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دليل املوظف العام
اجلزء األول

تشريعات اخلدمة املدنية
الفلسطينية
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قانون رقم ) 4 ( لسنة 1998م بإصدار قانون 
اخلدمة املدنية

بطاقة التشريع

قانون رقم ) 4 ( لسنة 1998م
بإصدار قانون اخلدمة املدنية

مع تعديالته مبوجب القانون املعدل رقم )4( 
لسنة 2005م 

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على نظام اخلدمة املدنية رقم 23 
لسنة 1966م املعمول به في محافظات الضفة 
العامة  اخلدمة  وأسس  أنظمة  الغربية،وعلى 
محافظات  في  بها  املعمول  1988م  لسنة 
مجلس  من  املقدم  القانون  مشروع  وعلى  غزة 

الوزراء،وعلى موافقة اجمللس التشريعي.

أصدرنا القانون التالي:
مادة ) 1 (

      مراحل العمل بأحكام قانون اخلدمة املدنية 
يعمل بأحكام قانون اخلدمة املدنية املرافق على 
مراحل  على  منه  املالي  اجلانب  تطبيق  يبدأ  أن 
وفقاً لإلمكانات املالية للسلطة الوطنية كما 

يقرر مجلس الوزراء.
مادة ) 2 (

أحكام انتقالية
      مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر 
العمل بالقوانني واللوائح السارية بشأن اخلدمة 
املدنية حلني قيام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح 
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أقصاها  مدة  خالل  ألحكامه  املنفذة  والقرارات 
سنة من تاريخ نفاذه. 

      
مادة ) 3 (

النفاذ
      على جميع اجلهات اخملتصة، كل فيما يخصه 
تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني 

يوماً من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
    

الباب األول
الفصل األول

تعاريف
مادة ) 1 (
تعاريف

      يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في 
هذا القانون املعاني اخملصصة لها   أدناه ما لم 

تدل القرينة على غير ذلك:-
الوطنية  السلطة  الوطنية:  السلطة   *

الفلسطينية.

أو  إدارة  أو  وزارة  أية  احلكومية:  الدائرة   *
جهة  أية  أو  سلطة  أو  عامة  مؤسسة 
أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة 
أو  الفلسطينية  الوطنية  للسلطة 

ملحقة بها.
الدستورية   اليمني  أدى  وزير  كل  الوزير:   *
التشريعي   اجمللس  من  الثقة  وُمنح 
الفلسطيني. ولغايات هذا القانون تشمل 

كلمة الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته 
      والدوائر املرتبطة به.

* الديوان: ديوان املوظفني العام.
املوظفني  ديوان  رئيس  الديوان:  رئيس   *

العام.
* جلنة االختيار: جلنة انتقاء املوظفني املؤلفة 

مبقتضى أحكام هذا القانون.
الدوائر  أي من  في  العمل  املدنية:  اخلدمة   *

احلكومية وفقاً ألحكام هذا القانون.
املوظفة   أو  املوظف  به  ويقصد  املوظف:   *
جهة  من  بقرار  املعني  الشخص  وهو 
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في  مدرجة  وظيفة  لشغل  مختصة   
على  املدنية  الوظائف  تشكيالت  نظام 
كانت  أياً  الدوائر  احلكومية  إحدى  موازنة 

طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها. 
توكلها  التي  املهام  الوظيفة: مجموعة   *  
بها   للقيام  املوظف  إلى  مختصة  جهة 
مبقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر أو 
بها  يتعلق  وما  إدارية  قرارات  أو  تعليمات 
املهام  تلك  يترتب على  وما  من صالحيات 

من مسؤوليات.
أو  اإلجازة  األولى:  اجلامعية  الشهادة   *

الليسانس أو البكالوريوس.
* الزوج: الزوج أو الزوجة.

من  أعلى  درجة  املوظف  منح  الترقية:   *
درجته.

الذي  الشهري  األساسي  الراتب  الراتب:   *
يستحقه املوظف ويتقاضاه مقابل قيامه  
مبهام الوظيفة التي يشغلها، وال يشمل 

العالوات أو البدالت من أي نوع كانت.

في  للدراسة  املوظف  إيفاد  البعثة:   *
مؤسسة تعليمية أو تدريبية معترف بها 
مدة  تزيد على ثمانية أشهر سواء كانت 

داخل فلسطني أو خارجها.
بغرض  للتدرب  املوظف  إيفاد  الدورة:   *
إكسابه معرفة علمية أو مهارة عملية أو 
كليهما معاً وذلك ملدة ال تزيد عن ثمانية 
أو  فلسطني  داخل  كانت  سواء  أشهر 

خارجها.
حلضور  املوظف  إيفاد  الرسمية:  املهمة   *
أو   علمي  لقاء  أو  دراسية  حلقة  أو  مؤمتر 
ملا  أو  استطالعية  جولة  أو  بزيارة  للقيام 
هو مماثل ألي من هذه األمور على أن يكون 
اإليفاد ملدة ال تزيد على شهر واحد سواء 

كانت املهمة داخل فلسطني أو خارجها.
* املوفد: املوظف الذي يوفد في بعثة أو دورة 

وفقاً ألحكام هذا القانون.
* نظام التقاعد: قانون التأمني واملعاشات أو 

أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
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*اللجنة الطبية: اللجنة الطبية اخملتصة.
*السنة: حسب التقومي الشمسي.

من   جزءاً  عشر  اثني  من  اجلزء  *الشهر: 
السنة.

*اليوم: اجلزء من ثالثني جزءاً من الشهر.
الفصل الثاني
مبادئ عامة

مادة ) 2 (
املشمولون بأحكام القانون

      تسري أحكام هذا القانون على:-
1- املوظفني العاملني في الدوائر احلكومية 
ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة 
نظام  حسب  الفلسطينية  الوطنية 

تشكيالت الوظائف.
أو  قوانني  مبقتضى  املعينني  2-املوظفني 
يرد بشأنه نص  لم  قرارات خاصة فيما 

فيها.

مادة ) 3 (
إشراف مجلس الوزراء على شؤون اخلدمة 

املدنية
 يتولى مجلس الوزراء اإلشراف العام على شؤون 
اخلدمة املدنية في فلسطني وله في سبيل ذلك 

القيام مبا يلي :- 
1- إعادة النظر في جدول الرواتب والعالوات 
ضوء  في  ذلك  الضرورة  اقتضت  كلما 
اخلاصةبتكلفةاملعيشةواإلم الدراسات 

االقتراحات  وتقدمي  للدولة  كانيات،املالية 
بشأنهما إلى اجمللس التشريعي للمصادقة 

عليها.
والندرة  2- حتديد قيمة عالوات االختصاص 
واخملاطرة أو أية عالوات أخرى  ومستحقيها، 
بناًء  لصرفها  واملعايير  الضوابط  ووضع 
على ما يعرضه ديوان املوظفني بالتنسيق 

مع الدوائر احلكومية واجلهات اخملتصة.
مصلحة  خلدمة  مشروعات  أية  وضع   -3
توفير  يكفل  مبا  وتطويرها  املوظفني 
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واالجتماعي  املادي  استقرار  االطمئنان 
والنفسي لهم.

احلكومية  الدوائر  في  العمل  أيام  حتديد   -4
العطل  وأيام  فيها  الدوام  وساعات 

الرسمية.
5- إصدار اللوائح والقرارات األخرى اخملولة له 

مبقتضى هذا القانون.
مادة ) 4 (

واجبات الدوائر احلكومية
على الدوائر احلكومية القيام مبا يلي:-

واملهام  األهداف  حتقيق  أساليب  حتدد  أن   -1
املوكولة إليها بكفاءة وفعالية وأن تعتمد 
املوظفني  بتعريف  الكفيلة  الوسائل 

واملواطنني بأهدافها ومهامها.
التنظيمي  لهيكلها  مشروعاً  تضع  أن   -2
كل  اختصاصات  فيه  محدداً  بتقسيماته 
مجلس  من  قرار  باعتماده  ويصدر  منها 

الوزراء.
3- أن تضع جدوالً لوظائفها مرفقاً به بطاقة 

واجباتها  به   محدداً  وظيفة  لكل  وصف 
ومسؤولياتها وشروط شغلها وتصنيفها 
اجلدول  في  الواردة  للفئات  وفقاً  وترتيبها 
رقم ) 1 ( امللحق بهذا القانون على أن يقدم 

إلى مجلس الوزراء إلصدار القرار بشأنه.
الوظائف  السنوية من   4-أن حتدد حاجتها 
املعتمد   وظائفها  جدول  في  الواردة 

إلدراجها في املوازنة العامة.
5-أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف 
مراعاة  مع  لواجباته  أدائه  لتحسني 
االقتصاد في النفقات واحلرص على أموال 

