقامة لكل لٌلة أمرٌكً دوالر 30المجموعة الثالثة . - إقامةلٌلة 

 . تم تؤدٌة المهمة دون مبٌتإذاٌصرؾ نصؾ المبالػ المحددة أعاله  .2

الشخص فً الفنادق ؼٌر مؽطاة من / إذا كانت نفقات مبٌن الموظؾ:  بدل تكلفة المبٌت فً الفنادق:ثانٌا 

الجهة الداعٌة أو لم ٌتلق منها مبالػ نقدٌة لذلك الؽرض، تصرؾ قٌمة فاتورة الفندق الفعلٌة لؽرفة 

 . دوالر أمرٌكً لكافة المجموعات100منفردة ؼٌر شاملة لخدمات الؽرؾ على أن ال تزٌد عن 
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ٌصرؾ بدل المواصالت من المنزل إلى موقع المهمة ومن موقع المهمة إلى المنزل :  بدل المواصالت:ثالثا 

.   دوالر أمرٌكً فً كل اتجاه مقابل فواتٌر أصلٌة100وبحد أقصى 

 
(  8)مادة 

 :ٌتم صرؾ بدالت مهمة العمل الرسمٌة الداخلٌة بموجب الوثابق والمعززات التالٌة

للمجموعتٌن الخاصة واألولى قرار سفر بمهمة داخلٌة ألؼراض تؤدٌة العمل الرسمً محددا فٌه موقع  .1

 . المهمة ومدتها، والؽرض منها والجهة التً تتحمل تكالٌفها

 :للمجموعتٌن الثانٌة والثالثة كتاب التكلٌؾ أو الموافقة الصادرة عن الوزٌر المختص محددا فٌه .2

 . درجة الموظؾ.  أ

مستضافة من حٌث المبٌت فً . - ؼٌر مستضافة من حٌث المبٌت وتكلفة المعٌشة: - طبٌعة المهمة. ب

 .مستضافة بالكامل من حٌث المبٌت وتكلفة المعٌشة. - الفنادق أو بٌوت الضٌافة

 . وجدتإننسخة عن الدعوة الصادرة من الجهة الداعٌة .  ج

 .تارٌخ بداٌة ونهاٌة المهمة الداخلٌة.  د

.  الفواتٌر األصلٌة للمبٌت فً الفنادق .3

 
(  9)مادة 

 :  قٌمة بدل المهمة المقررة بشرطتتجاوز للمكلؾ بمهمة رسمٌة ال سلفهٌجوز صرؾ 

 .من هذه الالبحة وذلك للمهمات الخارجٌة (5) من المادة 5-1إرفاق الوثابق المدرجة فً البنود من  .1

 .من هذه الالبحة وذلك للمهمات الداخلٌة (8) من المادة 2- 1إرفاق الوثابق المدرجة فً البنود من  .2

الشخص /  ٌوم من تارٌخ عودة الموظؾ14 أو تسوٌة المهمة خالل فترة أقصاها هأن ٌتم تسدٌد السلؾ .3

.  إلى مركز عمله

 
(  10)مادة 

 على ضوء التؽٌر فً األسعار آلخرلمجلس الوزراء تعدٌل البدالت الواردة فً هذه الالبحة من حٌن 

.  بتنسٌب من الوزٌر
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(  11)مادة 

م 15/9/2004على جمٌع الجهات المختصة كل فٌما ٌخصه تنفٌذ أحكام هذه الالبحة وٌعمل بها من تارٌخ 

.  وتنشر فً الجرٌدة الرسمٌة

 
 هـ1425/جماد آخر/ 17:  مٌالدٌة الموافق3/8/2004: صدر بمدٌنة رام هللا بتارٌخ

 عـد قريـ حم

  رئٌس مجلس الوزراء
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 2005لسنة  (ق.أ/و.م.ر/07/03/09)مقرار رئنس مجمس الوزراء رق
اشان إعادة تشكنل لجنة الشؤون اإلدارنة الوزارنة الدائمة 

 
 

رئيس مجمس الكزراء 
منيا، كبعد اإلطالع عمى قرار  (25) السيما المادة 2003بعد اإلطالع عمى الالئحة الداخمية لمجمس الكزراء لسنة 

، 2004لسنة (ؽ. أ/ك.ـ/13/ 17 )مجمس الكزراء رقـ 
،  09/03/2005كبناء عمى مداكالت كمجمس لكزراء في جمستو المنعقدة بمدينة راـ اهلل بتاريخ 

: قررنا ما يمي
( 1)مادة

 
إعادة تشكيؿ لجنة الشؤكف اإلدارية لكزارية مف كزير المالية، كزير التخطيط، كزير التربية كالتعميـ العالي، كزير 

. الشؤكف االجتماعية كالعمؿ، أميف عاـ مجمس الكزراء كرئيس ديكاف المكظفيف العاـ
( 2)مادة 

 
عمى جميع الجيات المختصة كؿ فيما يخصو، تنفيذ أحكاـ خذا القرار كيعمؿ بو مف تاريخ صدكره كينشر في الجريدة 

. الرسمية
 

. 09/03/2005صدر في راـ اهلل بتاريخ 
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 31/12/2005: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

  

اإلجازات : الموضوع 
 كصدكر 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

. (الشؽ اإلدارم ) بالالئحة التنفيذية 2005 لسنة 45قرار مجمس الكزراء رقـ 
:  لديكـ ضركرة مراعاة ما يميفالرجاء التكـر بالتعميـ مع المختصي

: اإلجازات االعتنادنة: أوال
يمنح المكظؼ إجازات اعتيادية مدة خمسة عشر يكما في السنة األكلى بعد انقضاء ستة أشير مف تاريخ  .1

مباشرتو العمؿ كثالثيف يكما لمف أمضى سنة فأكثر كخمسة كثالثيف يكما لمف تجاكز عمره الخمسيف كأمضى 
 .في الخدمة عشر سنكات عمى األقؿ

 .تبدأ مدة اإلجازة مف األكؿ مف يناير كتنتيي في اليـك األخير مف ديسمبر مف ذات السنة .2

 .تضع كؿ كحدة جدكؿ بإجازات المكظفيف التابعيف ليا بما تحقؽ استمرار العمؿ  .3

ال يتـ تأجيؿ اإلجازة االعتيادية السنكية لممكظؼ عمى العاـ القادـ إال ألسباب قكية تقتضييا مصمحة العمؿ  .4
. ر الديكاف بذلؾشعكبعد مكافقتكـ كم

إذا تخمؼ المكظؼ عف العكدة إلى عممو بعد انتياء اإلجازة االعتيادية مباشرة عمى السؤاؿ المباشر عف  .5
.  المكظؼ إبالغ كحدة شؤكف المكظفيف بالكزارة بانقطاعو عف العمؿ فكران كيشعر الديكاف بذلؾ 

.  يجب إبالغ ديكاف المكظفيف العاـ بطمب لقضاء إجازة خارج البالد .6
:-  اإلجازة العارضة:  انناً 

يستحؽ المكظؼ إجازة عارضة لسبب طارئ لمدة ال تزيد عف عشرة أياـ في السنة بعد استنفاذ المكظؼ إجازتو  .1
   . (أم ال يمنح المكظؼ إجازة عارضة إال بعد إنتياء رصيد إجازتو االعتيادية المستحؽ  )االعتيادية 

.  تككف اإلجازة العارضة لمدة ال تزيد عف ثالثة أياـ في المرة الكاحدة .2
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.  يسقط حؽ المكظؼ في اإلجازة العارضة بمضي العاـ الميالدم .3
 :-  اإلجازة المرضنة  : ال اً 

يستحؽ المكظؼ كؿ ثالث سنكات تقضى في الخدمة إجازة مرضية لمدة ثالث أشير براتب كامؿ، ستة أشير  .1
مف الراتب الكامؿ إال إذا تجاكز المكظؼ % 50مف الراتب الكامؿ ستة أشير براتب يعادؿ % 75براتب يعادؿ 

مف الراتب الكامؿ كثالثة أشير أخرل بدكف راتب إذا قرر القكمسيكف % 75عمر الخمسيف فترفع النسبة إلى 
.  الطبي المركزم احتماؿ شفاء المكظؼ

يعتبر تمارض المكظؼ إخالال بكاجبات المكظؼ ك يعاقب تأديبيان ك تحتسب مدة االنقطاع عف العمؿ مف رصيد  .2
. إجازتو العادية إف كجد  

.   ساعة إلى رئيسو المباشر24إذا انقطع المكظؼ عف عممو بسبب المرض عميو أف يبمغ ذلؾ خالؿ  .3
إذا بمغت مدد اإلجازة المرضية عشرة أياـ فما فكؽ يتـ إحالة التقارير الطبية إلى ديكاف المكظفيف العاـ لعرضيا  .4

 . عمى القكمسيكف الطبي المختص

 :  اإلجازة الدراسنة  :رااعاً 
تمنح اإلجازة الدراسية لممكظؼ بغيو رفع مستكاه الثقافي أك العممي أك الميني أك الفني إذا كاف لدراستو عالقة  .1

 . مباشرة بكاجبات كظيفتو

 .تككف اإلجازة الدراسية بدكف راتب ك لمدة سنة قابمة لمتجديد سنكيان بحد أقصى أربع سنكات .2

 : اإلجازة دون راتب: خامساً 

يمنح الزكج أك الزكجة إجازة دكف راتب إذا رخص ألحدىما بالسفر لمخارج لمدة ستة أشير عمى األقؿ شريطة  .1
 . تقديـ المستندات التي تؤيد الترخيص

يجكز منح المكظؼ إجازة دكف راتب ألسباب يبدييا في طمبو كتككف لمدة ال تتجاكز سنة ك يجكز تمديدىا بما ال  .2
.  يتجاكز أربع سنكات

ال يجكز منح المكظؼ إجازة دكف راتب إذا سبؽ حصكلو عمى إجازة دكف راتب مدة سنة فأكثر إال بعد مضى مدة  .3
.  ال تقؿ عف سنة عدا منح المكظفة إجازة دكف راتب لرعاية مكلكدىا أك لمرافقة الزكج بالخارج

ال يجكز لممكظؼ مزاكلة أم عمؿ خاص أثناء اإلجازة دكف راتب إال بعد الحصكؿ عمى إذف مسبؽ تحت كاممة  .4
.  المسؤكلية القانكنية
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ال يستحؽ المكظؼ الذم منح إجازة دكف راتب عالكة أك ترقية طكاؿ مدة إجازتو ك ال تحتسب عف ىذه اإلجازة  .5
. أقدمية عمى الدرجة أك عالكات

:-  إجازة األمومة :سادساً 
عمى المكظفة الحامؿ إبالغ رئيسيا المباشر عف الحمؿ في شيرىا الخامس ك عند الكضع فكران ترفؽ مع البالغ  .1

.  تقرير طبي صادر عف مشفى أك طبيب حككمي ك يبمغ الديكاف بذلؾ
ال يجكز تشغيؿ المكظفة في الشير الخامس مف الحمؿ في أياـ العطمة األسبكعية أك في غير أكقات الدكاـ  .2

.  الرسمي
تمنح المكظفة الحامؿ إجازة براتب كامؿ لمدة عشرة أسابيع تبدأ مف يكـ غياب المكظفة بسبب متعمؽ بالكضع بناءن  .3

.  عمى التقرير الطبي المعتمد
لممكظفة المرضعة الحؽ في االنصراؼ مف العمؿ قبؿ مكعد انتيائو بساعة كاحدة لمدة سنة مف تاريخ مكلد الطفؿ  .4

.  ك ليا الحؽ في إجازة دكف راتب لمدة عاـ لرعايتو
  إجازة الحج :سااعاً 

. يمنح المكظؼ إجازة ألداء فريضة الحج بناء عمى طمبو لمدة ثالثيف يكمان ك لمرة كاحدة طكاؿ مدة خدمتو .1
 النماذج و اإلجراءات  : امنًا ً 

تستعمؿ نماذج إقرارات طمب اإلجازة ك إقرارم العكدة في كافة اإلجازة المشار إلييا عاليو عدا اإلجازة -     1
.  المرضية فيستعمؿ نمكذج التقرير الطبي

 يدكف فيو كؿ ما يحصؿ عميو المكظؼ مف 41تعد كحدة شؤكف المكظفيف بيانات باإلجازات عمى نمكذج - 2
.   إجازات 

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيـاد حمـدان 
المكمف اميام 

 رئنس دنوان الموظفنن العام
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 31/12/2005: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 
 

واجببث املوظف و سلوكَ الوظٍفً / املوضوع  
 

 

 كصدكر قرار 2005 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء بدء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
كحرصا عمى تكفير  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45مجمس الكزراء رقـ 

 االنضباط في كاجبات المكظفيف كسمككيـ الكظيفي يرجى التعميـ عمى كافة مكظفي
مؤسستكـ بضركرة مراعاة ما يمي باعتبار إف الكظائؼ العامة تكميؼ لمقائميف بيا لخدمة المكاطنيف تحقيقا / كزارتكـ 

: لممصمحة العامة  
 

: عمى الموظف أن نمتزم اما نمي  :أوال 
مراعاة أحكاـ قانكف الخدمة المدنية كالمكائح كتنفيذىا  .1
. تأدية العمؿ المنكط بو بنفسو بدقة كأمانة  .2
أف يخصص كقت العمؿ الرسمي ألداء كاجبات كظيفتو، كأف يمتـز بالعمؿ في غير أكقات العمؿ الرسمية بناءن  .3

.  عمى تكميؼ مف الجية المختصة إذا اقتضت مصمحة العمؿ ذلؾ
. أف يحسف معاممة الجميكر كأف ينجز معامالتيـ في الكقت المحدد .4
.  احتراـ مكاعيد العمؿ .5
.  المحافظة عمى األمكاؿ كالممتمكات العامة .6
.  احتراـ التسمسؿ اإلدارم في اتصاالتو الكظيفية  .7
تنفيذ ما يصدر إليو مف أكامر كتعميمات في حدكد القكانيف كالمكائح النافذة، كيتحمؿ كؿُّ مسئكؿ مسؤكلية األكامر  .8

. التي تصدر منو كما يككف مسئكالن عف حسف سير العمؿ في حدكد اختصاصاتو
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أف يعمؿ عمى تنمية قدراتو ككفاءاتو العممية كالعممية كاالطالع عمى القكانيف كالمكائح كالتعميمات المتعمقة بعممو  .9
.  كاإلحاطة بيا كتقديـ االقتراحات التي يراىا مفيدة لتحسيف طرؽ العمؿ في الدائرة كرفع مستكل األداء فييا

:  نحظر عمى الموظف ما نمي:   اننا
 

مخالفة أحكاـ قانكف الخدمة المدنية أك القكانيف كالمكائح األخرل المعمكؿ بيا كالمتعمقة بالخدمة المدنية  .1
. كالمكظفيف

. الجمع بيف كظيفتو كبيف أم عمؿ آخر يؤديو بنفسو أك بالكاسطة .2
 استغالؿ كظيفتو كصالحياتو فييا لمنفعة ذاتية أك ربح شخصي أك القبكؿ مباشرة أك بالكاسطة ألية ىدية .3

. أك مكافأة أك منحة أك عمكلة بمناسبة قيامو بكاجبات كظيفتو
أف يحتفظ لنفسو بأصؿ أّية كرقة رسمية أك صكرة أك نسخة أك ممخص عنيا أك أف ينزعيا مف الممفات  .4

.  المخصصة لحفظيا كلك كانت خاصة بعمؿ كّمؼ بو شخصيان 
أف يفشي أّيان مف اأُلمكر التي يطمع عمييا بحكـ كظيفتو خالفان لممجاالت التي يجيزىا القانكف حتى كلك ترؾ  .5

. الكظيفة
. الخركج عمى مقتضى الكاجب في أعماؿ كظيفتو أك الظيكر بمظير مف شأنو اإلخالؿ بكرامة الكظيفة .6
.  شرب الخمر كلعب القمار في األندية أك في المحاؿ العامة .7

 
  

كاقبمكا التحية كاقبمكا التحية 
 
 

جيػاد حمػداف جيػاد حمػداف 
المكمؼ بمياـ المكمؼ بمياـ 

رئيس ديكاف المكظفيف العاـ رئيس ديكاف المكظفيف العاـ 
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 31/12/2005: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 

العول خبرج ًطبق الوظٍفت  / املوضوع  
 
كصدكر قرار 2005 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء بدء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