الدولة.
لديها  املعني  املوظف  بتوجيه  تقوم  6-أن 
الدائرة  على جهاز  لتعريفه  التجربة  حتت 
اإلداري،  وتنظيمها  ومهامها،  وأهدافها 
والتشريعات اخلاصة بها وبشؤون اخلدمة 
وظيفته  مهام  على  وإيقافه  املدنية، 
وتدريبه على أساليب العمل في وحداتها 

اإلدارية اخملتلفة.
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مادة ) 5 (
وحدات شؤون املوظفني ومهامها

لشئون  وحدة  حكومية  دائرة  كل  في  تُنشأ    
املوظفني تتولى املهام التالية:-

1- التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة 
السياسات  لوضع  لها  التابعة  احلكومية 
وتنفيذها  فيها،  باملوظفني  اخلاصة 

ومتابعتها، ومراجعتها بني وقت وآخر.
املناسب  املناخ  تهيئة  في  املساهمة   -2
التابعة لها   الدائرة احلكومية  للعمل في 
االرتفاع  على  فيها  املوظفني  يساعد  مما 

مبستوى أدائهم وإنتاجهم.
3- املشاركة في تطوير األساليب احلديثة في 
وتطبيقها  املوظفني  شؤون  إدارة  عمليات 
البشرية  للقوى  التخطيط  من  إطار  في 
وتقييم األداء في الدائرة احلكومية التابعة 
احملفوظات  وإدارة  الوظائف  وتصنيف  لها 

فيه.
4-متابعة إجراءات شؤون املوظفني كالتعيني 

وغيرها  واإلعارة   والندب  والنقل  والترقية 
وضبط امللفات والسجالت اخلاصة بها.

مدى  لتحديد  الالزمة  الدراسات  5-إجراء 
في   وإيفادهم  للتدريب،  املوظفني  حاجة 
أعمال  ومتابعة  وعلمية  دراسية  بعثات 
مع  بالتنسيق  كله  وذلك  املوفدين منهم 

ديوان املوظفني.
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  6-وتبني 
التي    والنماذج  والسجالت  اإلجراءات 

تستخدم في عمل هذه الوحدة.
الفصل الثالث

ديوان املوظفني العام
مادة ) 6 (

ديوان املوظفني العام
ديوان   ( تسمى  مستقلة  دائرة  1-تنشأ 
اخلدمة  بشؤون  ويعني   ) العام  املوظفني 
املدنية ويتولى إدارته رئيس يرتبط مبجلس 

الوزراء.
2- 1. يعني رئيس الديوان بقرار من مجلس 

1
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الوزراء وفقاً ألحكام املادة )69( من القانون 
الوزراء  مجلس  قيام  بعد   ، األساسي 
بتنسيب املرشح لهذا املنصب للمجلس  
التشريعي  اجمللس  ومصادقة  التشريعي، 

على تعيينه باألغلبية املطلقة ألعضائه. 

2- في حال رفض اجمللس التشريعي املصادقة 
الديوان،  رئيس  ملنصب  املرشح  على 
يقدم  مجلس الوزراء بديال آخر خالل مدة 
اجمللس   رفض  تاريخ  من  أسبوعان  أقصاها 

التشريعي املصادقة على تعيينه .
إدارة  الديوان صالحياته في  3- ميارس رئيس 
ألحكام  وفقاً   بالديوان  املتعلقة  الشؤون 

هذا القانون.
هيكله  مشروع  املوظفني  ديوان  يقدم   -4
القرار    إلصدار  الوزراء  جمللس  التنظيمي 

بشأنه.

)1(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )8( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل  قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .تاريخ السريان: 

 .2005/23/4

مادة ) 7 (2  
مهام ومسؤوليات الديوان

      حتقيقاً للغايات املقصودة من التنمية اإلدارية 
يتولى  فلسطني  في   اإلداري  اجلهاز  تطوير  في 

الديوان املهام واملسؤوليات التالية:-
1 - اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون 
والتحقق من تطبيق الدوائر احلكومية لسائر 

تشريعات اخلدمة املدنية بصورة سليمة.
2-املشاركة في إعداد وتنفيذ اخلطط املتعلقة 
قدراتهم  تنمية  على  والعمل  باملوظفني 
داخل  والبعثات  التدريب  تنسيق  طريق  عن 

فلسطني وخارجها.
3- املشاركة في وضع القواعد اخلاصة بإجراء 
امتحانات تنافسية بني املتقدمني  للتعيني 
في الوظائف العامة واتخاذ اإلجراءات الالزمة 
لعقد تلك االمتحانات سنوياً أو كلما دعت 
الدوائر  مع  بالتنسيق  وذلك  إليها،  احلاجة 

احلكومية واجلهات األخرى املعنية.
)4( لسنة 2005م  رقم  قانون  )9( من  مادة  املادة مبوجب  )2(عدلت هذه   
السريان:  تاريخ   . )4(  لسنة 1998م  رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  بتعديل 

2005/23/4.  النص األصلي .
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من   الصادرة  اإلدارية  القرارات  4-مراجعة 
التي  والترقية  بالتعيني  احلكومية  الدائرة 
خمسة  خالل  للديوان  بتبليغها  تلتزم 
عشر يوماً من صدورها، وللديوان أن يعترض 
هذا  ألحكام  منها  مخالفاً  يراه  ما  على 
اخلدمة  بشأن   السارية  واللوائح  القانون 
املدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة 
تاريخ  من  يوماً   ثالثني  خالل  احلكومية 
بني  االتفاق  عدم  حالة  وفي  بها،  تبليغه 
يرفع  املعنية  احلكومية   والدائرة  الديوان 
الديوان األمر إلى مجلس الوزراء التخاذ ما 

يراه مناسباً وفقاً ألحكام هذا القانون.
موظفي  جلميع  مركزي  سجل  5-إعداد 

اخلدمة املدنية في فلسطني.
وأية  املوظفني  عن  اإلحصاءات  6-إعداد 
الديوان  مهام  تتطلبها  أخرى  إحصاءات 

ومتابعة تلك اإلحصاءات وحتديثها.
املتعلقة  واملراجع  التشريعات  توثيق   -7

باخلدمة املدنية.
في  املدنية  للخدمة  دليل  إعداد   -8
املوظف  واجبات  فيه  توضح  فلسطني 
القانون  هذا  يتضمنها  التي  وحقوقه 
في  بها  املعمول  التشريعات  وسائر 
املوظف  على   يجب  والتي  فلسطني 

اإلملام بها.
تنتهي  الذين  املوظفني  ملفات  إحالة   -9
مدة  حصر  واستمارة  خدماتهم 

خدمتهم إلى 
املستحقات  بصرف  اخملتصة  اجلهة   

التقاعدية وفقاً ل نظام التقاعد .
الهياكل  مشاريع  في  الرأي  تقدمي   -10
وجداول  وتقسيماتها،  التنظيمية 
التي  الوظيفي،  والوصف  الوظائف 
عرضها  قبل  احلكومية  الدوائر  تقدمها 

على مجلس الوزراء.
من  احلكومية  الدائرة  مع  التنسيق   .11
وتطويرها،  العامة  باإلدارة  االرتقاء  أجل 
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وذلك من خالل املشاركة معها في كل ما 
يتعلق باألنظمة واللوائح والتعليمات 

اخلدمة  بشؤون  تعنى  التي  والقرارات   
املدنية.

12-إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء 
فلسطني. 

مادة ) 8 (
التقرير السنوي عن أعمال الديوان

      يقدم رئيس الديوان جمللس الوزراء تقريراً 
سنوياً عن أعمال الديوان ونشاطاته قبل أربعة 

أشهر من انتهاء السنة املالية، أو كلما طلب 
منه ذلك.

الباب الثاني
الفصل األول

تصنيف الوظائف احلكومية وفئات املوظفني
مادة ) 9 ( 

تقسيم الوظائف إلى فئات
في  الوظائف  تقسم  الوزراء  عدا  فيما   .1
الدوائر احلكومية في فلسطني إلى الفئات 

التالية:

 الفئة اخلاصة: وتشمل من يعني بدرجة وزير 
من رؤساء الدوائر احلكومية.

التخطيطية  الوظائف  وتشمل  العليا:  الفئة   
وتكون مسؤوليات موظفي  العليا،  واإلشرافية 
الدوائر  أهداف  تنفيذ  الفئة اإلشراف على  هذه 
اخملتلفة  التخصصية  اجملاالت  في  احلكومية 

ووضع اخلطط والبرامج واتخاذ القرارات 

3

  3 عدلت هذه املادة مبوجب  مادة )1( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .تاريخ السريان: 

2005/23/4. النص األصلي
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توفر  فيهم  ويشترط  لتنفيذها.  واإلجراءات 
املطلوبة،  العملية  واخلبرات  العلمية  املؤهالت 
املساعدين  والوكالء  الوكالء  تعيني   ويتم 
موظفي  من  العامني  واملديرين  الدوائر  ورؤساء 
وسائر  الرواتب  يعادلها.حتدد  ما  أو  الفئة  هذه  
احلقوق املالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقاً 
للدرجة   الوظيفية الواردة في قرار التعيني وفقاً 

ألحكام القانون.

 الفئة األولى: وتشمل من يعني بوظيفة مدير 
أو مستشار ممن ميتلكون مهارات 

 إدارية أو قانونية، ويشترط فيهم توفر املؤهالت 
العلمية واخلبرات العملية  املطلوبة.

  الفئة الثانية: وتشمل الوظائف التخصصية 
في مختلف اجملاالت وتكون مسؤوليات موظفي 
في  التخصصية  باألعمال  القيام  الفئة  هذه 

املهن الطبية والهندسية  واإلدارية والقانونية 
واالجتماعية  واالقتصادية  واحملاسبية  واملالية 
والثقافية  والتربوية وغيرها. وتضم هذه الفئة 
موظفي الدوائر احلكومية التي تتطلب مهارات  
ميتلكون  من  اختيار  ويتم  محددة.  تخصصية 
هذه  موظفي  بني  من  وقيادية  إدارية  مهارات 
اإلدارية  الوظائف  لشغل  يعادلها  ما   أو  الفئة 
واإلشرافية الوسطى، كرؤساء األقسام ورؤساء  

الشعب والوحدات.
الفنية    الوظائف  وتشمل  الثالثة:  الفئة 
طباعة   من  السكرتارية  وأعمال  والكتابية 

وحفظ وثائق وغيرها.
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في  احلرفية  الوظائف  وتشمل  الرابعة:  الفئة   
والنقل  واحلركة   والصيانة  التشغيل  مجاالت 
ومحطات  والكهربائية  امليكانيكية  والورش 

القوى وغيرها.
اخلدمات  وظائف  وتشمل  اخلامسة:  الفئة    

كاحلراس والسعاة ومن في حكمهم.

وحدة  الفئات  هذه  من  فئة  كل  تعتبر   -2
متميزة في مجاالت شؤون اخلدمة املدنية 
من  تعيني وترقية ونقل، ويكون لها قائمة 
كل  في  موظفيها  بأقدمية  مستقلة 

الدرجات  التي تتضمنها.
      مادة ) 10 (

تقسيم الفئات إلى درجات
الفئات  تقسم  اخلاصة  الفئة  عدا  فيما   
مدة  تغطي  الدرجات  من  عدد  إلى  الوظيفية 
اخلدمة الوظيفية للموظف من تاريخ التحاقه 
وحتى انتهائها، وفقاً ما هو وارد في  اجلدول رقم 

) 1 ( امللحق بهذا القانون.

مادة ) 11 (4       
 الترقية من الفئة الثانية إلى األولى 

بالترقية  الثانية  الفئة  موظفي  نقل  يجوز   
األولى  الفئة  موظفي  ونقل  األولى،  الفئة  إلى 
استيفائهم  عند  العليا،  الفئة  إلى  بالترقية 

للشروط املنصوص عليها في 
القانون.

مادة ) 12 (
النقل إلى الفئة الثانية

إلى  الثالثة  الفئة  موظفي  نقل  1-يجوز 
على  يحصل  من  لكل  الثانية  الفئة 
الشهادة  اجلامعية األولى على األقل أثناء 
مجال  في  الشهادة  تكون  وأن  خدمته 

العمل.
2-وفي هذه احلالة ينقل املوظف إلى الدرجة   
املقابلة التي يعادل راتبها ما   كان يتقاضاه  

قبل النقل.
 

 )4( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )2( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .تاريخ السريان: 

2005/23/4.  النص األصلي .
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مادة ) 13 (
النقل إلى الفئة الثالثة

الرابعة        يجوز نقل املوظف من إحدى الفئتني 
على  حصوله  عند  الثالثة  الفئة  إلى  واخلامسة 
املقررة  الدرجة  إلى  فوقها  فما  العامة  الثانوية 
ملؤهله على أن  يتقاضى راتبه املقرر للدرجة املنقول 

إليها أو الراتب األصلي قبل النقل أيهما  أكثر.
الفصل الثاني 

التعيينات
مادة ) 14 (

ضرورة توافر شروط شغل الوظيفة
      ال يعني على إحدى وظائف اخلدمة املدنية إال من 
توافرت فيه شروط شغل الوظيفة،  ويحظر اجلمع 

بني وظيفيتني.
مادة ) 15 (

تعيني رئيس دائرة الرقابة املالية واإلدارية
بقرار  واإلدارية  املالية  الرقابة  دائرة  رئيس  يعني    
اجمللس  ومصادقة  الوطنية  السلطة  رئيس  من 

التشريعي.

مادة ) 16 ( 
تعيني رؤساء الدوائر احلكومية املستقلة

املستقلة  احلكومية  الدوائر  رؤساء  باقي  يعني   
السلطة  رئيس  من  بقرار  العليا  الفئة  من 

الوطنية بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء.
مادة ) 17 ( 

تعيني الوكالء واملديرين العامني وموظفي 
الفئة العليا

من  العامون  واملديرون  الوكالء  يعني   -1
موظفي الفئة العليا ) أو ما يعادلها  من 
رئيس  من  بقرار   ) احلكومية  الدائرة  خارج 
السلطة الوطنية وبناًء على تنسيب  من 

مجلس الوزراء.
من  بقرار  العليا  الفئة  موظفو  يعني   -2
رئيس  تنسيب  على  بناًء  الوزراء  مجلس 

الدائرة احلكومية اخملتص.
       

5

  )5(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )3( من قانون رقم )4( لسنة 2005م بتعديل قانون 
اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ السريان: 2005/23/4.  النص األصلي

  )6(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )3( من قانون رقم )4( لسنة 2005م بتعديل قانون 
اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .تاريخ السريان: 2005/23/4. النص األصلي .
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مادة ) 18 (
تعيني موظفي الفئات األخرى

رئيس  من  بقرار  األخرى  الفئات  موظفو  يُعني   
الدائرة اخملتص.

مادة ) 19 (
اإلعالن عن الوظائف اخلالية

اخلالية  الوظائف  عن  احلكومية  الدوائر  تعلن   
من  بقرار   فيها  التعيني  يكون  التي  بها 
من  خلوها  من  أسبوعني  خالل  اخملتصة  اجلهة 
صحيفتني يوميتني على األقل ويتضمن  اإلعالن 
شغلها  وشروط  بالوظيفة  املتعلقة  البيانات 

ويُشعر الديوان بذلك 
مادة ) 20 (

املسابقات الكتابية والشفهية
      في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء 
عن   اإلعالن  يتم  وشفهية  كتابية  مسابقات 
إجراء املسابقات الكتابية أوالً، ويدعى الناجحون 

في االمتحان الكتابي فقط  إلجراء املسابقات 
الشفهية ويتم اإلعالن عن أسماء الناجحني في 
النهائي  الترتيب  املسابقات  الشفهية حسب 

لنتائج املسابقات.
مادة ) 21 (

اإلعالن عن املقبولني
  تقوم جلان االختيار باإلعالن عن أسماء املقبولني 
بحيث  األقل  في  التعيني  ملسابقات  للتقدم 

يتضمن اإلعالن موعد ومكان املسابقة.
مادة ) 22 (

معايير التعيني للوظائف
بحسب  الوظائف  في  التعيني  1-يكون 
األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج 
االمتحان، وعند التساوي في الترتيب يعني 
تساويا  فإن   خبرة،  فاألكثر  مؤهالً  األعلى 
من  حقوق  وتسقط  سناً،  األكبر  تقدم 
للتعيني مبضي سنة من   الدور  يدركه  لم 

تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.
2- يتم الشروع في عملية التعيني خالل مدة 
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شهر من تاريخ إعالن النتائج  املذكورة.
التعيني  عملية  من  االنتهاء  3-يجب 
املعلن عنها خالل مدة أقصاها  للشواغر 

سنة  من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.
مادة ) 23 (

الوظائف لألسرى واجلرحى وأسر الشهداء
1- حتدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من 

الوظائف التي تخصص لألسرى احملررين 
عمليات  في  أصيبوا  الذين  وللجرحى 
بالقيام  حالتهم  تسمح  والذين  املقاومة 
القرار  يحدد  كما  الوظائف  تلك  بأعمال  
شغل  وقواعد  املذكورين  للجرحى  وصفاً 

تلك الوظائف.
أزواج  الوظائف  تلك  في  يعني  أن  يجوز   -2
أحد   أو  أوالدهم  أحد  أو  اجلرحى  هؤالء 
بإعالتهم  القائمني  أخواتهم  أو  إخوانهم 
أو  تاماً  عجزاً  عجزهم  حالة  في  وذلك 
شغل  شروط  فيهم  توافرت  إذا  وفاتهم، 

تلك الوظائف.

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

مادة ) 24 (
شروط التعيني في الوظائف

 يشترط فيمن يعني في أي وظيفة أن يكون:-
1-فلسطينياً أو عربياً.