كحرصا عمى تكفير  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45مجمس الكزراء رقـ 
مؤسستكـ بضركرة / االنضباط في كاجبات المكظفيف كسمككيـ الكظيفي يرجى التعميـ عمى كافة مكظفي كزارتكـ 

:   مراعاة ما يمي  
ال يجكز لممكظؼ أف يعمؿ أك ينشغؿ بعمؿ خارج نطاؽ كظيفتو بصفة دائمة أك مؤقتة إال بعد الحصكؿ عمى  .1

مكافقة مسبقة مف رئيس الدائرة الحككمية كالديكاف كيسرم ذلؾ عمى المكظؼ خالؿ فترة إجازتو سكاء بمرتب أك 
 .بدكف مرتب

 في الشركات عمؿ خارج نطاؽ الكظيفة ما داـ المكظؼ ليس فعاالن بأية ةال يعتبر شراء األسيـ أك المساىـ .2
. صكرة كانت في إدارة الشركة أك الشراكة

إلى رئيسو  ( 65)يقدـ المكظؼ طمب الحصكؿ عمى إذف بالعمؿ خارج نطاؽ الكظيفة عمى نمكذج رقـ   .3
المباشر الذم يكقع عميو بمدل استحقاقو كيحيمو إلى كحدة شؤكف المكظفيف التابع ليا المكظؼ كبعد مكافقة 

 رئيس الدائرة الحككمية المختص يرسؿ لديكاف المكظفيف العاـ 

 تككف فترتو لمدة ال تزيد عف سنة كعمى المكظؼ الذم يرغب بتجديد مدة العمؿ خارج نطاؽ الكظيفة أف يتقدـ  .4
 .بطمب جديد

 .إذا قاـ المكظؼ بعمؿ خارج نطاؽ العمؿ الرسمي دكف الحصكؿ عمى إذف مسبؽ يعاقب تأديبيا .5

:  يشترط لمنح اإلذف بالعمؿ خارج نطاؽ كظيفة المكظؼ  .6
أال يؤثر ىذا العمؿ عمى كاجبات كقدرات المكظؼ في نطاؽ عممو في مجاؿ الخدمة المدنية أك يمس  (أ 

. مركزه كمكظؼ
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. أال يرتبط ىذا العمؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة بتأدية المكظؼ لميامو المكمؼ بيا (ب
أال يرتبط المكظؼ مع أم فرد أك شركة أك مؤسسة ليا ارتباطات مالية أك تجارية مع الدائرة الحككمية  (ج 

. التي يعمؿ بيا المكظؼ أك مع أم دائرة حككمية أخرل لو صمة معيا في نطاؽ عممو في الخدمة المدنية
أال يككف في ممارستو ىذا العمؿ أم ضرر أك تعارض أك تناقض مع الكظيفة أك مقتضياتيا أك مع أنظمة  (د 

. الخدمة المدنية أك أم قانكف آخر
أف يككف العمؿ خارج نطاؽ الدكاـ الرسمي أك مكاف عمؿ المكظؼ كاف ال يستعمؿ ممتمكات أم دائرة (ىػ 

. حككمية في أداء ىذا العمؿ
أف ال تزيد عدد ساعات العمؿ خارج نطاؽ الكظيفة عف ثالث ساعات في اليـك الكاحد بحيث ال تتعدل  ( ك 

. تسعة ساعات في األسبكع
 

كاقبمكا التحية كاقبمكا التحية 
 
 

جيػاد حمػداف جيػاد حمػداف 
المكمؼ بمياـ المكمؼ بمياـ 

رئيس ديكاف المكظفيف العاـ رئيس ديكاف المكظفيف العاـ 
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 31/12/2005: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 
 

الغٍبة عي العول أو التأخري عي العول الزمسً / املوضوع  
 
كصدكر قرار 2005 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء بدء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

كحرصا عمى تكفير  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45مجمس الكزراء رقـ 
 االنضباط في كاجبات المكظفيف كسمككيـ الكظيفي يرجى التعميـ عمى كافة مكظفي

:   مؤسستكـ بضركرة مراعاة ما يمي  / كزارتكـ 
إذا انقطع المكظؼ عف عممو يحـر مف أجره عف مدة غيابو مع عدـ اإلخالؿ بمسئكليتو التأديبية كيبمغ الديكاف  .1

. الذم  يشعر كزارة المالية بذلؾ
يجكز لرئيس الدائرة الحككمية المختص أك مف فكض مف قبمو إذا اقتنع بسبب تغيب المكظؼ أف يحتسب مدة  .2

االنقطاع عف العمؿ مف إجازتو االعتيادية إذا كاف لو رصيد منيا يسمح بذلؾ ككانت األسباب مقبكلة كيبمغ 
. الديكاف بذلؾ 

إذا تغيب المكظؼ جزء مف اليكـ بما في ذلؾ التأخير يجكز لرئيس الدائرة الحككمية المختص احتساب أكقات  .3
التأخير عف العمؿ بدكف راتب أك مف رصيد إجازة المكظؼ االعتيادية إذا كاف لو رصيد يسمح بذلؾ مع عدـ 

 .اإلخالؿ بالمسئكلية التأديبية بعد التنسيؽ مع الديكاف عمى أف تعتبر كؿ ستة ساعات كنصؼ يـك إجازة

يعتبر المكظؼ فاقدان لكظيفتو إذا انقطع عف عممو دكف إذف مدة تزيد عف خمسة عشر يكمان متصمة حتى كلك  .4
 .كاف االنقطاع عقب إجازة قانكنية ك إذا انقطع مدة أكثر مف ثالثيف يكمان غير متصمة في السنة 

تعد كحدة شؤكف المكظفيف بالكزارة كشكفا بأياـ غياب المكظفيف كعمييا إخطار المكظؼ خطيان إذا بمغت أياـ  .5
 .غيابو مدة خمسة عشر يكمان غير متصمة خالؿ العاـ كيبمغ الديكاف بذلؾ
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يجكز إعادة المكظؼ المتغيب لعممو شريطة عدـ التعييف عمى شاغر كظيفتو إذا تقدـ المكظؼ بعذر مقبكؿ  .6
كاقتنع بو رئيس الدائرة الحككمية بالتنسيؽ مع الديكاف خالؿ مدة شيريف مف تاريخ إنياء خدمتو ك تحتسب مدة 

ذا لـ يكف لو رصيد تحتسب المدة دكف راتب   .االنقطاع عف العمؿ مف إجازة المكظؼ االعتيادية كا 

عمى كحدة شؤكف المكظفيف إبالغ الديكاف فكر انقطاع المكظؼ عف العمؿ كفكر عكدتو إليو كبأم قرار ِبشأف  .7
 .احتساب أياـ االنقطاع عف العمؿ كتبمغ كزارة المالية بذلؾ

يحـر المكظؼ مف راتبو كعالكاتو عف المدة التي تغيب خالليا مف العمؿ بسبب مرض أك إصابة إذا نشأ  .8
المرض أك حدثت اإلصابة بسبب خطأ ارتكبو المصاب أك تقصير منو كإساءة التصرؼ مع الغير أك إساءة 
استعماؿ األشياء التي يتعامؿ بيا أك أقدـ عمى أم عمؿ ال يميؽ بشرؼ الكظيفة كتناكؿ المشركبات الركحية 

. كتعاطي المخدرات كالمقامرة كغير ذلؾ مف األعماؿ المخمة بالشرؼ كاآلداب العامة
 

  
كاقبمكا التحية كاقبمكا التحية 

 
 

جيػاد حمػداف جيػاد حمػداف 
المكمؼ بمياـ المكمؼ بمياـ 

رئيس ديكاف المكظفيف العاـ رئيس ديكاف المكظفيف العاـ 
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/31/12: التاريخ   
2005 

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 
 

إٌقبف املوظف عي العول أو ادتجبسٍ هي قبل الشزطت / املوضوع  
 
كصدكر قرار 2005 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء بدء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

كحرصا عمى تكفير  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45مجمس الكزراء رقـ 
مؤسستكـ بضركرة / االنضباط في كاجبات المكظفيف كسمككيـ الكظيفي يرجى التعميـ عمى كافة مكظفي كزارتكـ 

: مراعاة ما يمي
 

 :إٌقاف الموظف عن العمل :  وو

يصدر رئيس الدائرة الحككمية قرار بإيقاؼ المكظؼ المحاؿ لمتحقيؽ التأديبي عف العمؿ كفي ىذه الحالة تعمؽ  .1
.   جميع صالحياتو التي منحت لو طيمة فترة التكقيؼ عف العمؿ كيبمغ الديكاف بذلؾ

يصرؼ لممكظؼ المكقكؼ عف العمؿ كالمحاؿ لمتحقيؽ معو مف قبؿ لجنة تحقيؽ راتبو كامالن عدا بدؿ التنقؿ  .2
 .فترة كقفو عف العمؿ

لرئيس الدائرة الحككمية نقؿ المكظؼ إلى كظيفة أخرل في الدائرة الحككمية بصفة مؤقتة بعد صدكر قرار  .3
بإحالتو لمتحقيؽ إذا اقتضت مصمحة التحقيؽ معو ذلؾ ريثما ينتيي التحقيؽ كيشترط أف ال تقؿ درجة الكظيفة 

. المنقكؿ إلييا عف درجتو األصمية كيبمغ الديكاف بذلؾ
 

 :احتجاز الموظف من قبل الشرطة : ثانٌا

يجب إبالغ الديكاف فكر احتجاز أم مكظؼ مف قبؿ الشرطة أك أم جية أخرل، كيقـك الديكاف بإبالغ كزارة  .1
.   المالية لحجز راتبو مؤقتان لحيف الفصؿ في سبب غيابو

 .يخاطب الديكاف الجيات المختصة بخصكص المكظؼ كتحديد الكضع القانكني .2
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يجكز صرؼ جزء مف راتب المكظؼ ال يزيد عف النصؼ حتى إعادتو لمعمؿ ، كال يخصـ مف استحقاقاتو إذا  .3
 .تـ إنياء خدمتو مف تاريخ االحتجاز 

إذا ثبت عدـ كجكد أم تيمة بحؽ المكظؼ ككاف سبب احتجازه ال يتعمؽ بكظيفتو أك التيامو بتيمة ال تتعمؽ  .4
بكظيفتو كال تمس الشرؼ أك األمانة، يتكلى الديكاف إعادتو لعممو مع احتساب الفترة مف تاريخ احتجازه حتى 

 .مباشرتو العمؿ دكف راتب مع عدـ إعادة ما صرفو خالؿ ىذه الفترة

 
 

كاقبمكا التحية كاقبمكا التحية 
 
 

جيـاد حمـدان جيـاد حمـدان 
المكمف اميام المكمف اميام 

رئنس دنوان الموظفنن العام رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 31/12/2005: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 

إصبببث العول / املوضوع  
 

كصدكر قرار مجمس 2005 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء بدء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
يرجى التعميـ عمى كافة مكظفي  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45الكزراء رقـ 

:   مؤسستكـ بضركرة مراعاة ما يمي/ كزارتكـ 
 إصابة العمؿ ىي الحادث الذم يقع لممكظؼ أثناء مباشرتو لمياـ كظيفية أك بسببيا، أك أثناء ذىابو لمباشرة عممو .1

 .  أك عكدتو منو، كيعتبر في حكـ ذلؾ اإلصابة بأحد أمراض المينة
إذا ترتب عمى إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ، يستحؽ المصاب تعكيضَا نقديان يعادؿ نسبة العجز إلى العجز الكمي  .2

 . الدائـ مف التعكيض الكارد في نظاـ التقاعد

إذا ترتب عمى إصابة العمؿ أكثر مف عجز جزئي دائـ، يستحؽ المصاب تعكيضان نقديان عف مجمكع نسب العجز بما ال  .3
 .  التعكيض المقرر لمعجز الكمي الدائـيتجاكز

 :يسقط حؽ المصاب في التعكيض في الحاالت اآلتية .4

  كقكع المصاب تحت تأثير المسكرات- فعؿ متعمد مف المصاب): إذا ثبت أف إصابة العمؿ نتجت عف - أ
 .  (أك المخدرات

انقضاء سنتيف عمى كقكع إصابة العمؿ دكف المطالبة بيذا الحؽ إال إذا كاف التأخير ناتجان عف عدـ استقرار حالة  - ب
 . المكظؼ المصاب كفؽ تقرير المجنة الطبية

 :إذا تعرض المكظؼ إلصابة عمؿ أك ألحد األمراض المينية فإنو يستحؽ .5
 .إجازة مرضية براتب كامؿ - أ
 .العالج الالـز عمى نفقة السمطة الكطنية كفقان لما تقرره المجنة الطبية - ب
.   تعكيضان ماليان عادالن عف نسبة العجز المقررة في تقرير المجنة الطبية كفقان ألحكاـ نظاـ التقاعدجػ

.   يجكز لممكظؼ الطعف في قرار المجنة الطبية خالؿ ثالثيف يكمان مف تاريخ إعالمو بو .6
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إذا ظيرت عمى المكظؼ أعراض مرض ميني خالؿ سنتيف مف تاريخ انتياء خدمتو يستحؽ المكظؼ جميع الحقكؽ  .7
.  قانكف الخدمة المدنية المقررة لو كفقان ألحكاـ 

إذا ثبت أف إصابة العمؿ تسبب فييا طرؼ آخر، لممكظؼ المصاب أف يختار بيف الحصكؿ عمى التعكيضات القانكنية  .8
 لمسمطة الكطنية الرجكع عمى ذلؾ الطرؼ بأية أعباء مالية تككف قد تحممتيا  كمف ذلؾ الطرؼ أك مف السمطة الكطنية

.  أك دفعتيا نتيجة لتمؾ اإلصابة
يتـ تطبيؽ األحكاـ الكاردة كإذا أدت إصابة العمؿ إلى الكفاة أك إلى عجز كمي دائـ ترتب عميو إنياء خدمة المكظؼ،  .9

 . في نظاـ التقاعد
يجب إبالغ الشرطة عف أم حادثة عمؿ تقع فييا متضمنان اسـ المكظؼ المصاب كعنكانو كمكجز عف الحادث مع  .10

تحديد تاريخ كساعة كقكعو كمكاف الحادث كالجية التي نقؿ إلييا المصاب لعالجو كاف تطمب التحقيؽ في ظركؼ 
الحادث كتقديـ تقرير مفصؿ عف نتيجة الحادث كيكضح فيو بصفة خاصة ما إذا كاف الحادث نتيجة تعمد أك سكء 

. سمكؾ فاحش كمقصكد مف جانب المصاب
عمى الرئيس المباشر لممكظؼ المصاب تقديـ تقريران لكحدة شؤكف المكظفيف يتضمف مكجزان عف الحادث كيحدد إذا كانت  .11

. إصابة المكظؼ كقعت أثناء تأدية المكظؼ لعممو أك بسببو أك ألم سبب آخر
يمنح المكظؼ الذم يصاب بحادث عمؿ مدة اإلجازة المرضية التي تقررىا المجنة الطبية المختصة كبراتب كامؿ مع  .12

مراعاة إجراءات حصكؿ المكظؼ عمى اإلجازة المرضية كال تعتبر ىذه اإلجازة مف اإلجازات المرضية المقررة لممكظفيف 
 .