من  عشرة  الثامنة  السنة  أكمل  2-قد 
عمره ويَثُْبت عمر املوظف بشهادة ميالده  
الرسمية وفي األحوال التي ال يتيسر فيها 
عمره   يقدر  امليالد  شهادة  على  احلصول 
اخملتصة  الطبية  اللجنة  تتخذه  بقرار 

ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً.
البدنية  والعاهات  األمراض  من  3-خالياً 
بأعمال  القيام   التي متنعه من  والعقلية 
قرار  مبوجب  فيها  سيعني  التي  الوظيفة 
من املرجع الطبي اخملتص، على أنه  يجوز 
تعيني الكفيف في عينيه أو فاقد البصر 
اجلسدية،  اإلعاقة  ذي  أو  عينيه  إحدى  في 
متنعه  اإلعاقات  تلك  من  أي  تكن  لم  إذا 
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من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعنينّ 
الطبي اخملتص على  املرجع  فيها بشهادة 
للياقة  األخرى   الشروط  فيه  تتوافر  أن 

الصحية.
محكوم  غير  املدنية  بحقوقه  متمتعاً   -4
فلسطينية مختصة  من محكمة  عليه 
أو  بالشرف  مخلة  بجنحة  أو  بجناية 

األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
مادة ) 25 (

التعيني ألول مرة
القواعد  مرة  ألول  التعيني  في  يراعى        

التالية:-
ويعتبر  رجعي  بأثر  التعيني  يكون  1-ال 
تاريخ  من  اخلدمة  في  املوظف  تعيني 
الديوان  قبل  من  بذلك  كتابياً  إخطاره 
ويعتبر  فيها.  العمل  بواسطةومباشرته 
قرار تعيينه الغياً إذا لم يباشر عمله خالل   
وفي  كتابياً  تبليغه  تاريخ  من  يوماً  ثالثني 
هذه احلالة يعني من يليه في  الترتيب إذا 

كان التعيني مبوجب مسابقة.
2-ال يجوز تعيني الطالب املتفرغ في الدراسة 

في وظيفة شاغرة في املوازنة
 3-ال يقبل مرشح للخدمة املدنية لوظيفة 
كان   إذا  إال  قانون  مبوجب  رخصة  تتطلب 
املرشح حاصالً على الرخصة املطلوبة من 

اجلهة ذات االختصاص.
التي يجري  العلمية  الشهادات  تكون  4-أن 
التعيني على أساسها أصلية أو مصدقة  
حسب األصول صادرة عن معهد أو كلية 
معترف  أخرى  مؤسسة  أينّة  أو  جامعة  أو 

بها.
وزارتي  قبل  الشهادات من  5-تكون معادلة 
حسب   كٌل  العالي  التعليم  أو  التربية 

اختصاصها وذلك وفقاً ألحكام القانون.
6-أن ال يقل السن عن ثماني عشرة سنة.

مادة ) 26 (
جلان اختيار املوظفني

      تشكل جلان اختيار املوظفني للتعيني على 
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من  احلكومية  الدوائر  في  الشاغرة  الوظائف 
ممثلني عن كل من:-

 1 - الدائرة املعنية.
الالئحة  وتوضح  املوظفني.  ديوان   -2

التنفيذية تفصيالً بذلك.
مادة ) 27 (

شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة
 يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في 
احلالة  القانون وفي   هذه  املبينة بهذا  األحوال 
الوظيفة  أحكام  املعني  املوظف  على  يسري 

الدائمة ومبراعاة شروط  العقد املبرم معه.
مادة ) 28 (

نظام توظيف اخلبراء احملليني واألجانب
 يضع مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان 

املوظفني العام نظاماً لتوظيف  اخلبراء احملليني 
واألجانب وملن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو 

موسمية.

مادة ) 29 (
الئحة الضوابط واإلجراءات ومناذج العقود

 يصدر ديوان املوظفني الئحة بالضوابط واإلجراءات 
ومناذج العقود التي تبرم مع املعينني وفقاً للمادتني 

السابقتني.
لفصل الثالث
فترة التجربة

مادة ) 30 (
فترة التجربة

1-فيما عدا وظائف الفئة األولى تعتبر السنة  
األولى من عمل املوظف الذي يتم  اختياره 
اخلدمة  خارج  من  شاغرة  وظيفة  لشغل 

فترة جتربة.
للنماذج  وفقاً  املوظف  أداء  تقييم  2-يتم 
توضحها  التي  واإلجراءات  والضوابط 

الالئحة التنفيذية.
3- يخطر املوظف اخلاضع للتجربة في حالة 
عدم اجتيازها عن إنهاء عمله قبل أسبوعني 

من انتهائها ويتم إشعار الديوان بذلك.
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مادة ) 31 (
اجتياز فترة التجربة

يقوم  بنجاح  التجربة  فترة  املوظف  اجتاز  إذا   
رئيس الدائرة احلكومية اخملتص  بتثبيته بقرار في 
ويتم  فيها  العمل  مباشرة  تاريخ  من  الوظيفة 

إشعار الديوان بذلك

الفصل الرابع
تقييم األداء
مادة ) 32 (

تقدير مراتب األداء
 تقدر مراتب األداء بأربع مراتب هي:-

1 ( ممتاز   ) 85 - %100 (
2 ( جيد جداً   ) 75 - %84 (

3 ( جيد  ) 65 - %74 (
4 ( متوسط  ) 50 - %64 (

 وما دون ذلك ضعيف.

مادة ) 33 (
الالئحة التنفيذية لقياس كفاية األداء

مع  بالتنسيق  احلكومية  الدائرة  1-تضع 
الديوان الئحة تنفيذية تكفل قياس كفاية  
األداء الواجب حتقيقه مبا يتفق مع الوصف 

الوظيفي لنشاط الدائرة احلكومية 
واإلجراءات  بها  الوظائف  ونوعية  وأهدافها 
التي تتبع في وضع وتقدمي واعتماد   تقارير 

الكفاية وطرق التظلم منها.
2-يعتبر األداء العادي هو املعيار الذي يؤخذ 
أساساً لقياس كفاية األداء  ويكون تقدير 
املادة  في  املذكورة  للمراتب  وفقاً  الكفاية 

السابقة.
3- يقوم الرئيس املباشر بتقدير كفاية األداء 
مرة  وأمانة    ودقة  مبوضوعية  ملوظفيه 
كانون  أول  من  تبدأ  سنة  كل  في  واحدة 

الثـاني ) يناير ( وتنتهي في كــانون األول
  ) ديسمبر ( من كل عام وتقدم خالل شهري 
 ) )فبراير  وشباط   ) يناير   ( الثاني  كانون 
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آذار  الوزير اخملتص خالل شهر  وتعتمد من 
) مارس ( من العام التالي.

4- ال يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل 
عليه بعد إرساله إلى الديوان كما  ال يجوز 

محو أو كشط أي بيانات فيه.
كفاية  قياس  معايير  للموظفني  يعلن   -5

األداء التي تستخدم في شأنهم.
مادة ) 34 (

إعداد التقارير السنوية
      تعد التقارير السنوية على النموذج اخملصص 
املوظفني  كفاءات   فيها  وتدون  الغاية  لهذه 
أداء  كفاية  وتقدر  ونشاطهم،  وسلوكهم 
النموذج،  في   املدونة  الدرجات  املوظف حسب 
ويراعى في تقييم عمل املوظف إجنازه لواجباته 
شاغل  من  املنتظرة  املستويات    ضوء  على 
الوظيفة، كماً ونوعاً، وتقيم أساليب عمله من 
حيث املواظبة  والسلوك الشخصي والصفات 
الذاتية التي ميارس في ظلها صالحياته ويتخذ 

قراراته.

مادة ) 35 (
جلنة تدقيق التقارير السنوية

   يشكل رئيس كل دائرة حكومية جلنة برئاسته 
العام  التقرير  ووضع   السنوية  التقارير  لتدقيق 

لكفاية أداء املوظف
مادة ) 36 (

إعالم املوظف بتقرير الكفاية
يعمل  الذي  املوظف  اخملتصة  الدائرة  1-تُْعلم 
أدائه  عن  الكفاية   تقرير  من  بصورة  لديها 

مبجرد اعتماده من اجلهة اخملتصة.
من  اخملتص  للوزير  يتظلم  أن  2-للموظف 
التقرير املذكور خالل عشرين يوماً من  تاريخ 

عمله به.
الغرض  لهذا  تُنشأ  تظلمات  جلنة  3-تشكل 
بقرار من الوزير اخملتص تتكون من  ثالثة من 
وضع  في  يشتركوا  لم  ممن  املوظفني  كبار 
التقرير للبت في التظلم خالل  مدة أقصاها 
ستون يوماً من تاريخ تقدميه للوزير، ويكون 

قرار هذه اللجنة  نهائياً.
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4- ال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائياً إال بعد 
انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة ) 37 (
شهادات التقدير         

 مينح املوظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في 
الدائرة  من   تقدير  شهادة  األداء  كفاية  تقارير 
احلكومية التابع لها، ويعلن عن اسمه في لوحة 

مخصصة لذلك.
مادة ) 38 (

املوظفون املنتدبون واملعارون
  تضع الدائرة احلكومية اخملتصة التقرير السنوي 
عن املوظف املنتدب أو املعار  منها بعد أخذ رأي 
أعير  أو  انتدب  التي  اجلهة  أو  احلكومية  الدائرة 

إليها كتابًة.
مادة ) 39 (

تنبيه املوظفني وإنذارهم
بدرجة  تقدير  عنه  يرد  الذي  املوظف  ينبه    
متوسط إلى أوجه تقصيره، وينذر املوظف  الذي 
يرد عنه تقدير بدرجة ضعيف، ويطلب من كل 

وترسل  تقصيره،  وتالفي   أدائه،  حتسني  منهما 
نسخة اإلنذار إلى الديوان.