يحاؿ تقرير الشرطة كتقرير الرئيس المباشر كالتقارير الطبية المعتمدة إلى رئيس الديكاف إلصدار قرار بشأف الحادث  .13
.   كيحتسب التعكيض المستحؽ لممكظؼ كفقان لمقانكف

حالتيا عمى كزارة المالية .14    .يتكلى الديكاف اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعكيض عف اإلصابة كا 
  

كاقبمكا التحية كاقبمكا التحية 
 
 

جيـاد حمـدان جيـاد حمـدان 
المكمف اميام المكمف اميام 

رئنس دنوان الموظفنن العام رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 2005/ 6 /4:  التارنخ  : الرقم 
 

المحترم  - وزٌر           / األخ 
 تحٌة فلسطٌنٌة وبعد ،،،  
 

بشأن صرف العالوة اإلدارٌة  :  الموضوع 

            

المرجو التكرم بالعلم أن دٌوان الموظفٌن العام بدأ فً إجراء الخطوات التنفٌذٌة لتطبٌق قانون الخدمة المدنٌة 

 بشقه المالً بالتنسٌق مع وزارة المالٌة و الوزارة ذات العالقة 2005 لسنة 4 و تعدٌله بالقانون رقم 98 لسنة 4رقم 

 و علٌه ٌرجى العلم أن العالوة اإلدارٌة سوؾ تصرؾ لكافة الوظابؾ حسب الهٌكلٌات المعتمدة

و المقرة من قبل مجلس الوزراء فقط و ٌرجى العمل على سرعة إنجاز و عرض الهٌكلٌات الخاصة بجهات عملكم 

.  حسب األصول وذلك إلمكان اتخاذ الالزم  

 

 واقبلوا التحٌة ،،،

 

د حمــدان اجهـ
المكلف بمهام 

 رئٌس دٌوان الموظفٌن العام
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 2005/ 6 /9:  التاريخ  

 

احملرتم    /                  - األخ 

           حتوة فلسطونوة وبعد ،،،

 

بشأن حصر حضور و غواب املوظفني الشهري     : املوضوع 

 
 

.    بشؤن الموضوع عالٌه 17/5/2005إلحاقاً للتعمٌم الصادر عن دٌوان الموظفٌن العام بتارٌخ 

نرجو التكرم بإدراج كافة أسماء الموظفٌن المسجلٌن على جهة عملكم فً كشوؾ الحضور و الؽٌاب 

الشهري علماً بؤنه سٌتم حجز راتب كل موظؾ مسجل لدٌكم و لم ٌدون اسمه ضمن هذه الكشوؾ اعتباراً من 

.   و اتخاذ المقتضى القانونً المناسب بحقه 1/7/2005

 

 واقبلوا التحوة ،،،

 

د حمــدان اجهـ
المكلف بمهام 

 رئٌس دٌوان الموظفٌن العام
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 2005/ 6 /28:  التاريخ  : الرقم 

 
حفظه هللا /                           - األخ 

           تحٌة فلسطٌنٌة وبعد ،،،
 

نقل الموظفٌن الموجودٌن فً الخدمة  : الموضوع 
إلى الجدول الملحق بقانون الخدمة المدنٌة     

 

:-   المرجك التكـر بالعمـ باآلتي
 يتـ اختيار مف يمتمككف 2005 لسنة 4 ك تعديمو بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4بمكجب قانكف الخدمة المدنية رقـ - 1

لشغؿ الكظائؼ اإلدارية ك  (مف يشغمكا الكظائؼ التخصصية  )ميارات إدارية ك قيادية مف بيف مكظفي الفئة الثانية 
.  اإلشرافية الكسطى كالمدراء كرؤساء األقساـ ك الشعب ك الكحدات 

 ك تعديمو بالقانكف 98 لسنة 4بدأ ديكاف المكظفيف العاـ في إجراء الخطكات التنفيذية لتطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ - 2
 .    1/7/2005 بشقيو اإلدارم ك المالي بالتنسيؽ مع كزارة المالية ك الكزارات المعنية مف 2005 لسنة 4رقـ 

 تـ إصدار تعميـ لتحديد معايير تسكيف المكظفيف عمى الييكميات المقرة مف قبؿ مجمس 14/10/2004بتاريخ - 3
الكزراء ك تضمنت أف مف يحمؿ مؤىؿ ثانكية عامة ك لديو سنكات خدمة محدده يمكف تسكينو بإحدل الكظائؼ 

.  اإلدارية اإلشرافية 
الجية التي لـ تقـ بتسكيف مكظفييا عمى / كعميو كحرصان عمى المصمحة العامة ك مصمحة المكظؼ فإف الكزارة 

ىيكميات معتمدة مف مجمس الكزراء ك يتـ نقؿ مكظفييا حسب قانكف الخدمة المدنية لف تستفيد مف التعميـ الصادر 
 بخصكص حممة المؤىالت أقؿ مف جامعي ، لذا يرجى إستكماؿ إقرار ىيكمية 14/10/2004عف الديكاف بتاريخ 

.   مؤسستكـ ك تسكيف المكظفيف بمكجبيا حسب األصكؿ في أسرع كقت ممكف / كزارتكـ 
 

وتفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر  ،،، 
 

جيـاد حمـدان 
المكمف اميام 

رئنس دنوان الموظفنن العام 
 



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 153 

 

  20052005//1010//0202: :   التارنخالتارنخ  

المحترمٌن -المحترمٌن -  / السادة/ السادة

 و بعد ،،،  و بعد ،،، طٌبةطٌبةتحٌة تحٌة   
 

  
مراجعة بيانات نقؿ المكظفيف: المكضكع    مراجعة بيانات نقؿ المكظفيف: المكضكع 

إلى الجدكؿ الممحؽ بقانكف الخدمة المدنية إلى الجدكؿ الممحؽ بقانكف الخدمة المدنية 
  
  

ًن مف /عمى ضكء نقؿ مكظفي كزارتكـ مؤسستكـ إلى الجدكؿ الممحؽ بقانكف الخدمة المدنية إعتبارُا ًن مف /عمى ضكء نقؿ مكظفي كزارتكـ مؤسستكـ إلى الجدكؿ الممحؽ بقانكف الخدمة المدنية إعتبارُا
0101//0707//20052005 .  . 

  يرجى التنبيو عمى مسئكلي الشئكف اإلدارية لديكـ بمراجعة بيانات مكظفيكـ ك التأكد مف صحة البياناتيرجى التنبيو عمى مسئكلي الشئكف اإلدارية لديكـ بمراجعة بيانات مكظفيكـ ك التأكد مف صحة البيانات
ك مكافاتنا بأية مالحظات كفؽ النماذج المرفقة ك التأكيد عمى مكظفيكـ بعدـ مراجعة ديكاف المكظفيف العاـ إال مف ك مكافاتنا بأية مالحظات كفؽ النماذج المرفقة ك التأكيد عمى مكظفيكـ بعدـ مراجعة ديكاف المكظفيف العاـ إال مف 

فكر استالـ " إدارة الركاتب " خالؿ المندكبيف المعتمديف ك سيتـ تصحيح أية مالحظات بالتنسيؽ مع كزارة المالية  فكر استالـ " إدارة الركاتب " خالؿ المندكبيف المعتمديف ك سيتـ تصحيح أية مالحظات بالتنسيؽ مع كزارة المالية 
ـ. البيانات مف قبمكـ . البيانات مف قبمك

  
  

و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر 
  

  

جيــاد حمــدان 
المكمـف اميـام 

 رئنس دنوان الموظفنن العام
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تصذٍخ املؤُل 

 

االسم م 
الرقم 

الوظيفي 
المؤهل الصحيح المؤهل الخطأ رقم الهوية 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

21.       

 
 .يتم إحتساب المؤهل بعد معادلته قانوناً من قبل وزارة التربية و التعليم العالي: مالحظه
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تصذٍخ طبٍعت العول 
 

االسم م 
الرقم 

الوظيفي 
المسمى الوظيفي رقم الهوية 

نسبة طبيعة  
العمل التي كانت 
تصرف للموظف 

 نسبة 
طبيعة العمل الخطـأ 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        
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تصذٍخ العالواث الدورٌت 
 

االسم م 
الرقم 

الوظيفي 
رقم الهوية 

 10/2005العالوات الخطأ حسب استمارة  9/2005العالوات التي كانت تصرف سابقاً حتى 

فعلية 
 تفريغ 
و أسر 

 إلتحاق 
و خبرة 
سابقة 

فعلية إجمالي 
 تفريغ 
و أسر 

 إلتحاق 
و خبرة 
سابقة 

إجمالي 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             
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  20052005//1010//0202: :   التارنخالتارنخ  

المحترمٌن -المحترمٌن -  / السادة/ السادة

 و بعد ،،،  و بعد ،،، طٌبةطٌبةتحٌة تحٌة   
 

  
اإلحالة المبكرة إلى التقاعد :المكضكع  اإلحالة المبكرة إلى التقاعد :المكضكع 

 

ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو كنرجك العمـ أنة يجكز إحالة المكظؼ لمتقاعد 
: المبكر طبقا لقكانيف التقاعد السارية كفقا لما يمي 

:  كتعديالتو 1998لسنة(4)اإلحالة المبكرة لمتقاعد طبقا لقانكف الخدمة المدنية  .1
  يجكز إحالة المكظؼ إلى 1998لسنة (4)مف قانكف الخدمة رقـ(101)بمكجب المادة،

المعاش بمكافقة مف رئيس الدائرة الحككمية بناء عمى طمب خطي مف المكظؼ،شريطة 
 الحد األدنى مف ءإال يقؿ عمرة عند تقديمو ىذا الطمب عف خمسيف سنة كشرط استيفا

. السنكات الستحقاؽ معاش التقاعد 
لسنة  (8)سنكات استحقاؽ المعاش لممكظفيف المنتفعيف بقانكف التاميف كالمعاشات رقـ .2

: (%10نظاـ اؿ) 1964
 مف قانكف التاميف كالمعاشات يستحؽ المكظؼ المنتفع معاشا عند 14بمكجب المادة  - أ

انتياء خدمتو متى بمغت مدة خدمتو المحسكبة في المعاش عشركف سنة عمى األقؿ كمع 
ذلؾ يستحؽ المعاش إذا بمغت مدة الخدمة خمسة عشر سنة عمى األقؿ إذا كاف انتياء 

. الخدمة بسبب بمكغ سف التقاعد أك الفصؿ أك إلغاء الكظيفة أك الفر
مف قانكف التاميف كالمعاشات يخفض المعاش في حالة االستقالة (21)بمكجب المادة  - ب

سبة  (50)إلى  (46)كمف سف %20سنة فاقؿ نسبة  (45)بنسبة تختمؼ تبعا لمسف 
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أل سف اقؿ مف  (56)مف سف %10نسبة  (55)إلى سف (51)كمف سف 15%
%. 5نسبة (58)

لسنة 34)سنكات استحقاؽ المعاش لممكظفيف المنتفعيف بقانكف التقاعد المدني رقـ  .3
 (%2نظاـ )1959

 مف قانكف التقاعد المدني حيف إكماؿ المكظؼ الستيف مف عمرة (12)بمكجب المادة  - أ
أك حيف إكمالو أربعيف سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد كيصدر قرار إحالتو عمى التقاعد بقرار 

ذا  لـ يصدر قرار بذلؾ يعتبر المكظؼ محاؿ لمتقاعد   مف مجمس الكزراء كا 
مف قانكف التقاعد المدني لممكظؼ الحؽ في إف يتقاعد إذا أكمؿ  (13)بمكجب المادة  - ب

ثالثيف سنة خدمة مقبكلة لتقاعد  
مف قانكف التقاعد المدني يجكز لمجمس الكزراء إف يقرر إحالة أم  (15)جػ بمكجب المادة 

. مكظؼ إلى التقاعد إذا أكمؿ خمسة عشر سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد 
مف قانكف التقاعد المدني إذا أنييت خدمة مكظؼ إلكمالو الستيف مف  (16)بمكجب المادة _د

. عمرة ككانت خدمتو المقبكلة لمتقاعد  خمسة عشر سنة أعطي راتب تقاعد 
مف قانكف التقاعد المدني يعتبر محاال عمى لتقاعد حكما المكظؼ الذم (17)ىػ بمكجب المادة 

 أك فقد الكظيفة إذا فقد الكظيفة إذا كاف مكمال خمس عشرة ةتنتيي خدمتو بغير االستقاؿ
. سنة خدمة مقبكلة لمتقاعد 

: سنكات الخدمة المقبكلة لمتقاعد  .4
 لممنتفعيف بإحكاـ قانكف التاميف ةسنكات الخدمة التي دفع عنيا اشتراكات التقاعد بالنسب - أ

 1959لسنة  (34) أك قانكف التقاعد األلماني رقـ 1964لسنة  (8)كالمعاشات رقـ 
: 2005لسنة  (7) رقـ ـمف قانكف التقاعد العا (110)بمكجب المادة  - ب
  تحسب سنكات التفرغ القطاع العاـ كقكل األمف الفمسطيني الذيف  خدمكا في مؤسسات

منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا المعتمدة ككذلؾ سنكات اآلسر لألسرل المحرريف 
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 عاما أك ما يزيد كتحكؿ السمطة 45مف سجكف االحتالؿ إذا كاف عمر المكظؼ 
 كاحدة لصالح ةالكطنية المستحقات المترتبة عمييا بما فييا حصة المكظؼ كالحككمة دفع

. نظاـ التاميف كالمعاشات أك نظاـ التقاعد المدني حسب األحكاؿ
  أك اإلدارة  المالية \ أك ىيئة التنظيـ كاإلدارة ك\يقـك الصندكؽ القكمي الفمسطيني ك

العسكرية كبناء عمى سجالتيا الرسمية باعتماد عدد سنكات الخدمة المتفرغة في صفكؼ 
منظمة التحرير الفمسطينية كفصائميا المعتمدة، كتدفع الحككمة كامؿ التعكيض النقدم 

.  عف كافة سنكات ىذه الخدمة المعتمدة
. مؤسستكـ الطالعيـ لألىمية\يرجى تعميـ ما كرد عمى األخكة المعنييف بكزارتكـ

                                            
و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر 

  
جيــاد حمــدان 
المكمـف اميـام 

 رئنس دنوان الموظفنن العام 
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  20052005//1111//2121: :   التارنخالتارنخ  

المحترمٌن -المحترمٌن -  / السادة/ السادة

 و بعد ،،،  و بعد ،،، طٌبةطٌبةتحٌة تحٌة   
 

  
التعيينا:  المكضكع   كالترقيات  كالترقيات تتالتعيينا:  المكضكع 

 

 ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ تحياتو كعمى ضكء صدكر قانكف الخدمة المدنية
 كلكائحو  التنفيذية بشقييا اإلدارم 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4رقـ 

. 01/07/2005كالمالي كالبدء بتنفيذىا اعتبارا مف 
: يرجى إبالغ المختصيف لديكـ بضركرة مراعاة ما يمي

يككف تعييف المكظفيف بمكجب إعالنات كمسبقاف لالختيار كفقا لشركط التعييف في الكظائؼ  .1
جراءاتيا طبقا لقانكف الخدمة المدنية ك الئحتو التنفيذية كعمى كظيفة شاغرة بجدكؿ  كا 

لتشغيؿ % 5تشكيالت الكظائؼ المعتمد بد مكافقة كزارة المالية مع مراعاة تعييف نسبة 
. المعكقيف طبقا لقانكف المعكقيف 

: يشترط لترقية المكظؼ مراعاة ما يمي  .2
. أف تتـ الترقية عمى درجة شاغرة في المكازنة المعتمدة  (أ

. قضاء المكظؼ لسنكات الحد األدنى لممدة المقررة لمبقاء عمى الرجة  (ب
.  عمى تقدير كفاءة أداء طبقا لمقانكف ؼحصكؿ المكظ (ج
أف تسرم الترقية مف تاريخ صدكرىا كيستحؽ المكظؼ أكؿ مربكط الدرجة الجديدة أك  (ء

. عالكة مف عالكات ىذه الدرجة مضافة إلى راتبو األصمي أييما أكبر
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يتـ اختيار مف يمتمؾ ميارات إدارية كقيادية مف بيف مكظفي الفئة الثانية لشغؿ الكظائؼ  .3
 كظيفة شاغرة عمى ؿاإلدارية الكسطى كالمديريف كرؤساء األقساـ كرؤساء الشعب لشغ

. المؤسسة الحككمية\الييكؿ التنظيمي لمكزارة
يجكز نقؿ المكظؼ مف إحدل الفئتيف الرابعة كالخامسة إلى الفئة الثالثة عند حصكلو عمى  .4

الثانكية العامة إذا كاف  يعمؿ في المجاؿ الكتابي أك الفني كينقؿ لمدرجة المقررة لمؤىمة عمى 
أف يتقاضى راتبو المقرر لمدرجة المنقكؿ إلييا أك الراتب األصمي قبؿ النقؿ أييما أكثر،كينقؿ 

مكظؼ الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية إذا حصؿ عمى الشيادة الجامعية األكلى عمى األقؿ 
إثناء خدمتو كأف تككف الشيادة في مجاؿ العمؿ كينقؿ المكظؼ إلى الدرجة المقابمة التي 

. يعادؿ راتبيا ما كاف يتقاضاه قبؿ النقؿ 
مع مراعاة قرار سيادة الرئيس أبك مازف حفظة اهلل بكقؼ التعيينات كالترقيات في المرحمة 

. الحالية حتى انتياء االنتخابات التشريعية 
  

و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر و تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر 
  

جيــاد حمــدان 
المكمـف اميـام 

 رئنس دنوان الموظفنن العام
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 28/01/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 

 
 التعنننات  : الموضوع 

 
 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء البدء في تنفيذ قانكف الخدمة المدنية رقـ 

  .  (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45كصدكر قرار مجمس الكزراء رقـ 
:-  يرجى التكـر بمراعاة ما يمي 

 مكافاتنا بالكظائؼ الشاغرة المرصكد ليا مخصصات في المكازنة أك المعتمدة مف قبؿ كزارة المالية .1
  .  (بدكف تحديد اسـ المرشح لمتعييف  )

يتـ اإلعالف عف ىذه الكظائؼ الختيار أفضؿ الكفاءات كلتحقؽ العدالة ك الشفافية في اختيار المرشحيف لمحصكؿ  .2
.  عمى الكظيفة الحككمية بالتنسيؽ المسبؽ مع ديكاف المكظفيف العاـ

في حالة الحاجة إلى كظائؼ مكحده لعدد مف الكزارات سيتـ اإلعالف عف ىذه الكظائؼ بصكرة مكحده بالتنسيؽ  .3
.  مع الكزارات ك المؤسسات الحككمية المعنية 

 
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 

 
جيــاد حمــدان 

رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 28/01/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
 

 نموذج ترقنة الموظف : الموضوع 

 

 لسنة 45 مف قرار مجمس الكزراء رقـ 162ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو كبناءن عمى المادة 
.   بترقية مكظؼ8 مرفؽ طيو نمكذج ديكاف المكظفيف العاـ 2005

 كالئحتو التنفيذية ال 1998 لسنة 4برجاء العمـ ك العمؿ بمكجبو عممان بأنو طبقان لقانكف الخدمة المدنية رقـ 
يتـ الترقية إال عمى درجة شاغرة في المكازنة ك قضاء المكظؼ سنكات الحد األدنى لممدة المقرره لمبقاء عمى الدرجة 
طبقان لمجدكؿ الممحؽ بالقانكف ك حصكؿ مكظفي الفئة العميا عمى تقرير جيد جدان طيمة سنكات الخدمة في الدرجة ك 

.  حصكؿ المكظؼ مف باقي الفئات عمى متكسط تقرير جيد فما فكؽ آلخر ثالث سنكات 
 

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
 



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 164 

 
 

  200200     /      /        /      /   : التارنخ: التارنخ      : وزارة: وزارة
  

  ترقنة موظفترقنة موظف
  

  : رقـ اليكية: رقـ اليكية  : الرقـ الكظيفي: الرقـ الكظيفي  : اسـ المكظػؼ: اسـ المكظػؼ
  : المؤىؿ الدراسي: المؤىؿ الدراسي  : تاريخ الميالد : تاريخ الميالد   : تاريخ التعييػف: تاريخ التعييػف

    : الفئػػػػػة: الفئػػػػػة  : الكظيفػػػػة: الكظيفػػػػة
  : عدد األقدميات عمى الدرجة: عدد األقدميات عمى الدرجة  : تاريخ الحصكؿ عمييا: تاريخ الحصكؿ عمييا  : الدرجة الحالية: الدرجة الحالية

  
التقدير التقدير السنة السنة التقدير التقدير السنة السنة : تقرير كفاية األداء لسنكات بقاء المكظؼ عمى الدرجة الحالية: تقرير كفاية األداء لسنكات بقاء المكظؼ عمى الدرجة الحالية

        
        

  

      : التاريػػػػخ: التاريػػػػخ
ال أكافؽ عمى الترقية الى الدرجة / أكافؽ      ال أكافؽ عمى الترقية الى الدرجة / أكافؽ 

تكقيع الكزير تكقيع الكزير   

  
إلستعمال دنوان الموظفنن العام إلستعمال دنوان الموظفنن العام 

  : إعتباران مف : إعتباران مف   البيانات مطابقة لممؼ المذككر ك نكصي بالمكافقة عمى الترقية الى الدرجة البيانات مطابقة لممؼ المذككر ك نكصي بالمكافقة عمى الترقية الى الدرجة 
          
المكظؼ المختص المكظؼ المختص         

ال أكافؽ / أكافؽ          ال أكافؽ / أكافؽ 
          
          
جيــاد حمـدان جيــاد حمـدان         

رئنس دنوان الموظفنن العام رئنس دنوان الموظفنن العام 
  

   ( (88 )نمكذج رقـ  )نمكذج رقـ 
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 04/02/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
  

تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   
نقل الموظفنن  : الموضوع 

 

 

 ك قرار 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
 بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية، المرجك مراعاة ما يمي لنقؿ المكظؼ 2005 لسنة 45مجمس الكزراء رقـ 

:  مؤسسة حككمية إلى كزارة مؤسسة حككمية أخرل/ مف كزارة 
: مؤسسة حككمية أخرل بإحدل الحاالت التالية/ مؤسسة حككمية إلى كزارة / ينقؿ المكظؼ مف كزارة  .1
.  المؤسسة المطمكب االنتقاؿ إلييا/ ينقؿ المكظؼ بدكف االعتماد المالي شريطة تكفر اعتماد مالي بالكزارة - أ

/ ينقؿ المكظؼ باالعتماد المالي إذا كاف ضمف الكظائؼ المطمكب االستغناء عنيا أك الزائدة عف حاجة الكزارة -ب
.  المؤسسة التي يعمؿ بيا 

المؤسسة الحككمية التي / ينقؿ المكظؼ باالعتماد المالي إذا تـ إلغاء الكظيفة التي يشغميا المكظؼ في الكزارة -ج
.  يعمؿ بيا المكظؼ

/ يجب لنقؿ المكظؼ تكفر كظيفة شاغرة في الييكؿ التنظيمي كجدكؿ تشكيالت الكظائؼ المقره بالكزارة  .2
المؤسسة الحككمية التي ينقؿ إلييا المكظؼ  

.  المؤسستيف الحككميتيف عمى طمب نقؿ المكظؼ/ يجب مكافقة الكزارتيف  .3
.  يبقى المكظؼ في مكاف عممو إلى أف تتـ المكافقة عمى نقمو ك بالتنسيؽ المسبؽ مع ديكاف المكظفيف العاـ  .4

 
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 
جيــاد حمــدان 

 رئنس دنوان الموظفنن العام
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 06/02/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

العالوة اإلدارنة  : الموضوع 
 

 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء البدء في تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
.   بالئحة عالكة طبيعة العمؿ ك العالكة اإلدارية2005 لسنة 13كقرار مجمس الكزراء رقـ 

المرجك تحديد المكظفيف الذيف تتكفر فييـ شركط منح العالكة اإلدارية عممان بأنو تصرؼ ىذه العالكة لشاغمي 
:  الكظائؼ التالية

   ككيؿ أك ما يكازيو مف رؤساء الدكائر الحككمية األخرم
   ككيؿ مساعد
  طبقان لمييكمية المعتمدة  (كحدة  )مدير عاـ يرأس إدارة عامة  .
  طبقان لمييكمية المعتمدة  (كحدة  )نائب مدير عاـ إلدارة عامة  .
  منطقة تعميمية أك ما يكازييا طبقان لمييكمية المعتمدة كيشرؼ عمى عدد ال يقؿ عف / مشفى / مدير دائرة

.  خمسة مكظفيف
   نائب مدير دائرة طبقان لمييكمية المعتمدة ك يشرؼ عمى عدد ال يقؿ عف خمسة مكظفيف
  طبقان لمييكمية المعتمدة ك يشرؼ عمى عدد ال يقؿ  (مدير مدرسة ، مشرؼ )رئيس قسـ أك ما يكازيو

.  عف ثالثة مكظفيف 
  طبقان لمييكمية المعتمدة ك يشرؼ عمى عدد ال يقؿ عف عدد  (معمـ مسؤكؿ  )رئيس شعبة أك ما يكازييا

.   مكظؼ 2
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 15/02/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

اإلجػػازات  : المكضكع  اإلجػػازات  : المكضكع 
 
 

 بشأف اإلجازات نرجك التكـر بالتعميـ عمى 31/12/2005الحقان لتعميمنا المؤرخ في 
: المكظفيف التابعيف لكـ مراعاة ما يمي

يستحؽ المكظؼ إجازة اعتيادية سنكية براتب كامؿ ال يدخؿ في حسابيا أياـ العطؿ الرسمية  .1
 . فيما عدا يـك العطمة األسبكعية 

ال يجكز تقصير أك تأجيؿ أك إنياء اإلجازة االعتيادية السنكية إال ألسباب قكية تقتضييا  .2
مصمحة العمؿ ك يكافؽ عمييا الكزير المختص ك يشعر الديكاف بذلؾ ، ك في ىذه الحالة يتـ 

االستفادة مف الرصيد المرحؿ حتى نفاذه مف اإلجازات االعتيادية المستحقة في السنكات التالية 
. بحيث ال تزيد في سنة كاحدة عف ستيف يكمان 

 
  

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 01/03/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

  
  
فترة التجربة : المكضكع  فترة التجربة : المكضكع 

 
 

 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 1998 لسنة 4عمى ضكء تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
. (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية 2005 لسنة 45ك قرار مجمس الكزراء رقـ 

: الرجاء التكـر بالتعميـ عمى المختصيف لديكـ بضركرة مراعاة ما يمي
 

 

تحت التجربة ك يمغى نظاـ العقد الفردم مع  (دائـ بالميزانية  )يعيف المكظفيف الجدد  .1
 المكظؼ عدا حاالت شغؿ الكظيفة الدائمة بصكرة مؤقتة أك تكظيؼ الخبراء أك األجانب

. أك التكظيؼ لشغؿ كظيفة لمقياـ باألعماؿ المكسمية أك العارضة
 . فيما عدا كظائؼ الفئة العميا تعتبر السنة األكلى مف عمؿ المكظؼ فترة تجربة .2

يعد الرئيس المباشر لممكظؼ تقارير شيرية عف المكظؼ أثناء فترة التجربة عمى النمكذج  .3
المخصص لذلؾ ك تقرير نيائي قبؿ شير عف نياية فترة التجربة مكضحان بو مدل مالئمة 

. المكظؼ لمكظيفة المعيف عمييا  ك تقدـ إلى الكزير المختص
يقاس أداء المكظؼ أثناء فترة التجربة عمى أساس كفاءتو ك سمككو الشخصي ك إنجازه  .4

. لكاجباتو كمكاظبتو عمى العمؿ كصفاتو الذاتية ككيفية قيامو بالعمؿ
 يشترط إلجتياز المكظؼ فترة التجربة أف يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذم تقرره الكزارة  .5

.  بالتنسيؽ مع ديكاف المكظفيف العاـ
في حالة عدـ اجتياز المكظؼ فترة التجربة بنجاح يخطر المكظؼ الخاضع لمتجربة كتابيان  .6

. عف إنياء عممو قبؿ أسبكعيف مف إنتياء فترة التجربة ك يبمغ ديكاف المكظفيف العاـ بذلؾ



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 169 

في حالة اجتياز المكظؼ فترة التجربة بنجاح يصدر الكزير المختص قراران بتثبيتو في  .7
.  الكظيفة المعيف عمييا مف تاريخ مباشرتو لمعمؿ ك يبمغ ديكاف المكظفيف العاـ

  
  

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 08/03/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

  
  

التدرج الكظيفي : المكضكع  التدرج الكظيفي : المكضكع 
 
 

 1998 لسنة 4المرجك التكـر بالعمـ أنو بعد تطبيؽ قانكف الخدمة المدنية رقـ 
 كنقؿ المكظفيف إلى الجدكؿ الممحؽ بقانكف الخدمة 2005 لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ 
 إال أنو مازالت تردنا طمبات لتعديؿ درجات المكظفيف 01/07/2005المدنية إعتباران مف 

. 01/07/2005إستنادان إلى التدرج الكظيفي الذم كاف مطبقان قبؿ 
عممان بأنو تـ تكزيع المكظفيف إلى فئات ك يكجد تدرج لكؿ فئة ك تتـ الترقية في إطار 

. الفئة الكظيفية بعد قضاء المكظؼ مدة الحد األدنى لمبقاء عمى الدرجة
 يرجى التعميـ عمى المختصيف لديكـ بمراعاة العمؿ طبقان آللية الترقيات الجديدة

. 28/01/2006ك خاصة ما كرد بالتعميـ الصادر عف ديكاف المكظفيف العاـ المؤرخ في 
 

  
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 14/03/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

 
 

 

 

  
السيارات الحككمية  : المكضكع  السيارات الحككمية  : المكضكع 

 
 
 

 بكجكب 19/01/2006بناءن عمى قرار سيادة الرئيس السمطة الكطنية الفمسطينية المؤرخ في 

استعادة جميع السيارات الحككمية المكجكدة بحكزة المكظفيف المدنييف المتقاعديف ك المستقميف مف 

.  كظائفيـ 

يرجى التكـر بعدـ إخالء طرؼ أم مكظؼ انتيت خدمتو إال بعد إعادتو لكافة العيد التي 

بحكزتو بما فييا السيارات الحككمية ك تكقيع كزارة النقؿ  

.  ك المكاصالت عمى إخالء الطرؼ عمى النمكذج المخصص لذلؾ 

 
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
  



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 172 

 

 27/03/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

 
 

 

 

  
التعييف بمكجب إعالف ك مسابقات   : المكضكع  التعييف بمكجب إعالف ك مسابقات   : المكضكع 

 

ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو ك إلحاقان لمتعميـ الصادر عف ديكاف المكظفيف العاـ 

 ك قرار مجمس الكزراء رقـ 98 لسنة 4 ك تنفيذان ألحكاـ قانكف الخدمة المدنية رقـ 28/01/2006بتاريخ 

 .  بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45

 التي تحتاج إلى إعالف  (طبقان لمييكؿ التنظيمي )يرجى التكـر بتحديد الكظائؼ الشاغرة 

. ك مسابقة ك ىناؾ حاجة فعمية لشغميا كيكجد اعتماد مالي ليا

عممان بأف التعيينات ستتـ بمكجب إعالنات ك مسابقات لمكظفي الفئة الثالثة فأعمى ك فيما بعد 

سيطبؽ ذلؾ عمى مكظفي الفئتيف الرابعة ك الخامسة ك سيتـ الحقان اإلعالف مف قبؿ ديكاف المكظفيف العاـ 

 عف شغؿ كظائؼ مكحدة تحتاجيا الكزارات الحككمية المختمفة 

.  يرجى مراعاة ذلؾ ك سيتـ إعادة كافة مسكغات التعييف التي تتطمب شغميا إعالف كمسابقة 
 
 

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
 رئنس دنوان الموظفنن العام
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 03/04/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

 
 

 

 

  
كشف االوظائف الشاغرة المطموب شغميا  : الموضوع 

 
 45 مف قرار مجمس الكزراء رقـ 16ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو كباإلشارة المادة 

 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ  1998 لسنة 4 بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ 2005لسنة 

2005  . 