مادة ) 40 (
وقف العالوة الدورية

 يجوز وقف العالوة الدورية عن املوظف من تاريخ 
بدرجة  سنوي  تقرير   عنه  ورد  إذا  استحقاقها 
بحصوله  الوظيفي  أدائه  حتسن  وحلني  ضعيف 

على تقدير متوسط فما فوق.
مادة ) 41 (

جلنة توقيع اجلزاءات
 يُحال املوظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان 
متتاليان بدرجة ضعيف إلى جلنة  تشكل من 

قبل الدائرة اخملتصة بالتنسيق مع الديوان، 
ويجوز أن توقع عليه واحدة  أو أكثر من اجلزاءات 

التالية:-
1- وقف العالوة الدورية السنوية.

2- تنزيل الدرجة.
3- تنزيل الوظيفة.
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مادة ) 42 (
فصل املوظف الضعيف

 إذا قدم عن املوظف املشار إليه في املادة 
السابقة تقرير ثالث بدرجة ضعيف  يتعني 

على اللجنة اخملتصة النظر في فصله.
الفصل اخلامس

الترقيات
مادة ) 43 (

الترقية على درجة شاغرة
في  شاغرة  درجة  على  إال  الترقية  تتم  ال     
املوازنة املعتمدة شريطة قضاء املوظف سنوات 
الدرجة  على  للبقاء  املقررة  للمدة  األدنى  احلد 
املشار إليها في اجلدول  رقم ) 1 ( امللحق بهذا 

القانون.
مادة ) 44 (

شروط الترقية على الدرجات داخل الفئة 
األولى

      يشترط للترقية على الدرجات داخل الفئة 
جداً   جيد  تقدير  على  املوظف  حصول  األولى 

اعتماد  ويتم  الدرجة  طيلة سنوات اخلدمة في 
على  بناء   الوزراء  مجلس  قبل  من  الترقية 
تنسيب رئيس الدائرة احلكومية اخملتص.  تعطى 
ممتاز  تقدير  على  حصل  ملن  باالختيار  األولوية 
وعند  الدرجة  هذه   في  اخلدمة  سنوات  طيلة 
االختيار حسب  يتم  األداء  تقييم  في  التساوي 

األقدمية فيما بينهم.

مادة ) 45 (
شروط الترقية على الدرجات داخل باقي 

الفئات
      يشترط للترقية على الدرجات داخل باقي 
الفئات حصول املوظف على متوسط تقدير 

جيد فما فوق آلخر ثالث سنوات.

مادة ) 46 (
الترقية داخل الفئتني الثانية والثالثة

والثالثة  الثانية  الفئتني  داخل  الترقية  تتم   
في  الترقية  لشروط  املستوفني  للموظفني 
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الدائرة احلكومية اخملتصة بقرار من رئيس الدائرة 
اخملتص.وتعطى األولوية في الترقيات لألقدمية 

واألداء مع البدء بالنسبة اخملصصة 
للترقية باألقدمية وذلك وفقاً للنسب التالية:-

      
              الدرجــة             أقدمية        أداء

        من           إلى
 السادسة  اخلامسة           %80       %20
اخلامسة     الرابعة             %60      %40
 الرابعة      الثالثة              %50       %50
 الثالثة      الثانية              %40       %60
الثانية        األولى              %20        %80

  

مادة ) 47 (
الترقية داخل الفئتني الرابعة واخلامسة

 تتم جميع الترقيات في باقي درجات الفئة 
الثالثة والفئتني الرابعة واخلامسة  باألقدمية 

من بني املستوفني لشروط الترقية.
      ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة اخملتص 

بناء على توصية اللجنة اخملتصة.
مادة ) 48 (

الترقية من الفئة الثانية إلى الفئة األولى
األولى  الفئة  إلى  الثانية  الفئة  الترقية من   تتم 
للموظفني املستوفني لشروط  الترقية بتنسيب 
من رئيس الدائرة وبقرار من مجلس الوزراء. وتعطى 
تقدير  على  ملن حصل  باالختيار  للترقية  األولوية 
ممتاز طيلة سنوات اخلدمة  في هذه الدرجة، وعند 
حسب  االختيار  يتم  األداء  تقييم  في  التساوي 

األقدمية فيما  بني املستحقني.
مادة ) 49 (

صدور قرار الترقية من اجلهة اخملتصة بالتعيني
اخملتصة  اجلهة  من  الترقية  قرار  يصدر   -1
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بالتعيني، وتعتبر الترقية نافذةً من  تاريخ 
صدور القرار بها.

أول  الترقية  تاريخ  من  املوظف  يستحق   -2
مربوط الدرجة اجلديدة أو عالوة من عالوات 
األصلي  راتبه  إلى  مضافة  الدرجة  هذه 

أيهما أكبر.

مادة ) 50 (
الشكاوى بحق املوظفني

1- إذا قُدِّمت بحق موظف شكوى تستوجب 
اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية فال ينظر 
النهائي  القرار  صدور  بعد  إال  ترقيته  في 

في قضيته.
2-إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه 
إليه  املوجهة  التهمة  من  تبرئته  متت  أو 

ينظر في ترقيته من تاريخ استحقاقها.

 الباب الثالث
الفصل األول

رواتب املوظفني وعالواتهم
مادة ) 51 ( 

سلم رواتب املوظفني
1- حتدد رواتب املوظفني طبقاً ل سلم الرواتب 

امللحق بهذا القانون.
بتعديل  اقتراح  تقدمي  الوزراء  جمللس  2-يجوز 
اجمللس  إلى  آخر  إلى  حني  من  الرواتب  سلم 

التشريعي الفلسطيني للمصادقة عليه.
على  للموظف  اإلجمالي  الراتب  3-يصرف 

أساس:-
  أوالً: االستحقاقات:-
 أ - الراتب األساسي .

 ب - عالوة االختصاص.
 ج - عالوة اجتماعية للزوج واألوالد.

  )7(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )4( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م  تاريخ السريان: 

2005/23/4.   النص األصلي .

7
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 د - بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان    
العمل.       

هـ - عالوة غالء املعيشة.
و - عالوة ندرة.

ز - عالوة مخاطرة.
ح - عالوة طبيعة عمل .

مواقع  يشغلون  ملن  ومتنح  إدارية:  عالوة   - ط 
التنظيمي  للهيكل   وفقاً  قيادية  إشرافية 
وجدول الوظائف املعتمدين للدوائر اخملتلفة 
على الوجه املبني في اجلدول رقم ) 2 ( امللحق 
بهذا القانون وال يجوز اجلمع بينها وبني عالوة 

االختصاص بحيث يصرف أيهما أكبر.
 ثانياً: االستقطاعات :-
   أ - قسط التقاعد.

  ب - قسط التأمني الصحي.
  ج - ضريبة الدخل.

   د - أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
      

مادة ) 52 (
العالوة الدورية السنوية

في  فأكثر  سنة  أمضى  الذي  املوظف  مينح   
اخلدمة عالوة دورية سنوية تصرف له في  األول 
وباحلد  عام  كل  من   ) يناير   ( الثاني  كانون  من 
لم  ما  لدرجته  املقررة  العالوات   لعدد  األقصى 
يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو 

بتأخيرها عنه   وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة ) 53 (

العالوة االجتماعية
للموظف عن  االجتماعية  العالوة  تدفع   -1
حتى  منهم  لكل  املقررة  الفئات  حسب 

بلوغهم سن الثامنة عشرة.
من  أليٍّ  العالوة  صرف  يستمر  أن  2-على 
املذكورين في الفقرة ) 1 ( أعاله في األحوال 

التالية:-
مؤسسة  أينّة  في  دراسته  يتابع  كان  أ-إذا 
تعليمية معترف بها وحلني إمتامه دراسته 
العمر  والعشرين من  أو إكماله اخلامسة 
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أيهما أسبق.
وبنسبة  أو أصبح معاقاً  إذا كان معاقاً  ب- 

إعاقة حتددها اللجنة الطبية العليا. 
وغير  متزوجة  غير  بنتاً  كانت  إذا  ج- 

موظفة.
د - إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.