يرجى تزكيدنا بالكظائؼ الشاغرة المطمكب شغميا كمبررات شغميا في ضكء احتياجات العمؿ الفعمية 

بالكزارة كطبقان لمييكمية التنظيمية المعتمدة كذلؾ كما ىك مبيف في الكشؼ المرفؽ ك عمى قرص مدرج 

.  كذلؾ إلمكاف إتخاذ الالـز 

 

  

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 03/04/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

 
 

 
 

  
كشف اأسماء الفائض و الزائد عن الحاجة من الموظفنن  : الموضوع 

 
 

ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو ك إلحاقان لمتعميـ الصادر عف ديكاف المكظفيف العاـ 

 يرجى تزكيدنا بكشؼ يتضمف أسماء المكظفيف الفائضيف ك الزائديف عف حاجة 07/07/2005بتاريخ 

المؤسسة ك ال يكجد ليـ شاغر في الييكؿ التنظيمي كذلؾ في مكعد أقصاه أسبكعيف طبقان / الكزارة 

 لمكشؼ المرفؽ ك عمى قرص مدمج عممان بأف ىؤالء المكظفيف سيستمركا في الدكاـ

 .مؤسستكـ ك لحيف تكفير األماكف المناسبة لنقميـ إلى الكزارات ك المؤسسات الحككمية / بكزارتكـ 

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 18/05/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

  
اإلجازات الدراسية ك البعثات : المكضكع    اإلجازات الدراسية ك البعثات : المكضكع 

ك الميمات ك الدكرات الرسمية  ك الميمات ك الدكرات الرسمية  
 

 كقرار مجمس الكزراء رقـ 2005 لسنة 4 المعدؿ بالقانكف رقـ 98 لسنة 4تطبيقان لقانكف الخدمة المدنية رقـ 
. (الشؽ اإلدارم  ) بالالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية 2005 لسنة 45

:  المرجك التنبيو عمى المختصيف لديكـ بضركرة مراعاة ما يمي

.   اإلجازات الدراسنة :أواًل 
 يجكز منح المكظؼ إجازة دراسية لرفع مستكاه الثقافي أك العممي أك الميني .1

:  شريطو ما يمي
 أف تككف لمدراسة عالقة مباشرة مع كظيفة المكظؼ ك أف ال تتعارض (أ

.  مع مصمحة العمؿ
.  أف يككف المكظؼ قد أمضى سنتيف في الخدمة   (ب
. تمنح اإلجازة الدراسية لمدة سنة قابمة لمتجديد سنكيان بحد أقصى أربع سنكات (جػ
. تككف اإلجازة الدراسية بدكف راتب (ء

يقدـ المكظؼ الطمب لمحصكؿ عمى اإلجازة قبؿ مدة شير مف التاريخ المحدد لمقياـ بيا عمى النمكذج  .2
.  المخصص لذلؾ 

يكقع المكظؼ عمى تعيد يمـز فيو بإتماـ الدراسة ك أف يستمر في العمؿ بالخدمة العامة بعد انتياء دراستو  .3
. حسب المدة المحددة بالتعيد بالنمكذج المخصص لذلؾ
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يجب عمى المكظؼ أف يقدـ كثيقة رسمية مصدقة مف المؤسسة التي يتعمـ بيا عف دراستو ك أف يقدـ كثيقة  .4
.  رسمية نيائية بتاريخ دراستو خالؿ ثالثة شيكر مف إنتياء الدراسة

:  الاع ات و الدورات: انناً 
يجكز إيفاد المكظؼ إلى بعثة دراسية أك دكرة تدريبية إذا كاف ضمف اإلحتياجات الفعمية المدرجة في البياف  (1

 التفصيمي المقدـ مف قبمكـ في شير أكتكبر مف كؿ عاـ ك بعد المكافقة عمييا مف قبؿ لجنة البعثات
 .ك الدكرات في السمطة الكطنية الفمسطينية ك مخصص ليا إعتمادات مالية لتنفيذىا

: يشترط في المكظؼ المرشح لمبعثة أك الدكرة التدريبية أف يككف (2
.  حاصؿ عمى المؤىؿ العممي الذم تتطمبو البعثة أك الدكرة  (أ

حاصؿ عمى تقدير جيد بتقرير كفاية األداء عمى األقؿ في السنة األخيرة   (ب
.  مضى عمى تعيينو مدة سنة ميالدية كاحدة عمى األقؿ لغاية الدكرات أك ثالث سنكات لغايات البعثات  (ج
. مكضكع البعثة أك الدكرة لو عالقة مباشرة مع عمؿ المكظؼ أك لو طابع قكمي كطني (د
مضى ثالث سنكات عمى األقؿ عمى تاريخ عكدتو مف بعثة سابقة أك سنة عمى عكدتو مف دكرة تدريبية سابقو ليا  (ىػ

.  إال إذا كانت الدكرة استكماالن لدكرة سابقة أك تطكيران ليا 
. أف ال يككف اإليفاد لبعثة دراسية أك دكرة بناء عمى طمب المكظؼ أك دعكة شخصية (ك

ال يجكز لممكظؼ القياـ بالبعثة أك الدكرة إال بعد الحصكؿ عمى تصديؽ مف الجيات المختصة حسب  (3
.  األصكؿ 

 المؤسسة عف البعثات ك الدكرات المتكفرة لدييا عمى مكظفييا/ أف تعمف الكزارة  (4
المؤسسة / ك يقدـ المكظفيف طمبات اإللتحاؽ عمى النمكذج المخصص لذلؾ ك تحدد البعثات بالكزارة 

.  المكظفيف الذيف تكافؽ عمى إيفادىـ إلى البعثات أك الدكرات المعتمدة 
 يجب عمى المكظؼ أف يكقع عمى إلتزاـ ك تعيد مكقع مف كفيميف مكظفيف عمى النمكذج المخصص بذلؾ (5

.  ك أف يمتـز بتنفيذ شركط التعيد ك اإللتزاـ بو
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 :يجب عمى المكظؼ المكفد إلى بعثة أك دكرة مراعاة ما يمي  (6

 في الدراسة كالتدريب فييا كفقان لمخطط كالبرامج كاالنتظاـ إلييافد أك التدريبية التي أكااللتحاؽ بالمؤسسة التعميمية  (أ
 .  ك ال يجكز اإلبتعاث لمدراسة باإلنتسابالمقررة ليا

  أمإلى االنتقاؿ أك تدريبو أكعدـ تغيير أك إدخاؿ أم تعديؿ عمى مكضكع دراستو  (ب
 بالتنسيؽمف الكزير المختص مؤسسة تعميمية أخرل إال بمكافقة خطية مسبقة 

.  المكظفيف العاـمع ديكاف
االلتزاـ بالعمؿ في الدكائر الحككمية كذلؾ لممدة التي تحددىا لجنة البعثات كالدكرات  (ج

 .ك حسب التعيد ك اإللتزاـ الذم يكقعو المكفد
ك سبابيا أ الدكرة التي أكفد إلييا بينة رسمية قاطعة عمى مقدارىا كتفاصيميا كأكالمبالغ التي أنفقت عمى البعثة تككف  (د

.  الطعف فييا أك إثبات ما يخالفياـلمكفالء كال يجكز ألم منو ممزمة لو ك
 عميو مف قبؿ أم جية عمى أنيا دفعت مف كأنفقت الدكرة التي أكفد إلييا أكتعتبر أية مبالغ أنفقت عمى البعثة    (ىػ

الكفالء ممزميف متضامنيف متكافميف بردىا  كالمكظؼ المكفد  الدكرة كيككف أكالخزينة العامة مباشرة لغايات البعثة 
.  ك اإللتزاـ الذم كقعو المكفدفي حالة اإلخالؿ بأحكاـ اإليفاد النظامية كالشركط الكاردة في ىذا التعيد

: تنتيي بعثة المكفد الحاالت التالية (7
 في جناية بإدانتو خارجيا أك صدر بحقو حكـ مف جية قضائية في داخؿ الدكلة إذا .1

.  مخمة بالشرؼأخالقية جنحة أك
  تدخؿ في شؤكف البمد الذمأك ثبت انو قاـ بأم نشاط ال يتفؽ كالمصمحة العامة إذا .2

. إليوأكفد 
 في الكقت المحدد لذلؾ كلـ إلييا أكفد التدريب في المؤسسة التي أك تأخر عف االلتحاؽ بالدراسة أك تخمؼ إذا .3

. يقدـ عذران مقبكالن 
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 كلـ يقدـ عذران إلييا تـ فصمو مف المؤسسة المكفد أك رسكبو أك السنكية عمى تقصيره أك دلت نتائجو الدكرية إذا .4
. مقبكالن 

.  دكرتو كلـ يقدـ عذران مشركعان لذلؾأك قطع بعثتو إذا .5
 إلييا أكفد غير التي أخرل مؤسسة إلى انتقؿ أك ادخؿ أم تعديؿ عميو أك تدريبو أك غير مكضكع دراستو إذا .6

 كافؽ الديكاف عمى ذلؾ بطمب إذا إالدكف الحصكؿ عمى مكافقة خطية مسبقة عمى ذلؾ مف الجية المختصة 
 .مف الدائرة الحككمية

 .المؤسسة بتعبئة نمكذج التكميؼ باالشتراؾ في البعثة أك الدكرة عمى النمكذج المخصص لذلؾ/ تقـك الكزارة  (8

:  الميمة الرسمنة: ال اً 

يجكز إيفاد المكظؼ لحضكر مؤتمر أك حمقة دراسية أك لقاء عممى أك لمقياـ بزيارة أك جكلة استطالعية لمدة ال تزيد  (1
.  عف شير 

.  ال يجكز أف تككف الميمة الرسمية بناءن عمى دعكة  شخصية لممكظؼ  (2
يقدـ طمب إبفاد المكظؼ لمميمة الرسمية عمى النمكذج المخصص لذلؾ قبؿ أسبكعيف عمى األقؿ مف تاريخ بداية  (3

.  الميمة 
.  ال يجكز الصرؼ لمميمة الرسمية إال بعد التنسيؽ المسبؽ مع ديكاف المكظفيف العاـ  (4

:  عدم القنام اعمل خاص:رااعاً 

الميمة براتب أك بدكف راتب لدل أم / الدكرة /البعثة /ال يجكز لممكظؼ أف يعمؿ أم عمؿ خاص أثناء اإلجازة الدراسية
. جية ميما كانت
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:  تخمف الموظف عن التدرنب:خامساً 
 باإلضافة إلى ما كرد عميو مف شركط يعتبر تخمؼ المكظؼ عف التدريب

 بدكف عذر مقبكؿ إخالالن بكاجبات ( الميمة – الدكرة – البعثة –اإلجازة الدراسية )
. كظيفتو ك يعاقب تأديبيان 

:  نقدم الموظف إضافة إلى ما ساق ما نمي:سادساً 

 .صكرة عف جكاز سفره مثبتان بو أختاـ الخركج ك الدخكؿ الفمسطينية .1

 (السفر  ) الميمة – الدكرة – البعثة –إقرار القياـ باإلجازة الدراسية  .2
 .ك إقرار العكدة لمعمؿ

 

  
  تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنرتفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر  وو

 
 
 

  

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 30/05/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل  / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

  
استنفاء صحنفة السوااق من المرشحنن لمتعننن  : الموضوع  استنفاء صحنفة السوااق من المرشحنن لمتعننن  : الموضوع 

 
 

ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو ك باإلشارة لقرار مجمس الكزراء رقـ 

أميف عاـ /  ك كتاب السيد 02/05/2006 المؤرخ في 2006/ أ ىػ/ ك . ـ / 08/05/10

الفحص ) ك المتضمف إلغاء السالمة األمنية 25/05/2006مجمس الكزراء المؤرخ في 

لممتقدميف لشغؿ الكظائؼ الحككمية عمى أف يتمتع المتقدـ لشغؿ الكظيفة الحككمية   (األمني

 مف 18 مف قانكف الخدمة كتعديالتو ك المادة 24بالشركط المنصكص عمييا في المادة 

 ك تعديالتو  1998 لسنة 4الالئحة التنفيذية لقانكف الخدمة المدنية رقـ 

يرجى مراعاة أف يرفؽ ضمف مسكغات تعييف المرشحيف لمتعييف صحيفة خمك سكابؽ 

.  صادرة عف كزارة الداخمية حسب األصكؿ 

  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر
 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 17/06/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل- -   / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

  
  

نموذج سجل حصر حضور و غناب الموظفنن الشيري : الموضوع  نموذج سجل حصر حضور و غناب الموظفنن الشيري : الموضوع 
 
 

ديكاف  ( 1 )ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو ك باإلشارة إلى نمكذج رقـ 

. المكظفيف العاـ سجؿ حصر حضكر ك غياب المكظفيف الشيرم

يرجى التكـر بالتعميـ عمى المختصيف لديكـ بضركرة مكافاتنا ببيانات حصر حضكر ك 

غياب المكظفيف الشيرم عمى إسطكانة مدمجػة كفؽ النمكذج المرفؽ إلمكاف تدقيؽ ك متابعة 

 .الحضكر ك اإلنصراؼ الشيرم حسب األصكؿ

المؤسسة دكف إستثناء كمكافاتنا بيا / مع مراعاة أف تشمؿ البيانات كافة مكظفي الكزارة 

خالؿ األسبكع األكؿ مف بداية كؿ شير كيبدأ العمؿ بيذا التعميـ اعتباران مف سجؿ الحضكر 

 .   2006ك الغياب الشيرم عف شير يكنيك لسنة 
  

 
  ،،،وتفضموا اقاول فائق االحترام والتقدنر

 

جيــاد حمــدان 
رئنس دنوان الموظفنن العام 
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 17/06/2006: التاريخ   

  حفظو اهللحفظو اهلل- -   / األخ / األخ 
تحية طيبة ك بعد ،،، تحية طيبة ك بعد ،،،   

 

  
  

لجنة الاع ات و الدورات   : الموضوع  لجنة الاع ات و الدورات   : الموضوع 
 

 

مف قرار مجمس  " 128" مف المادة  " 2"ييديكـ ديكاف المكظفيف العاـ أطيب تحياتو ك باإلشارة لمفقرة 

 98 لسنة 4لقانكف الخدمة المدنية رقـ " الشؽ اإلدارم "  بالالئحة التنفيذية 2005 لسنة 45الكزراء رقـ 

 ك تتضمف تشكيؿ لجنة البعثات ك الدكرات التدريبية بالدكائر الحككمية 2005 لسنة 4المعدؿ بالقانكف رقـ 

بقرار مف رئيس الدائرة الحككمية ك تختص بدراسة الطمبات المقدمة مف المكظفيف لمبعثات ك الدكرات التدريبية 

  .

مؤسستكـ ك مكافاتنا بقرار / ك عميو يرجى التكـر بتشكيؿ لجنة البعثات ك الدكرات التدريبية بكزارتكـ 

تشكيؿ ىذه المجنة ك التنبيو عمى اإلخكة المختصيف لديكـ بضركرة أف تعرض كافة الطمبات المتعمقة بالبعثات 

.  ك الدكرات التدريبية عمى ىذه المجنة قبؿ إحالتيا إلى ديكاف المكظفيف العاـ 

  
  تفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنرتفضموا اقاول فائق االحترام و التقدنر  وو

جيــاد حمــدان 
  رئنس دنوان الموظفنن العام
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م ببملصبدقت على اإلطبر العبم خلطت 2004لسٌت  (173)قزار جملس الوسراء رقن 
 اإلصالح يف جمبل اإلدارة العبهت واخلدهت املدًٍت

 
مجلس الوزراء بعد االطالع على القانون األساسً المعدل، وعلى ما عرضه وزٌر 

التخطٌط، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء فً جلسته، المنعقدة بمدٌنة رام هللا بتارٌخ 

:  ، قرر ما ٌلً(ق.أ/و.م/19/35)م تحت رقم 3/8/2004

 
 (1)مادة 

المصادقة على اإلطار العام لخطة اإلصالح فً مجال اإلدارة العامة والخدمة المدنٌة 

. المرفقة (2006 – 2004)للعامٌن 

 
  (2)مادة 

تنفٌذ أحكام هذا القرار، وٌعمل به من تارٌخ - كل فٌما ٌخصه–على جمٌع الجهات المختصة 

.  صدوره، وٌنشر فً الجرٌدة الرسمٌة

 
 . هجرٌة1425/ جماد آخر/ 17:  مٌالدٌة الموافق2004/أؼسطس  / 3: صدر فً مدٌنة رام هللا بتارٌخ

 

 أحمد قرٌع

 ربٌس مجلس الوزراء 
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ٍ جملس الوسراء يف حمبل اإلدارة العبهت واخلدهت املدًٍت للعبهني القبدهني 
ّ
 بزًبهج اإلصالح الذي أقز

 م3/8/2004بتبرٌخ  (35)يف جلست جملس الوسراء رقن  (2006 -2004)

 :  تمهئد
نعرض فٌما ٌلً تلخٌصاً لبرنامج العمل المقترح فً مجال اإلدارة العامة والخدمة المدنٌة 

إن تحقٌق تقدم .  العمل الربٌسةمحاورٌتكون البرنامج من ستة مجاالت تشكل . 2005-2004لعام 

فً تركٌبة وشكل وحجم - على المدى البعٌد- إستراتٌجٌة ٌتطلب إحداث تؽٌٌرات المحاورفً هذه 

. العمل الحكومً، إضافة إلى ضرورة تطوٌر آلٌة إدارة البشرٌة والمادٌة بما ٌحقق الكفاءة والفاعلٌة

، وحتى ٌحقق األثر المطلوب، ٌتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات المحاورإن العمل على هذه 

 :، نذكر منها على سبٌل المثالالمحاورالمركزٌة فً مجال السٌاسات المرتبطة بهذه 

تطبٌق وترسٌخ ما ورد فً الخطط التطوٌرٌة والهٌاكل التنظٌمٌة للوزارات كما تم  * 

 .المصادقة علٌها، هذا ٌتطلب دراسة المإهالت وموابمة االحتٌاجات ومن ثم تسكٌن الموظفٌن

حصر الترقٌات المرتبطة بالمسمٌات الوظٌفٌة العلٌا، وقصرها على ما ٌتفق مع الهٌكلٌات * 

 .المقرة بموجب القوانٌن واألنظمة السارٌة

إقرار سٌاسة التقلٌص التدرٌجً لألعداد الفابضة، وذلك باالستناد لخطة مستقبلٌة مرتبطة * 

 .بنظام تقاعد عصري فعال

، (المحافظات والمدن والقرى)تطوٌر عمل وفاعلٌة الوزارات على المستوى المحلً * 

 .بحٌث تتولى اإلدارات المحلٌة تقدٌم خدمات متعددة فً إطار الالمركزٌة اإلدارٌة

العمل على إصدار قانون المحافظٌن بما ٌحدد العالقة بٌن المحافظة والمركز والعالقة مع * 

 .الوزارات المركزٌة
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فً نطاق ترشٌد اإلدارة العامة والخدمة المدنٌة ٌتوجب تحدٌد دور الوزارات والهٌبات * 

المختلفة بشكل واضح، فٌما ٌتعلق بالموظفٌن الذي ٌعملون فٌها، ومراجعة دور دٌوان الموظفٌن 

وحدود عمله ومرجعٌاته وما هو دور وزارة المالٌة، كذلك تحدٌد دور األمانة العامة لمجلس 

الوزراء، خاصة أن اقتراحات اللجنة الوزارٌة لإلصالح بهذا الشؤن والتً تم اعتمادها بتارٌخ 

 تتضمن ضرورة ربط دٌوان الخدمة المدنٌة بربٌس الوزراء، بحٌث ٌرأس أمٌن عام 9/2/2003

 .مجلس الوزراء دٌوان الخدمة المدنٌة

إلؽاء بعض المإسسات الحكومٌة، أو إتباعها إما لربٌس الوزراء أو الوزارات األقرب * 

 .لطبٌعة عملها، وذلك لتحقٌق مبدأ المساءلة أمام المجلس التشرٌعً

إنشاء وحدة قانونٌة فعالة مزودة بالكوادر المإهلة وبالعدد الكافً من أجل متابعة وتنظٌم * 

الخطوط العامة لبرنامج اإلصالح اإلداري . اإلطار القانونً فً قطاعات اإلصالح المختلفة

 : المقترح

 فً مجال الهٌكل التنظٌمً للسلطة التنفٌذٌة لقد  ظهر العمل فً برنامج اإلصالح (1

إن تحقٌق . اإلداري مجموعة من القضاٌا الحساسة التً تتعلق بهٌكلٌة وتركٌبة الحكومة

 :تقدم فً مجال اإلصالح ٌستلزم مراجعة دقٌقة لهذه القضاٌا والتً ٌمكن إدراجها كما ٌلً

فً ظل عدم إقرار . ٌعتبر عدد الوزارات كبٌرا مقارنة بحجم البلد والموارد المتوفرة * 

هٌكلٌة دابمة للسلطة التنفٌذٌة، تحدد الوزارات والدوابر الحكومٌة األخرى، تبرز الحاجة إلى تطوٌر 

 .عدد من السٌنارٌوهات لعرضها على مجلس الوزراء من أجل إقرار المناسب منها

نشٌر بهذا الخصوص إلى أن استكمال : التداخل فً مسإولٌات ومهام بعض الوزارات* 

الخطط التطوٌرٌة لكافة المإسسات الحكومٌة سٌساهم بشكل فاعل فً تحدٌد مهام كافة المإسسات 

وعلى الرؼم من أن لجان مجلس الوزراء تقدم آلٌة للتعامل مع المسابل التً تهم . ونطاق عملها



 
 

السلطة الوطنية الفلسطينية 
 

     دٌـواى املوظفني العـبم

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 186 

أكثر من وزارة، إال أن إمكانٌة حدوث ازدواجٌة وتداخل فً العمل تبقى قابمة فً ظل وجود هذا 

 .العدد الكبٌر من الوزارات

إدارة األعمال الحكومٌة المشتركة فً مجاالت مثل تكنولوجٌا المعلومات واألرشفة * 

هناك ضعؾ فً آلٌات التنسٌق فً هذا اإلطار، األمر الذي ٌعكس ضرورة وجود توازن : واإلعالم

 .بٌن السٌطرة المركزٌة من جهة واالستقاللٌة التً تتمتع بها الوزارات من الجهة المقابلة

هناك حاجة إلى توضٌح دور ومهام جمٌع الدوابر : الدوابر الحكومٌة ؼٌر الوزارٌة* 

الحكومٌة ؼٌر الوزارٌة التً تم إنشاإها بموجب مرسوم أو قانون، إضافة إلى ضرورة التزام هذه 

فعلى الرؼم من . المإسسات باإلطار القانونً الناظم لعملها، وتحدٌد آلٌات المساءلة والمتابعة لعملها

ال تزال هناك . الخطوات التً إنجازها بهذا اإلطار من حٌث دمج بعض هذه المإسسات أو إلؽابها

فً إطار . العدٌد من الخطوات التً ٌتوجب اتخاذها وفقا للتوجهات العامة لإلصالح اإلداري

 :معالجة القضاٌا المذكورة أعاله فقد تم بلورة المقترحات التالٌة

  إجراء تحلٌل وتقٌٌم لعدد الوزارات الفلسطٌنٌة، على أن ٌستند التقٌٌم على الدراسة المقارنة

مع مجموعة من الدول العربٌة ودول أخرى، آخذٌن بعٌن االعتبار الخصوصٌة الفلسطٌنٌة 

من حٌث الموارد المتوفرة، وذلك بهدؾ الوصول إلى أفضل النتابج والتوصٌات بشؤن 

 .ترشٌد هٌكلٌة الحكومة المركزٌة

 لقد . عمل مراجعة لعٌنة من الدوابر الحكومٌة ؼٌر الوزارٌة وطرٌقة تفاعلها مع الوزارات

قام مجلس الوزراء حدٌثا بمراجعة ترتٌبات العمل مع بعض الدوابر التً ستشكل نقطة بدء 

 .العمل فً هذا البرنامج، وسوؾ ٌشمل ذلك الهٌبات التجارٌة وؼٌر التجارٌة

 ًتحدٌد وتفعٌل مرجعٌة مساءلة الدوابر الحكومٌة أمام المجلس التشرٌع. 

 لمكونات اإلستراتٌجٌةفً مجال حجم وشكل جهاز الخدمة المدنٌة تتلخص األهداف  (2

 :برنامج اإلصالح اإلداري والخدمة المدنٌة فً هذا المجال بالنقاط التالٌة
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إعادة توزٌع الموظفٌن المإهلٌن على األماكن التً ٌوجد فٌها حاجة ماسة لهم، وتقلٌص * 

الحجم الكلً وذلك من أجل البقاء ضمن حدود المصادر المتاحة للسلطة الفلسطٌنٌة على المدى 

 .القرٌب والمتوسط

تطوٌر برنامج إلعادة التوزٌع انسجاما مع تنفٌذ خطط الوزارات التطوٌرٌة وهٌاكلها * 

 .التنظٌمٌة وذلك لضمان سٌر قضاٌا التخطٌط والتنفٌذ بسالسة

تسهٌل وتطوٌر أنظمة فعالة لمإسسات الحكم ونظام نفقاتها من أجل توفٌر أنظمة ذات * 

 .كفاءة تحت تصرؾ السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة

تطوٌر برامج بناء قدرات حسب الحاجة للمدٌرٌن وللموظفٌن العاملٌن فً إدارة القضاٌا * 

 المبٌنة اإلستراتٌجٌةمن أجل تحقٌق األهداؾ . المالٌة والنفقات، وذلك بالتنسٌق مع وزارة المالٌة

 :أعاله هناك حاجة للقٌام بالمهام التالٌة

  ًإجراء تحلٌل مفصل لحجم وشكل وتكلفة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة بشكلها الحال

 مع وزارة المالٌة واالستفادة مما لدٌها من معلومات وتصورات بهذا الشؤن وكذلك بالتعاون

 . والتنسٌق مع الوزارات األخرىبالتعاون

  تطوٌر عالقة عمل واضحة بٌن دٌوان الموظفٌن العام ووزارة المالٌة واألمانة العامة

 .لمجلس الوزراء

  على بناء وتطوٌر نموذج مالً مفصل ٌحتوي على - وبالتنسٌق مع وزارة المالٌة – العمل

 مع األطراؾ المختلفة وعرضها على األطراؾ ذات التشاوربٌانات تم جمعها من خالل 

 .العالقة

  مراجعة أساسٌة للقضاٌا المتعلقة بتكلفة وحجم الخدمة المدنٌة، وتطوٌر ورقة مفاهٌم

تحتوي على نتابج المرجعٌة وخٌارات سٌاسٌة بهدؾ التوصل إلى قرارات مالبمة 

 .لمصادقة مجلس الوزراء
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  المساهمة فً رفد جهود وزارة المالٌة من أجل وضع أسس لنظام فعال بعٌد األمد إلدارة

 .النفقات من خالل وسابل بناء قدرات المدٌرٌن والموظفٌن وتطوٌر النظام بشكل مالبم

 المساعدة فً تنفٌذ قرارات مجلس الوزراء ذات العالقة بحجم وشكل جهاز الخدمة المدنٌة. 

  عقد سلسلة من ورشات العمل بمشاركة مدٌرٌن فً المراكز العلٌا وأطراؾ أخرى ذات

لتوضٌح السٌاسة المستقبلٌة واإلجراءات التً ٌجب القٌام بها  (خاصة وزارة المالٌة)عالقة 

 .واالتفاق علٌها

 لتركٌبة ووظائف الحكم المحلً وعالقتها بالوزارات الرئٌسة إستراتٌجٌةمراجعة  (3

 عربت وزارات التربٌة والتعلٌم العالً واوقتصاد الوطنً والشؤون اوجتماعٌة 

والصحة والعمل عن رغبتها فً اوتجاه إلى نوع من الالمركزٌة اإلدارٌة، األمر الذي 

ٌتوجب  خذه بعٌن اوعتبار عند القٌام بأي تغٌٌرات  و إصالحات فً هٌئات الحكم 

قادرة على تقدٌم - سواء بلدٌات  و محافظات– المحلً، بحٌث تصبح هذه الهٌئات 

. الخدمات العامة ذات الطابع المحلً التً تقوم الوزارات المركزٌة بتفوٌضها للقٌام بها

 : ثبت العمل مع وزارة الحكم المحلً ما ٌلً

 .أن وجود العدٌد من الهٌبات المحلٌة الصؽٌرة ٌعٌق تقدٌم الخدمات بشكل فعال * 

الهٌبات المحلٌة ؼٌر قادرة على االستمرارٌة من الناحٌة المالٌة، وال جدوى مالٌة من * 

 .وجودها وتحتاج إلى نظام تموٌل سلٌم

هناك حاجة إلى تخفٌض عدد السلطات المحلٌة بحٌث تصبح أكبر حجما وتتمتع بالتنظٌم * 

الهٌكلٌة الحالٌة للهٌبات المحلٌة ال تتناسب وهذا التوجه نحو الالمركزٌة . والتموٌل والدعم المالبم

 عددها خمسمابة هٌبة تقدم ٌتجاوزاإلدارٌة، وذلك نظرا لوجود عدد كبٌر من الهٌبات المحلٌة، 

لقد أظهرت . هذا الرأي ٌنسجم ورأي وزارة الحكم المحلً أٌضاً - خدماتها لكثافة سكانٌة صؽٌرة

-150 بٌن ٌتراوحتجارب دول عدٌدة فً العالم أن الهٌبات المحلٌة تحتاج إلى حد أدنى من السكان 
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 ألؾ نسمة لٌكون وجودها مجدي من النواحً االقتصادٌة والمالٌة واإلدارٌة، هذا مع مراعاة 200

اختالؾ هذه النسبة بٌن دولة وأخرى نتٌجة اختالؾ عوامل عدة منها العدد اإلجمالً للسكان 

بالنسبة لفلسطٌن وأخذاً بعٌن . والمساحة والطابع الحضري والرٌفً واالجتماعً لهذه الدول

االعتبار مساحة الدولة وتعداد سكانها وطبٌعتها قد ٌقدر الحد األدنى من السكان الذٌن تشملهم الهٌبة 

 جادة ودراسات مشاوراتبطبٌعة الحال هذا األمر بحاجة إلى .  ألؾ نسمة100-60المحلٌة بٌن 

ُمعّمقة، ولكن أخذاً بعٌن االعتبار العوامل المشار إلٌها أعاله، نستطٌع القول أن الحاجة إلى تقلٌل 

عدد الهٌبات المحلٌة فً فلسطٌن ٌظل أمراً ضرورٌاً وواضحاً وذلك لٌكون وجود هذه الهٌبات مجد 

هناك العدٌد من األسبلة المتعلقة برسم السٌاسات . هالخدماتً من النواحً االقتصادٌة واإلدارٌة و

: منها

  المحلٌة؟/ ما هً نشاطات الوحدات الالمركزٌة 

  ما هً طرٌقة تموٌل الوحدات المحلٌة؟* 

  عددها، حدودها الجؽرافٌة، عدد المستوٌات اإلدارٌة، نوع )ما هً هٌكلٌة هذه الوحدات

 ؟(النظام االنتخابً

  ما هً طرٌق تنظٌم وإدارة الوحدات المحلٌة؟ هل ستتمتع كل منها بحرٌة تطبٌق التنظٌم

الذي تراه مالبماً، أم ٌجب أن ٌكون هناك نوع من المركزٌة فً اتخاذ القرارات ورسم 

 السٌاسات؟

  ما هو دور المحافظٌن والمحافظات؟ إن اإلجابة على هذه التساإالت ستإدي إلى انعكاسات

هامة فً الدور الذي ستلعبه وزارة الحكم المحلً والوزارات األخرى ذات العالقة، ومن 

هنا تبرز ضرورة وضع مجموعة من المعاٌٌر التً تكفل وضع إجابات واضحة لهذه 

 :ٌحتوي برنامج العمل على ثالثة مراحل. التساإالت
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 ٌتخللها وضع خالصة لحل شامل، وقد تحتاج هذه المرحلة :مرحلة وضع المفاهٌم 

 .إلى ستة أشهر

 ٌتخللها تحضٌر الخطط المفصلة والتشرٌعات المقترحة، وهذه : مرحلة التطوٌر

 .المرحلة تحتاج إلى سنة على األقل

 ٌتخللها تنفٌذ هٌكلٌة جدٌدة، وتحتاج هذه المرحلة إلى سنة على : مرحلة التنفٌذ

 .أو برامج تدرٌب/ األقل، وقد تحتاج المنظمات الجدٌدة إلى بناء قدرات و

 لمكونات هذا البرنامج فً اإلستراتٌجٌةإدارة جهاز الخدمة المدنٌة تتمثل األهداف  (4

 :النقاط التالٌة

إنشاء نظام مالبم إلدارة جهاز الخدمة المدنٌة حتى ٌصبح هذا الجهاز تحت السٌطرة  * 

 . بشكل كفإ مع التؽٌٌرات والتطورات الالزمةالتجاوبالفعالة لمجلس الوزراء وبحٌث ٌستطٌع 

استخدام المصادر المالٌة والبشرٌة الحالٌة والمستقبلٌة بؤعلى درجات الكفاءة مع أخذ البٌبة * 

 .االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ؼٌر المستقرة التً تعمل السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة فً ظلها

إحداث سلسلة من التؽٌٌرات والتحسٌنات فً سٌاسات الموارد البشرٌة الخاصة بالسلطة * 

الوطنٌة الفلسطٌنٌة وإجراءاتها وأنظمتها وتطبٌقاتها لكً تستطٌع السلطة اجتذاب موظفٌن ذوي 

.  المناصبوتداولكفاءات عالٌة والحفاظ علٌهم وتلبٌة أفضل المعاٌٌر من حٌث اإلدارة وبٌبة العمل 

 :لتحقٌق األهداؾ المذكورة أعاله ٌتوجب القٌام بالمهام التالٌة

  تطوٌر وتبنً إستراتٌجٌة شاملة للموارد البشرٌة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة، خاصة

المساعدة فً وضع خطة دٌوان الموظفٌن العام التطوٌرٌة وتنفٌذها بنفس طرٌقة العمل مع 

 .الوزارات األخرى
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  تطوٌر وتطبٌق قاعدة بٌانات محوسبة للموارد البشرٌة، على أن تحتوي هذه القاعدة على

دمج محوسب لسجل الموظفٌن وسجل الوظابؾ، وبحٌث ٌطبق تدرٌجٌا على الوزارات 

 .حٌنما تسنح الفرصة لذلك فً إطار الممارسات والمعاٌٌر بهذا الخصوص

  تؽٌٌر قانون الخدمة المدنٌة من خالل مرجعٌة / تركٌز االهتمام فً المستقبل على مراجعة

اإلدارٌة التابعة / أوضح ألمور التوظٌؾ والموارد البشرٌة وتطوٌر األدوات السٌاسٌة 

وذات العالقة منها إمكانٌة تطوٌر نظام رقابة على التوظٌؾ فً مجاالت الخدمة المدنٌة 

 .بحٌث ٌتمتع هذا النظام بالشفافٌة

  قرارات بخصوص الدور المستقبلً لدٌوان الموظفٌن العام/ التوصل إلى قرار. 