باخلدمة  موظفني  الزوجان  كان  ما  إذا   -3
املدنية فتدفع العالوة االجتماعية  للزوج 

فقط.
مادة ) 54 (

العالوة عن املواليد وحاالت الزواج
وحاالت  املواليد  عن  العالوة  صرف  يبدأ   -1
عقد  أو  امليالد   تاريخ  من  اعتباراً  الزواج 

الزواج.
من  املتوفني  عن  العالوة  صرف  ويوقف   -2

األبناء أو عن الزوج املتوفى أو املطلق 
أو البنت التي تزوجت اعتباراً من تاريخ الوفاة 

أو الطالق أو الزواج حسب  األحوال.

مادة ) 55 (
منح مقابل عن األعمال اإلضافية

عن  مقابالً  الوظيفة  شاغل  منح  يجوز        
العمل   أوقات  التي يكلف بها في غير  األعمال 
لها،  مخصص  مالي  اعتماد  توفر  إذا  الرسمية 
اخملتصة  احلكومية   الدائرة  رئيس  من  بقرار 

بالشروط التالية:-
املراد تنفيذه من األعمال  أ-أن يكون العمل 
الطارئة أو املوسمية امللحة التي ال يتسنى 

أداؤها وقت الدوام الرسمي.
ب-أال تتجاوز املبالغ املدفوعة عنها ربع راتب 

املوظف املعني.
املوظفني  على  صرفها  يقتصر  ج-أن 
دونها  فما  الثانية  الفئة  من  التنفيذيني 
وحتدد  بساعة.  الساعة  أساس  على 
والضوابط  األحكام  التنفيذية  الالئحة 
العمل  أوقات  غير  في  للعمل  واإلجراءات 

الرسمية.



5455

الفصل الثاني
احلوافز والعالوات التشجيعية

مادة ) 56 (
احلوافز املادية واملعنوية واملكافآت التشجيعية
الدائرة اخملتصة نظاماً  الديوان مع  1- يضع 
للموظفني  واملعنوية   املادية  للحوافز 
وحتسني  األهداف  حتقيق  يكفل  مبا  فيها 
يتضمن  أن  على  النفقات  وترشيد  األداء 
وشروط  املادية  احلوافز  فئات  النظام  هذا 

منحها.
مكافأة  صرف  اخملتصة  للدائرة  يجوز   -2
تشجيعية للموظف الذي يقدم أعماالً أو  

بحوثاً لرفع كفاءة األداء وترشيد النفقات.
3- يجوز للدائرة اخملتصة منح املوظف عالوة 
املقررة  الدورية   العالوة  تعادل  تشجيعية 
مبرتبة  األداء  كفاية  تقرير  على  حصل  إذا 
يزيد  أال  على  األخيرين   العامني  عن  ممتاز 
العالوة  هذه  مينحون  الذين  املوظفني  عدد 
عن 20% من عدد املوظفني  العاملني على 

هذه الدرجة فإذا قل عددهم عن خمسة 
متنح لواحد منهم على أال   يتكرر منحها 
من  األقل  على  سنتني  بعد  إال  للموظف 

تاريخ منحها له.

الفصل الثالث
النقل والندب واإلعارة

مادة ) 57 (
نقل املوظف وندبه وإعارته

داخل  إعارته  أو  ندبه  أو  املوظف  نقل  يجوز   
فلسطني أو خارجها بطلب خطي من املوظف  
على  بناًء  أو  اخملتصة  اجلهات  موافقة  بعد 

مصلحة العمل.
مادة ) 58 (

موافقة املوظف على نقله
املواد  أحكام  عليه  نصت  ما  مراعاة  مع   
املوظف  نقل   يجوز  ال  القانون  هذا  من  األخرى 
منوظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها درجة إال 
بناًء على موافقته اخلطية، على أال يؤثر النقل 
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على أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية.
مادة ) 59 (

النقل بني الدوائر احلكومية
إلى  حكومية  دائرة  من  املوظف  نقل  يجوز   
الدائرتني  وموافقة   بناًء على طلبه  أخرى  دائرة 
اخملتصتني ويصدر قرار النقل من اجلهة اخملتصة 

بالتعيني.
مادة ) 60 (

صرف الراتب من الدائرة املنقول إليها
أخرى  إلى  حكومية  دائرة  من  موظف  نقل  إذا 
يصرف راتبه مع استحقاقاته األخرى من  تاريخ 
املنقول  الدائرة  موازنة  حساب  على  النقل 

إليها.
مادة ) 61 (

ثانياً: الندب
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  بقرار من  يجوز 
املوظف  ندب   املوظفني  ديوان  مع  بالتنسيق 
مرة  للتجديد  قابلة  سنة  أقصاها  ملدة  مؤقتاً 
واحدة للعمل في دائرة  حكومية أخرى بنفس 

اقتضت  إذا  تعلوها  وظيفة  أو  وظيفته  درجة 
املصلحة العامة ذلك.وتنظيم الالئحة القواعد 

اخلاصة بالندب.
مادة ) 62 (

إعارة املوظفني
      يجوز إعارة املوظف مبوافقته اخلطية إلى أية 
حكومة أخرى أو إلى منظمة دولية أو إقليمية 
أو مؤسسة عامة بناًء على طلب أي منها سواء 
إعارته  يجوز  كما  خارجها،   أو  فلسطني  داخل 
أو  محلية  سلطة  أية  إلى  نفسها  بالطريقة 
مؤسسة ذات نفع عام  داخل فلسطني أو إلى 

شركة تساهم فيها احلكومة.
مادة ) 63 (

اعتبارات اإلعارة
      يراعى عند إعارة املوظف ما يلي:-

1- أال تتجاوز مدة اإلعارة األولى في الداخل 
سنة، ويجوز جتديدها كل مرة ملدة  سنة 
في  اإلعارة  مدة  تتجاوز  ال  بحيث  أخرى 

مجملها أربع سنوات.
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أربع  عن  للخارج  اإلعارة  مدة  تتجاوز  أال   -2
سنوات، وال يجوز إعارة املوظف بعدها إال 
عودته  من  سنوات  خمس  انقضاء  بعد 

للعمل.
مادة ) 64 (

اجلهة اخملتصة بإصدار قرار اإلعارة
اخملتصة  اجلهة  من  اإلعارة  قرار  يصدر   -1
بالتعيني بناًء على طلب اجلهة املستعيرة 
مدة  القرار  ويحدد  الديوان،  مع  بالتنسيق 
واسم  بدايتها  وتاريخ  وشروطها  اإلعارة 

اجلهة املستعيرة.
واستحقاقاته طوال  املوظف  راتب  2-يكون 
مدة اإلعارة على حساب اجلهة املستعيرة  
خدمة  مدة  كاملة  اإلعارة  مدة  وتعتبر 
الترقية  واستحقاق  للتقاعد  مقبولة 
منه  تستوفى  أن  على  الدورية،  والعالوة  

العائدات التقاعدية املستحقة.

مادة ) 65 (
اإلعادة إلى الوظيفة األولى

 تلتزم الدائرة التي أعير منها املوظف بإعادته 
إلى وظيفته األولى أو إلى وظيفة  معادلة 

لها بالدرجة والراتب اللذين كان يستحقهما 
املوظف في الوقت الذي أعيد  فيه للوظيفة، 

وفي جميع األحوال يحتفظ املوظف املعار 
مبميزات الوظيفة جميعها التي كان يشغلها 

قبل اإلعارة.
الفصل الرابع

واجبات املوظف وسلوكه الوظيفي
مادة ) 66 (

واجبات املوظفني
 الوظائف العامة تكليف للقائمني بها، هدفها 

خدمة املواطنني حتقيقاً للمصلحة  العامة 
طبقاً للقوانني واللوائح. وعلى املوظف مراعاة 

أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن 
يلتزم مبا يلي:- 

بدقة   بنفسه  به  املنوط  العمل  تأدية   -1
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بالعمل  يلتزم  وأن  وظيفته،  واجبات  ألداء 
بناًء على   الرسمية  العمل  أوقات  في غير 
اقتضت  إذا  اخملتصة  اجلهة  من  تكليف 

مصلحة العمل ذلك.
ينجز  وأن  اجلمهور  معاملة  يحسن  أن   -2

معامالتهم في الوقت احملدد.
3- احترام مواعيد العمل.

واملمتلكات  األموال  على  4-احملافظة 
العامة.

اتصاالته  في  اإلداري  التسلسل  5-احترام 
الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من  أوامر 
واللوائح  القوانني  حدود  في  وتعليمات 
النافذة، ويتحمل كلُّ مسؤول  مسؤولية 
يكون  كما  منه  تصدر  التي  األوامر 
مسؤوالً عن حسن سير العمل في حدود 

اختصاصاته.
وكفاءاته  قدراته  تنمية  على  يعمل  6-أن 
العلمية والعملية واالطالع على  القوانني 
بعمله  املتعلقة  والتعليمات  واللوائح 

التي  االقتراحات   وتقدمي  بها  واإلحاطة 
في  العمل  طرق  لتحسني  مفيدة  يراها 

الدائرة ورفع مستوى األداء فيها.
مادة ) 67 (

احملظورات على املوظفني
يحظر على املوظف ما يلي:-

القوانني  أو  القانون  هذا  أحكام  1-مخالفة 
واملتعلقة  بها   املعمول  األخرى  واللوائح 

باخلدمة املدنية واملوظفني. 
آخر  عمل  أي  وبني  وظيفته  بني  اجلمع   -2
وحتدد  بالواسطة.  أو  بنفسه  يؤديه 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط 
للموظف  يجوز   التي  لألعمال  واألحكام 
أداؤها في غير أوقات الدوام الرسمية مبا ال 
يضر أو يتعارض أو يتناقض  مع الوظيفة 

أو مقتضياتها.
فيها  وصالحياته  وظيفته  استغالل   -3
القبول   أو  شخصي  ربح  أو  ذاتية  ملنفعة 
مباشرة أو بالواسطة ألية هدية أو مكافأة 
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أو منحة أو عمولة مبناسبة قيامه بواجبات 
وظيفته.

ورقة  أينّة  بأصل  لنفسه  يحتفظ  أن   -4
ملخص  أو  نسخة  أو  صورة  أو  رسمية 
أن  ينزعها من امللفات اخملصصة  أو  عنها 
حلفظها ولو كانت خاصة بعمل كلنّف به 

شخصياً.
5- أن يفشي أينّاً من األُمور التي يطلع عليها 
التي  للمجاالت  خالفاً  وظيفته  بحكم 

يجيزها القانون حتى ولو ترك الوظيفة.
 

أعمال  في  الواجب  6-اخلروج على مقتضى 
شأنه   من  مبظهر  الظهور  أو  وظيفته 

اإلخالل بكرامة الوظيفة.
أو  األندية  في  القمار  ولعب  اخلمر  7-شرب 

في احملال العامة.

الفصل اخلامس
اإلجراءات والعقوبات التأديبية

مادة ) 68 (
العقوبات التأديبية

  إذا ثبت ارتكاب املوظف مخالفة للقوانني 
واألنظمة والتعليمات والقرارات  املعمول بها 

في اخلدمة املدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه 
إحدى العقوبات التأديبية التالية:-

 1 -التنبيه أو لفت النظر.
 2 -اإلنذار.

راتب  يزيد عن  الراتب مبا ال   3 - اخلصم من 
خمسة عشر يوماً.

تأجيلها  أو  الدورية  العالوة  من  احلرمان   -4
مدة ال تزيد عن ستة أشهر.

هذا  أحكام  حسب  الترقية  من  احلرمان   -5
القانون.

ستة  تتجاوز  ال  مدة  العمل  عن  الوقف   -6
أشهر مع صرف نصف الراتب.

7 - تخفيض الدرجة.
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8- اإلنذار بالفصل.
9- اإلحالة إلى املعاش.

10- الفصل من اخلدمة.
مادة ) 69 (

إجراءات توقيع العقوبات التأديبية
مخالفة  على  للتحقيق  اإلحالة  تكون   -1
العقوبة  توقيع  سلطة  ميلك  ممن  تأديبية 

على املوظف.
2- فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر ال 
يجوز توقيع عقوبة على املوظف إال  بعد 
وسماع  معه  للتحقيق  جلنة  إلى  إحالته 
في   بالتسجيل  ذلك  إثبات  ويتم  أقواله، 
محضر خاص، ويكون القرار الصادر بتوقيع 

العقوبة مسبباً.
3- ال يجوز توقيع أكثر من عقوبة على نفس 

اخملالفة.
مادة ) 70 ( 

عقوبات موظفي الفئة العليا
إحدى  إال  العليا  الفئة  موظفي  على  توقع  ال 

العقوبات التأديبية التالية:-
 ا - اللوم.

 2 - اإلحالة إلى املعاش.
 3 - الفصل من اخلدمة.

مادة ) 71 ( 
إجراءات تأديب موظفي الفئة العليا

العليا  الفئة  موظفي  إحالة  تكون  أ- 
بقرار  التأديبية  اخملالفات  على  للتحقيق 
من  طلب  على  بناًء  الوزراء  مجلس  من 

رئيس الدائرة احلكومية التابعني لها.
التحقيق جلنة يشكلها مجلس  ب- تتولى 
عن   درجاتهم  تقل  ال  موظفني  من  الوزراء 

درجة املوظف احملال للتحقيق.
مجلس  إلى  توصياتها  اللجنة  ترفع  ج- 
الوزراء التخاذ القرار املناسب بشأنها وفقاً 

ألحكام هذا القانون.

8

)8(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )5(  من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ السريان: 

2005/23/4.   النص األصلي .
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9

 مادة ) 72 (
توقيف املوظفني والتحقيق معهم

أو  توقيفه  شأنه  من  ما  للموظف  نسب  إذا   
عن   يخرج  شأن  في  معه  التحقيق  أو  احتجازه 
هذا  على  القائمة  اجلهة  فعلى  وظيفته  نطاق 
اإلجراء إبالغ الدائرة احلكومية  التابع لها املوظف 

فوراً للنظر في شأنه وفقاً ألحكام هذا القانون.
مادة ) 73 (

تقادم اخملالفات التأديبية
      ال يجوز إحالة املوظف إلى التحقيق وفقاً 
ألحكام هذا القانون بسبب مخالفة  تأديبية 
مضى على اكتشافها أكثر من ستة أشهر.

)9( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )3( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ السريان: 

2005/23/4. النص األصلي .

مادة ) 74 (
اإلعفاء من العقوبة التأديبية

التأديبية  العقوبة  من  املوظف  يعفى  ال    
إذا  إال  رئيسه   من  إليه  صادر  أمر  إلى  استناداً 
ثبت أن ارتكابه اخملالفة كان تنفيذاً ألمر خطي 
بذلك صادر إليه من  رئيسه املذكور بالرغم من 

تنبيهه للمخالفة خطياً.
الفصل السادس

محو العقوبات التأديبية
مادة ) 75 (

مدد محو العقوبات التأديبية
1- متحى العقوبات التأديبية التي توقع على 

املوظف بانقضاء املدد اآلتية:-
أ- ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو 
اإلنذار أو اخلصم من الراتب مدة ال  تتجاوز 

خمسة أيام.
مدة  األجر  من  اخلصم  حالة  في  سنة  ب- 
تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العالوة أو  

احلرمان منها.
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األخرى  العقوبات  إلى  بالنسبة  سنتان  ج- 
إلى  واإلحالة  الفصل  عقوبتي  عدا  فيما 

املعاش بحكم أو قرار تأديبي.
العليا  الوظائف  لغير شاغلي  بالنسبة   -2

يتم احملو في احلاالت املذكورة في الفقرة
 ) 1 ( بقرار من اللجنة اخملتصة وفقاً ألحكام 
تبني  إذا  القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة 
لها أن سلوك املوظف وعمله منذ توقيع 
تقارير  واقع  من   وذلك  مرضياً  العقوبة 
وما  خدمته  وملف  السنوية  أدائه  كفاية 

يبديه رؤساؤه عنه.
مادة ) 76 (

تبعات محو العقوبة التأديبية
  يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها 

كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل، وال  يؤثر 
ذلك على احلقوق والتعويضات التي ترتبت 

نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة  وكل إشارة 
لها، وما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف.

 مادة ) 77 (
حساب عقوبات اخلصم

حساب  في  حكومية  دائرة  كل  حتتفظ        
على   املوقعة  اخلصم  عقوبات  بحصيلة  خاص 
املوظفني، ويكون الصرف من هذه احلصيلة في 
الرياضية  أو   الثقافية  أو  االجتماعية  األغراض 
للموظفني طبقاً للشروط واألوضاع التي حتددها 

الدائرة احلكومية 
      اخملتصة وفقاً ألحكام الالئحة التنفيذية 

لهذا القانون.
الباب الرابع
الفصل األول

اإلجازات
مادة ) 78 (

االنقطاع عن العمل
ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال 

إلجازة يستحقها في حدود اإلجازات  املقررة 
في هذا القانون ووفقاً للضوابط واإلجراءات 

التي تضعها الدائرة احلكومية التابع لها.
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مادة ) 79 (
إجازات املوظفني املستحقة

 تكون اإلجازات املستحقة للموظف على 
النحو التالي:-

1 - اإلجازة السنوية.
2 - اإلجازة العارضة.
3 - اإلجازة املرضية.

4 - اإلجازة الدراسية.
5 - اإلجازة دون راتب.

6 - إجازة األمومة والوالدة.
7 - إجازة احلج.