  وتطوٌر المهارات بحٌث ٌكون التركٌز فً البداٌة على / تطوٌر القدرة على التدرٌب

 .اإلدارة

  تطبٌق تدرٌجً فعال إلجراءات التقٌٌم والتؤدٌب الحالٌة والمستقبلٌة وذلك من أجل تشجٌع

تعتبر هذه األهداؾ تكمٌلٌة حٌث أنها تهدؾ إلى . إنتاجٌة الموظفٌن وتحملهم للمسإولٌة

 .التؤثٌر على التطورات النوعٌة فً السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة وعلى استخدام الموظفٌن

مكتب رئٌس الوزراء واألمانة العامة لرئاسة الوزراء إن قٌام الحكومة بعملها على  (5

 كمل وجه ٌتطلب بالضرورة إنشاء مكتب لرئٌس الوزراء و مانة عامة لرئاسة الوزراء 

على قدر عال من الفاعلٌة والكفاءة، وبالرغم من كون مفهوم حكومة مجلس وزراء 

مفهوم جدٌد إو  نه لم ٌأِت من فراغ، فاألسالٌب اإلدارٌة السابقة تؤثر بشكل كبٌر على 

التوقعات المتعلقة بكٌفٌة عمل األمانة العامة لرئاسة الوزراء، بالتالً فإن التحدي ٌتمثل 

فً تطوٌر هٌكل تنظٌمً ووضع  فضل اإلجراءات وإدخال ترتٌبات جدٌدة تنسجم مع 

المعاٌٌر الدولٌة المتعلقة بالخدمة العامة من ناحٌة الكفاءة والمساءلة، وقد تم بالفعل 

 .تحقٌق تقدم كبٌر فً هذا المجال
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 إن أمٌن عام مجلس الوزراء والموظفٌن ذوي المراكز العلٌا فً أمانة مجلس الوزراء 

ٌعملون بشكل مكثؾ من أجل تطوٌر نموذج لهٌكل تنظٌمً، وتطوٌر إجراءات وممارسات شاملة، 

تمكن مجلس الوزراء من العمل بشكل كفإ وفّعال، باإلضافة إلى العمل على مؤسسة هذه اإلجراءات 

والممارسات من خالل وضع دلٌل إجراءات مجلس الوزراء وتطوٌر القدرات الالزمة لتطبٌق هذه 

أضؾ إلى ذلك أن لدى . اإلجراءات والممارسات فً األمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات

األمٌن العام وموظفً المراكز العلٌا رؼبة فً تطبٌق هذا التطوٌر بؤسرع وقت ممكن، وفً هذا 

اإلطار ٌجب العمل على تقدٌم كل الدعم الممكن للمساهمة فً هذه الجهود وذلك من خالل القٌام 

تقدٌم المساعدة فً وضع خطة لتطوٌر الهٌكل التنظٌمً لألمانة العامة لمجلس : أوالً : بالمهام التالٌة

الوزراء، والعمل على تقدٌم المساهمة المطلوبة فً مكتب ربٌس الوزراء واألمانة العامة من أجل 

المساعدة على تصمٌم دلٌل إجراءات : ثانٌاً . خدمة الموارد البشرٌة ومتطلبات البنٌة التحتٌة اإلدارٌة

مجلس الوزراء الذي ٌحتوي على اإلجراءات والممارسات الشاملة الالزمة التً تمكن المجلس من 

 إجراءات تتبعها حكومات عدد من تناولالعمل بكفاءة وفعالٌة، بحٌث ٌعتمد تصمٌم هذا الدلٌل على 

الدول تعود بالفابدة الكبرى لعمل مجلس الوزراء مثل استخدام نموذج معٌاري للوثابق المستخدمة 

فً مجلس الوزراء ووضع مقاٌٌس تتعلق بالقضاٌا التً تتطلب موافقة المجلس أو لجان المجلس، 

وكذلك العمل على إعداد دلٌل ٌحتوي على ملحق خاص الستخدام الوزراء ٌضع بٌن أٌدٌهم 

المساهمة فً تطوٌر برنامج بناًء قدرات العاملٌن فً : ثالثاً . إرشادات عملٌة تتعلق بمجلس الوزراء

والعمل على عقد . (الوزراء وموظفً الحكومة)األمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات األخرى 

 .جلسات عمل توجٌهٌة لتطبٌق اإلجراءات الواردة فً الدلٌل

 ولوٌات اإلصالح فً الوزارات الخدمٌة ٌحتوي برنامج العمل على مجاوت مختلفة  (6

ومتقاطعة فً بعض األحٌان للعمل مع وزارات تم تصنٌفها على  نها ذات طابع خدماتً 

 :وتشمل القائمة الوزارات التالٌة. مهم
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وزارة النقل - وزارة الزراعة - وزارة الشإون المدنٌة - وزارة العمل - وزارة المالٌة  )

وزارة - وزارة التربٌة والتعلٌم العالً - وزارة الشإون االجتماعٌة - وزارة العدل - والمواصالت 

 والتنسٌق الكامل مع الفرق المنسبة من هذه بالتعاونالصحة لقد تم إعداد برنامج عمل مفصل 

أو بعض أجزابها الواردة / تنفٌذ خطة العمل : * الوزارات حٌث تؽطً هذه البرامج القضاٌا التالٌة

 .فً الخطط التطوٌرٌة، وخاصة المتعلقة بإعادة توزٌع الموظفٌن وتسكٌنهم

استكمال إعداد الخطط التطوٌرٌة المتعلقة بالهٌاكل للوزارات التً لم ٌتم االنتهاء من إعداد * 

 .خططها

 .تطوٌر األنظمة واإلجراءات الداخلٌة والتً من شؤنها تحسٌن وتطوٌر الكفاءة والفاعلٌة* 

 .إعداد اللوابح الداخلٌة للوزارات التً لم ٌتم العمل معها* 

 .إعداد دلٌل عملٌات لبعض الوزارات* 

العمل مع باقً الوزارات بالرغم من  ن التركٌز سٌكون فً العمل مع الوزارات ذات  (7

 :الطبٌعة الخدماتٌة إوّ  ن العمل مع باقً الوزارات سٌستمر وبشكل ُمكّثف من  جل

 .مساعدة الوزارات األخرى على استكمال خططها التطوٌرٌة واالنتهاء من إعداد هٌكلٌاتها* 

 .دعم الوزارات فً تطبٌق خططها التطوٌرٌة* 

 .المساهمة فً رفع مستوى األداء* 

 .المساهمة فً تطوٌر األطر القانونٌة الناظمة لعمل هذه الوزارات* 

 :تطوٌر القدرات والتدرٌب سٌتم العمل على  ربعة مجاوت  ساسٌة وهً (8

للوزراء حول العملٌات الحكومٌة المعمول  (Orientation)عقد ورشات عمل توجٌهٌة * 

 .بها وإجراءاتها
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ورشة عمل للوكالء وؼٌرهم فً المراتب العلٌا حول بناء القدرات المتعلقة ببناء قدرات * 

تخدم عمل الحكومة ومن بٌنها إعداد األوراق للحكومة وتفعٌل آلٌات التنسٌق بٌن الوزارات 

 .واألمانة العامة لمجلس الوزراء

 .جلسات تتعلق بهٌكلٌة الحكومة وشكل الحكم مع الوزراء واألطراؾ ذات العالقة* 

  .مهارات فً اإلدارة العامة والسٌاسات* 
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شئوى اخلدهت املدًٍت يف فلسطني 
 2005 ودىت تبرخيَ 1994قبل 

 
 1994شؤوى اخلدهت املدًٍت يف فلسطني قبل عبم  :أوال

قطـع غزة   
:  إدارة شؤون الخدمة المدننة (1

كانت شؤكف المكظفيف تدار مف قبؿ مديرية الجياز الحككمي  - أ
 دائرة حككمية كيدير كؿ دائرة مدير عاـ لمدائرة 29اإلدارة العامة كانت تدار مف قبؿ عدد - ب

.  بإشراؼ ضابط ركف إسرائيمي كعدد مف المكظفيف المدنييف العامميف في ىذه الدكائر
.  مكظؼ7563بمغ إجمالي عدد المكظفيف - ج

:  القانون المطاق (2
كاف يطبؽ في قطاع غزة نظاـ الخدمة المدنية كنظاـ المستعمرات الذم صدر أثناء 

االنتداب البريطاني كصدرت عدد مف التعديالت بمكجب قكانيف متفرقة أثناء اإلدارة المصرية 
 كاحتالؿ قطاع غزة صدرت عف االحتالؿ اإلسرائيمي عدد مف 1967لقطاع غزة كبعد عاـ 

.  1988األكامر العسكرية التي تنظـ شؤكف المكظفيف كخاصة أسس الخدمة العامة لسنة 
:  مدنرنة الجياز الحكومي (3

 التعيينات كشؤكف المكظفيف ك الركاتب )كانت مديرية الجياز الحككمي تتككف مف أقساـ - أ
  (ك اإلرشاد 

.  مكظؼ25عدد مكظفي المديرية - ب
بصكرة عامة كافة التعيينات كانت تتـ بطمب مف الدكائر الحككمية كجزء منيا يتـ بمكجب - ج

 "مكظؼ يكمي "إعالنات كمقابالت ككاف يتـ تعييف المكظفيف في البداية بنظاـ المياكمة 
ك بالنسبة لمعامميف في مجاؿ التعميـ كاف يتـ تعيينيـ لمعاـ الدراسي فقط كيتـ حرمانيـ مف راتبيـ 
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في العطؿ الدراسية ككانت دائرة الركاتب تتبع مديرية الجياز الحككمي كيتـ إعداد الركاتب 
 دكالر أمريكي لعدد 20000بمعرفة شركة مالـ اإلسرائيمية في القدس لقاء مبمغ شيرم قدره 

.   مكظؼ تقريبا 6000
:  الدرجات وتقسنميا (4

 عدا مف شغمكا كظيفة مدير Cكافة مكظفي الدكائر الحككمية درجاتيـ أقؿ مف درجة 
  .C-Aفقط ككاف الكادر الكظيفي ليـ   " 16" عاـ لمدائرة عدد 

 كتنتيي بالدرجة األكلى  12ك الدرجات تبدأ مف الدرجة 
:  حوساة الانانات في الجياز الحكومي (5

كافة بيانات المكظفيف العامميف لدل دائرة الجياز الحككمي كانت تسجؿ بصكرة يدكية 
.  في سجالت رسمية

كان نقتصر عمى دورات في قطاع غزة و داخل الخط األخضر " التدرنب " اإلرشاد  (6
.  1987وأوقفت اعد االنتفاضة األولى سنة 

.  كان نعمل االدائرة مساعد قانوني  : الشؤون القانوننة (7
مانى مجمع          من ( غرف 7 )كانت مدنرنة الجياز الحكومي تستعمل عدد من الغرف  (8

. الدوائر الحكومنة 
:    الضظة الغربئة 
إدارة شؤكف الخدمة المدنية  _  أ

 مف خالؿ فلـ تكف ىنالؾ إدارة لمجياز الحككمي ككاف يقـك بمياميا ضباط إسرائيميي_ ب
   .مستكطنة بيت أيؿ  
.     مكظؼ المكظفيف12000 دائرة كعدد  15جػ كانت تتككف مف عدد 

 بدكف كجكد لمدير فمسطيني  فكانت تدار الدكائر مف قبؿ ضباط إسرائيميي_  د
. األكلى   كحتى الدرجة12كانت تتككف الدرجات الكظيفية مف الدرجة :- ىػ الدرجات
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:-  الكضع القانكني-    2
 1967تسرل عمى الضفة الغربية القكانيف ك األنظمة السارية في األردف حتى سنة 

 كبعد االحتالؿ اإلسرائيمي صدرت عدد 1966 لسنة 23ككاف يطبؽ نظاـ الخدمة المدنية رقـ 
مف األكامر العسكرية في مجاؿ شؤكف الخدمة المدنية التي عدلت عدد مف مكاد نظاـ الخدمة 

. 1966 سنة 23المدنية رقـ 
   ودىت تبرخي1994َإجنبساث دٌواى املوظفني العبم هٌذ عبم   :ثبًٍب

: المساىمة في اناء الوزارات و المؤسسات الحكومنة (1
قاـ ديكاف المكظفيف العاـ بالمساعدة عمى تحكيؿ الدكائر التي كانت مكجكدة في ظؿ 
نشاء كزارات جديدة كتكحيد الدكائر التي كانت مكجكدة في  االحتالؿ اإلسرائيمي إلى كزارات كا 
الضفة الغربية كقطاع غزة كتحكيميا إلى كزارات مكحدة تشمؿ كافة مناطؽ السمطة الكطنية 

.  الفمسطينية
ك ساىـ ديكاف المكظفيف العاـ في استحداث عدد مف الكزارات كالمؤسسات الحككمية 

  كزارة24 عدد 2005كقد بمغ عدد الكزارات كالمؤسسات الحككمية حتى عاـ 
 مؤسسة حككمية 50كعدد 

كقد قاـ بتزكيد ىذه الكزارات بمكظفيف ليـ خبرات مف خالؿ كزارات أخرم كاختيار 
 مكظفيف ذك كفاءة عاليو لمساعدة ىذه الكزارات ك األجيزة الحككمية في تنفيذ المياـ

. الممقاة عمييا
 12000 مكظؼ بغزة كعدد 6747 عدد 1993كقد بمغ مكظفي الدكلة حتى عاـ 

مكظؼ تقريبا في الضفة الغربية كبعد إنشاء الكزارات كالمؤسسات الحككمية بمغ عددىـ حتى 
 في الضفة الغربية 46000 مكظؼ في غزة كعدد 31640 عدد 2005تاريخو سنة 

.   مكظؼ77640كاإلجمالي عدد 
: اقتراح مشروع موحد لقانون الخدمة المدننة ولوائحو التنفنذنة (2
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قدـ ديكاف المكظفيف العاـ مشركع قانكف ينظـ شؤكف الخدمة المدنية كيكحد بيف كافة 
القكانيف ك األنظمة التي كانت سارية قبؿ قدـك السمطة الكطنية إلى أف صدر قانكف الخدمة 

 كقدـ مشاريع 2005 لسنة 4 ك تعديمو بقانكف الخدمة المدنية رقـ 1998 لسنة 4المدنية رقـ 
بالمكائح التنفيذية لمقانكف بشقييا اإلدارم ك المالي كقد أصدرىا مجمس الكزراء كتـ البدء بتنفيذىا 

.  2005\07\01اعتباران مف 
:   تشكنل دنوان الموظفنن العام (3

:   ماني دنوان الموظفنن العام_   أ
متر 1000تـ إنشاء مبني مستقؿ لديكاف المكظفيف العاـ في غزة عمى أرض مساحتيا 

مربع كيتككف مف بدرـك ك طابؽ أرضى عدد ثالث طكابؽ كٍ ركؼ كمساحة البناء اإلجمالية 
ك تقدر قيمة األرض ,  متر مربع بتكمفة قدرىا مميكف كخمسكف ألؼ دكالر أمريكي3000بمغت 

بمبمغ مميكف دكالر كتـ تمكيؿ المبنى مف قبؿ عدة جيات منيا كزارة المالية ككزارة اإلسكاف 
كقد تـ فرش المبنى بكافة  ( UNDB )كبرنامج خمؽ فرص عمؿ التابع لبكدار كمؤسسة 

األجيزة الكيربائية الالزمة ك األثاث المكتبي كبمغ إجماليا مائتي ألؼ دكالر أمريكي كبيذا 
المبنى تـ كضع مكظفي الديكاف في مكاف مكحد مما ساعد عمى سيكلة تنفيذ األعماؿ التي 

. يقدميا ديكاف المكظفيف العاـ لمكظفي الدكلة
 متر 2900إضافة إلى إنشاء مقر لديكاف المكظفيف العاـ في راـ اهلل مساحة البناء بو 

مربع تقريبا كتـ تأثيث المبني بكافة األثاث المكتبي كاألجيزة الكيربائية الالزمة لتنفيذ العمؿ 
. بقيمة مائة ألؼ دكالر أمريكي 

:  إدارات دنوان الموظفنن العام _ ب
تـ إعادة تشكيؿ األقساـ التي تتككف منيا دائرة الجياز الحككمي بغزة ك تحكيميا إلى 
ديكاف المكظفيف العاـ بمقريو في راـ اهلل كفي غزه يقدـ خدماتو إلى مكظفي الدكلة في الضفة 

  إدارات عامة كىي اإلدارة العامة لمتعيينات6الغربية ك قطاع غزة ك يتضمف الديكاف عدد 
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 ك اإلدارة العامة لشؤكف المكظفيف ك اإلدارة العامة لتطكير سياسات المكارد البشرية
 ك اإلدارة العامة لمتدريب كالتطكير ك اإلدارة العامة لممكارد البشرية كالمالية كاإلدارية

 ك اإلدارة العامة لتكنمكجيا المعمكمات كاالتصاالت إضافة إلى عدد مف الكحدات المساعدة
 .  (الرقابة الداخمية ك الخارجية – العالقات العامة – الشؤكف القانكنية  )

 ( موظف امقرنو في غزة ورام اهلل 189 )امغ عدد موظفي دنوان الموظفنن العام  (4
 مكظؼ جميعيـ 25 عدد 1994عمما بأف عدد مكظفي الجياز الحككمي كاف قبؿ عاـ 

.   عممكا في قطاع غزة 
قام دنوان الموظفنن العام ااالنتقال من مرحمة التسجنل الندوي في ممفات الموظفنن  (5

ووجود حاسوب واحد لمطااعة فقط إلى مرحمة النظام المحوسب من خالل استخدام 
 الارامج المختمفة لكافة اإلدارات احنث تكون كافة الانانات و اإلجراءات محوساة

, و تتم آلنًا 
كتـ إنشاء شبكة معمكمات لخدمة كافة اإلدارات بالديكاف كقد عمؿ ديكاف المكظفيف العاـ 

عمى تكفير التمكيؿ الالـز لتجييز شبكة حاسكب لمقرم ديكاف المكظفيف العاـ بغزة كراـ اهلل 
, كربطيما معا تبمغ تكمفتيا اإلجمالية مائتي ألؼ دكالر أمريكي 

 حاسكب كبديكاف 80كبمغت عدد أجيزة الحاسكب بديكاف المكظفيف العاـ بغزة عدد 
.      جياز حاسكب 80  أجيزة متنكعة منيا 106المكظفيف العاـ في راـ اهلل عدد 

:  إعداد الينكل التنظنمي و الخطة المستقامنة لدنوان الموظفنن العام (6
قاـ ديكاف المكظفيف العاـ بإعداد ىيكؿ تنظيمي ك بإعداد خطة مستقبمية لتطكير العمؿ 

في ديكاف المكظفيف العاـ تتضمف أىـ المياـ التي سيقـك بيا ديكاف المكظفيف العاـ خالؿ 
. السنكات الثالث القادمة كقد تـ اعتمادىا مف قبؿ مجمس الكزراء الفمسطيني
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 :الادء اتأسنس مركز ألعداد القادة نيدف إلى تدرنب كافة شاغمي الوظائف القنادنة (7

كتدريب المرشحيف لمتعييف في ىذه الكظائؼ كقد تـ تكفير قطعة    أرض بمساحة 
 متر مربع مف قبؿ سمطة األراضي الفمسطينية كتـ إعداد الخرائط ك المخططات 2000

التفصيمية إلنشاء المبنى كجارل تكفير مصادر لمتمكيؿ ك إعداد القكانيف ك القرارات الالزمة لبدء 
عمؿ ىذا المركز كيرل ديكاف المكظفيف العاـ أف ذلؾ يعتبر مف أكلى أكلكياتو في المرحمة 

. القادمة
:    الخدمات الجدندة التي نقدميا دنوان الموظفنن العام  (8

 كتقديـ خدمات 94قاـ ديكاف المكظفيف العاـ بتطكير الخدمات التي كانت تقدـ قبؿ عاـ 
:     جديدة كمف ىذه الخدمات

  :في مجال الرواتب_ أ 
تـ إعداد برنامج خاص بالركاتب ك إعداد استمارات لركاتب مكظفي الدكلة كقد شيد عاـ 

 شيقؿ لعدد 53000 إصدار أكؿ استمارة ركاتب فمسطينية مما ساعد عمى تكفير مبمغ 1994
 شيقؿ 530, 000 مكظؼ كاف يتطمب مبمغ 60000كاف إعداد ركاتب لعدد ,  مكظؼ6000

 تقريبان شيريان كتـ نقؿ اإلدارة العامة لمركاتب إلى كزارة المالية بكافة مكظفييا
 .    2002ك أجيزتيا كبرامجيا اعتباران مف شير أغسطس لسنة 

: في مجال التدرنب والتطونر_ ب
تـ إعداد خطط لمتنمية اإلدارية كتدريب عدد مف مكظفي السمطة الكطنية كقد تـ تنفيذ 

ك مبمغ  $  117000 مبمغ   u n d pىذه الخطط بتمكيؿ مف برنامج األمـ المتحدة 
معدات ك أجيزة لمتدريب كتنفيذ برامج أخرم بتمكيؿ مف مكازنة ديكاف المكظفيف  $ 79000

العاـ ك تـ إعداد العديد مف البرامج في المجاالت اإلدارية ك المالية ك المخزنية حيث تـ تنفيذ 
 برنامج تدريبي 14 مكظؼ كتنفيذ عدد 189 شارؾ فييا عدد 1997 برامج تدريبي سنة 9عدد 

 برنامج تدريبي خالؿ العاـ 17 مكظؼ ك عدد 300 شارؾ بيا عدد 1998خالؿ العاـ 
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 149 شارؾ بو عدد 2000 برامج خالؿ العاـ 8 مكظؼ كعدد 311 شارؾ بو عدد 1999
 9 مكظؼ ك عدد 117 شارؾ بيا عدد 2004 برنامج تدريبي خالؿ العاـ 11مكظؼ كعدد 

.     مكظؼ82 شارؾ بيا عدد 2005برامج تدريبية خالؿ العاـ 
المغة الفرنسية " كقد تـ االىتماـ بتدريب مكظفي الدكلة عمى معرفة كاستخداـ المغات 

بالتعأكف مع المركز الثقافي الفرنسي ك المغة اإلنجميزية بالتعأكف مع المركز  ( مستكيات4عدد )
الثقافي البريطاني كتـ استحداث برنامج ألعداد المكظؼ الجديد كقد تـ البدء بتنفيذه اعتباران مف 

 كبمغ عدد المشاركيف في ىذا البرنامج التدريبي حتى تاريخو    2005 لسنة 6تعيينات شير 
.   مكظؼ  178عدد 

كقد تـ إيفاد المكظفيف إلى بعثات كدكرات كميمات رسمية كمنحيـ إجازات دراسية بدكف 
 782 عدد 2004راتب كبمغ عدد المستفيديف مف ىذه الميمات كالبعثات كالدكرات خالؿ سنة 

كقد قاـ ديكاف المكظفيف العاـ .  مف الضفة الغربية 541مكظؼ مف مكظفي قطاع غزة كعدد 
بإشراؾ مكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية في دكرات متنكعة تنظميا المنظمة العربية لمتنمية 

.  مكظؼ  100اإلدارية ك بمغ عددىـ 
:  جـ في مجال التعنننات

. تـ إنشاء دكائر جديدة لإلعالنات ك المكازنة .1
تـ إلغاء نظاـ التعييف بالميأكمة خاصة لممدرسيف حيث كاف يتـ تعيينيـ لمعاـ الدراسي فقط  .2

ككاف التعييف يتـ بدكف إعالنات كبدكف إجراءات تعييف خاصة الفحص الطبي كتـ استبدالو 
بالتعييف بنظاـ العقد الفردم كلمدة عاـ يتـ تحكيمو إلى دائـ بعد مضى سنة بناء عمى طمب 

.     الكزارة المعنية
تـ العمؿ عمى أف يككف التعييف بصكرة عامة بمكجب إعالنات كمسابقات كتـ إعالف النتائج  .3

لممتسابقيف كبصكرة خاصة التعييف بكزارتي الصحة ك التعميـ ك التي تمثؿ أكبر عدد مف 
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 1998التعيينات التي تمت منذ قدـك السمطة الكطنية الفمسطينية كقد صدر خالؿ الفترة مف 
.  إعالف تكظيؼ في قطاع غزة 835 عدد 2005حتى 

.  كافة إجراءات التعييف محكسبة كتـ إنشاء شبكة حاسكب منظمة لمتعيينات .4
تـ احتساب سنكات الخدمة لكافة اإلخكة الذيف خدمكا بمؤسسات منظمة التحرير الفمسطينية أك  .5

.  الذيف أسركا مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي كتـ احتسابيا ككأنيا خدمة فعمية
. استحداث العديد مف المسميات الكظيفية بما يتالءـ مع حاجة الكزارات إلى ىذه الكظائؼ  .6
 كقد اقره 2005تـ تقديـ مشركع لتعييف الخبراء كشغؿ الكظائؼ الدائمة بصكرة مؤقتة لسنة  .7

. مجمس الكزراء كجارم العمؿ بو 
 معاممة في قطاع 57940 عدد 2004بمغت عدد المعامالت الخاصة بإدارة التعيينات لمعاـ  .8

.  في الضفة الغربية 3006 تعييف جديد كتعييف عدد 3106غزة منيا 
:  في مجال شؤون الموظفنن_ د

إعادة كافة المكظفيف الذيف قررت قكات االحتالؿ اإلسرائيمي فصميـ مف الخدمة ألسباب  .1
.  أمنية إلى العمؿ فكر قدـك السمطة الكطنية كاحتساب مدة خدمتيـ خالؿ فترة الفصؿ األمني

 كرفضكا العمؿ أثناء 1967احتساب فترات الخدمة لممكظفيف الذيف كانكا يعممكف قبؿ عاـ  .2
. االحتالؿ اإلسرائيمي كذلؾ حتى بمكغيـ سف التقاعد أك الكفاة 

فتح ممؼ لكؿ مكظؼ مف مكظفي السمطة الكطنية الفمسطينية   .3
.  تدقيؽ سجؿ الحضكر ك الغياب الشيرم  .4
منح عألكات جديدة مثؿ بدؿ التنقؿ الداخمي لممكظفيف مف مكاف السكف إلى مكاف العمؿ ك  .5

.  بالعكس
احتساب سنكات الخبرة لممكظفيف الذيف عممكا في الدكؿ العربية   .6
تطبيؽ نظاـ لإلعفاءات الضريبية الجديد مثؿ إعفاءات عف إيجار السكف إعفاءات لمطالب  .7

.  إعفاءات عف الكالديف– الجامعي 
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 فقط عدد 2004ك بمغت عدد المعامالت الخاصة بإدارة شؤكف المكظفيف لسنة 
.   معاممة لمكظفي الضفة الغربية كغزة 66401

: ىـ في مجال تطونر سناسات الموارد الاشرنة
تـ التعميـ عمى كافة الكزارات كالدكائر الحككمية بالعمؿ عمى إعداد الييكؿ التنظيمي العتماده  .1

مف قبؿ مجمس الكزراء كثـ نقؿ مكظفي الكزارات إلى أماكف عمميـ طبقا لميياكؿ التنظيمية 
المعتمدة مع عدـ ترقية أك تعييف أم مكظؼ إال عمى شاغر بالييكؿ التنظيمي كفؽ معايير 

 .الشفافية كالنزاىة كمعايير محددة 
تـ ضبط تنقالت المكظفيف بيف الكزارات كالمؤسسات الحككمية المختمفة كداخؿ الكزارة الكاحدة  .2

. بمكجب الييكؿ التنظيمي 
 إعداد بطاقات الكصؼ كالتكصيؼ الكظيفي لمعظـ الكزارات كالمؤسسات الحككمية كالبدء  .3

. بإعداد جدكؿ تشكيالت الكظائؼ 
. إجراء عدد مف الدراسات كاألبحاث اإلدارية التي تيدؼ إلى تطكير اإلدارة العامة  .4
إعداد نظاـ لتقييـ أداء المكظفيف أثناء الخدمة كنشره عمى الكزارات كالمؤسسات الحككمية  .5

. لتعميمو عمى كافة مكظفييا كالعمؿ بمكجبو 
: في مجال الموارد الاشرنة والمالنة واإلدارنة_ و

تـ استحداث إدارة لمشؤكف اإلدارية كشؤكف المكظفيف ك الشؤكف المالية الخاصة بديكاف المكظفيف  .1
العاـ كذلؾ لمتابعة ممفات مكظفي الديكاف كلتكفير كافة المتطمبات الالزمة لتقديـ الخدمات 

لمكظفي الديكاف كتـ استحداث الدائرة المالية التي تتكلى إعداد المكازنات الخاصة بالديكاف ك 
 مف خالؿ أحد 1994متابعة كافة األمكر المالية، عممان بأف كافة ىذه األمكر كانت تتـ قبؿ 

المكظفيف بالجياز الحككمي غير متخصص كغير متفرغ ليذا العمؿ كدكف تسجيؿ منظـ حتى 
1994  .
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إنشاء دائرة لمتابعة الركاتب ك البدالت لمكظفي الدكلة تقـك بدراسة طمبات صرؼ البدالت  .2
المختمفة كمراجعة كافة ىذه البدالت مثؿ صرؼ بدؿ التنقؿ الثابت ك المتحرؾ كمتابعة العامميف 

 عامؿ بطالة ك متابعة ك تنسيؽ كافة 1940عمى بند البطالة الدائمة بالكزارات المختمفة كعددىـ 
األمكر الخاصة بركاتب مكظفي السمطة الكطنية مع إدارة الركاتب بكزارة المالية 

حرص دنوان الموظفنن العام عمى إنشاء وحدة لمشئون القانوننة تتكون من _  ز
قانونننن ليم خارة في مجال شئون الخدمة وتعرض عمنيم العدند من المعامالت إلاداء 
الرأي اشأنيا اما نتفق مع القانون و قد قدمت الوحدة مشروع لتعدنل قانون الخدمة 
المدننة ومشارنع االموائح التنفنذنة اشقنيا اإلداري والمالي وقرارات مختمفة لتنفنذ 

قانون الخدمة المدننة  
 2004كقد بمغت عدد المعامالت التي أنجزتيا ىذه الكحدة خالؿ عاـ 

.  معاممة8473عدد 
 انقل 2005 لسنة 12قام دنوان الموظفنن العام اتنفنذ قرار مجمس الوزراء رقم  (9

موظفي الخدمة المدننة الموجودنن في الخدمة الحكومنة إلى الجدول الممحق اقانون 
الخدمة المدننة المعدل وذلك االتنسنق مع وزارة المالنة والوزارة المعننة وتم منح كافة 
الموظفنن الفئات والدرجات كل وفق ما نستحق طاقا لمؤىمو العممي المعتمد والذي تم 

معادلتو من قال وزارة الترانة والتعمنم العالي ووظنفتو التي نعمل ايا فعال مع منح 
 لسنة 13الموظفنن عالوة طانعة العمل المستحقة طاقا لقرار مجمس الوزراء رقم 

 ومنح العالوة اإلدارنة لمموظفنن وفق المواقع اإلشرافنة التي ندنرونيا اموجب 2005
. الينكل التنظنمي

امغت إجمالي عدد المعامالت التي وردت إلى دنوان الموظفنن العام اغزة خالل  (10
 معاممة وقد امغت عدد المكاتاات الصادرة خالل العام 89538 عدد 2004عام 
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 17443 وامغت عدد المعامالت في الضفة الغرانة عدد 168354 عدد 2004
. معاممة 

  