مادة ) 80 (
اإلجازة االعتيادية السنوية

سنوية  اعتيادية  إجازة  املوظف  يستحق        
براتب كامل ال يدخل في حسابها أيام العطل 

األسبوعية  العطلة  يوم  عدا  فيما  الرسمية   
وذلك على التفصيل التالي:-

األولى  السنة  في  يوماً  عشر  خمسة   -1
تاريخ  من  أشهر  ستة  مضي  بعد  وذلك 

مباشرته العمل.
2- ثالثني يوماً ملن أمضى سنة فأكثر.

عمره  جتاوز  ملن  يوماً  وثالثني  خمسة   -3
اخلمسني وأمضى في اخلدمة عشر سنوات  

على األقل.

مادة ) 81 (
املقصود بالسنة

اإلجازات  منح  لغايات  بالسنة  املقصود        
تبدأ  القانون سنة ميالدية   االعتيادية في هذا 
من األول من كانون الثاني ) يناير ( وتنتهي في 
من   ) ديسمبر   ( األول  كانون   من  األخير  اليوم 

ذات السنة.
مادة ) 82 (

اإلجازة السنوية ملوظفي املؤسسات 
التعليمية

1- تكون اإلجازة السنوية ملوظفي املؤسسات 
طبقاً   مستوياتها  مبختلف  التعليمية 
احلكومية  الدائرة  تضعها  التي  للوائح 
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اخملتصة.
الدائرة  رئيس  مبوافقة  استثناء  ويجوز   -2
الذي   املوظف  منح  اخملتص  احلكومية 
تتجاوز  ال  إجازة  التعليم  حقل  في  يعمل 

عشرة أيام في السنة الواحدة.
مادة ) 83 (

ترحيل اإلجازة السنوية
اإلجازة  إنهاء  أو  تأجيل  أو  تقصير  يجوز  ال     
االعتيادية السنوية إال ألسباب قوية  تقتضيها 
الدائرة  رئيس  عليها  ويوافق  العمل  مصلحة 
يتم  احلالة  هذه  وفي  املعنية،  احلكومية 
مع  نفاذه  حتى  املرحل  الرصيد  من  االستفادة 

اإلجازة االعتيادية 
      املستحقة له في السنوات التالية بحيث 

ال تزيد في سنة واحدة عن ستني يوماً.

مادة ) 84 (
اإلجازة العارضة

      يستحق املوظف إجازة عارضة براتب كامل 

ملدة ال تزيد عن عشرة أيام في السنة  وذلك 
بسبب طارئ يتعذر معه احلصول على أية 

إجازة أخرى.
مادة ) 85 (

اإلجازة املرضية
سنوات  ثالث  كل  املوظف  يستحق   -1
متنح  مرضية  إجازة  اخلدمة  في  تقضى 
في  اخملتصة  الطبية  اللجنة  من   بقرار 

احلدود التالية:-
 أ - ثالث أشهر براتب كامل.

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

ج- ستة أشهر براتب يعادل 50% من الراتب 
الكامل إال إذا جتاوز املوظف عمر   اخلمسني 
الراتب  من   %75 إلى  النسبة  هذه  فترفع 

الكامل.
قررت  إذا  راتب  بدون  أخرى  أشهر  ثالثة  د- 

اللجنة الطبية اخملتصة احتمال شفائه.
املوظف  يتبعها  التي  احلكومية  للدائرة   -2
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زيادة املدة ستة أشهر أخرى دون راتب  إذا 
كان املوظف مصاباً مبرض يحتاج لشفائه 
اللجنة  تقرره  ملا  وفقاً  وذلك  طويالً  عالجاً 

الطبية اخملتصة.
املذكورة  احلكومية  الدائرة  لرئيس  يجوز   -3
املشار  املدد   جملموع  األقصى  احلد  مبراعاة 
إليها في هذه املادة أن يقرر زيادة املدد التي 
يحصل فيها املوظف على  إجازة مرضية 
بأجر مخفض، كما يجوز له أن يقرر منحه 

بتلك اإلجازة بأجر كامل.
اإلجازة  حتويل  طلب  في  احلق  للموظف   -4
املرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده 

منها يسمح بذلك.
الدائرة  يُخطر  أن  املريض  املوظف  على   -5
احلكومية التابع لها عن مرضه خالل  أربع 
وعشرين ساعة من تخلفه عن العمل ما 

لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب 
  قهرية.

على  احلصول  املريض  للموظف  يجوز   -6

أيام متنح   إجازة مرضية ال تزيد على ثالثة 
ويجوز  الصحة،  لوزارة  تابع  طبيب  من 
متديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام أخرى  بناًء 
على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي 

تابع لوزارة الصحة.
7- استثناء من أحكام اإلجازات املرضية مينح 
املوظف املريض بأحد األمراض  املزمنة التي 
يصدر بتحديدها من وزير الصحة بناًء على 
إجازة   - العليا  الطبية   اللجنة  موافقة 
أو  يُشفى  أن  إلى  كامل  بأجر  استثنائية 
تستقر حالته استقراراً   ميكنه من العودة 
كامالً  عجزاً  عجزه  تبني  وإذا  العمل  إلى 

تنهى خدمته لعدم  اللياقة الصحية.
8- يضع ديوان املوظفني اإلجراءات املتعلقة 
املرضية   اإلجازة  على  املوظف  بحصول 

وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
9- إذا رغب املوظف املريض في إنهاء إجازته 
مبوافقة  إال   ذلك  يتم  فال  لعمله  والعودة 

اللجنة الطبية اخملتصة.
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يثبت   الذي   - املوظف  متارض  يعتبر   -10
بقرار من اللجنة الطبية اخملتصة -  إخالالً 

بواجبات الوظيفة.
مادة ) 86 (

اإلجازة الدراسية
1- مبا ال يتعارض مع مصلحة العمل يجوز 
يتبعها   التي  احلكومية  الدائرة  لرئيس 
اخلدمة  في  سنتني  أمضى  الذي  املوظف 
بناء  دراسية  إجازة  منحه  على  املوافقة 

على  طلبه.
قابلة  سنة  ملدة  الدراسية  اإلجازة  متنح   -2

للتجديد سنوياً بحد أقصى أربع  سنوات.
وفقاً  راتب  دون  الدراسية  اإلجازة  تكون   -3
تتضمنها  التي  والضوابط  للشروط 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ) 87 (
اإلجازة دون راتب

على  بناء  راتب  دون  إجازة  املوظف  مينح   -1
اخلارج  إلى   املسافر  زوجه  ملرافقة  طلبه 
مدة  تقل  ال  والذي  الدراسة  أو  للعمل 
جتاوز  أال  شريطة  أشهر  ستة  عن  سفره 

اإلجازة مدة بقاء الزوج في اخلارج.
منح  اخملتصة  احلكومية  للدائرة  يجوز   -2
التي   لألسباب  راتب  دون  إجازة  املوظف 
جهة  تقدرها  والتي  طلبه  في  يبديها 

اإلدارة.
3- ال يستحق املوظف الذي منح إجازة دون 
إجازته،  مدة  طوال  ترقية  أو  عالوة  راتب 
أقدمية  في  اإلجازة  هذه  مدة  وال حتتسب 
والعالوات  بالترقيات  يتعلق  فيما  درجته 
بالتأمني  اخلاصة  باألحكام  إخالل  دومنا 

واملعاشات.
شغل  املوظف  لها  التابع  للدائرة  يجوز   -4
دون   بإجازة  له  املرخص  املوظف  وظيفة 
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أو  بالتعيني  األقل  على  سنة  ملدة  راتب 
الترقية عليها وفقاً ألحكام القانون.

مادة ) 88 (
إجازة األمومة

براتب كامل  1- متنح املوظفة احلامل إجازة 
الوضع  قبل  متصلة  أسابيع  عشرة  ملدة 

وبعده.
2- للموظفة املرضعة احلق في االنصراف من 
واحدة  انتهائه بساعة  العمل قبل موعد 
ولها  الطفل  مولد  تاريخ  من  سنة  وملدة 

احلق في إجازة دون راتب ملدة عام لرعايته.
مادة ) 89 (
إجازة احلج

  للموظف احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته 
في إجازة ألداء فريضة احلج براتب  كامل ملدة 

ثالثني يوماً.

الفصل الثاني
التغيب عن العمل

مادة ) 90 (
التغيب عن العمل

عن  تغيب  إذا  وظيفته  املوظف  يفقد   -1
عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسة عشرة   

يوماً متصلة ما لم يقدم عذراً مقبوالً.
2- حتتسب مدة الغياب في هذه احلالة براتب 

كامل أو غير ذلك وفقاً ملقتضيات احلال.
مادة ) 91 (

البعثات الرسمية والدورات التدريبية
   تعتبر املدد التي يوفد فيها املوظف في بعثة 
رسمي  عمل   كأنها  تدريبية  دورة  أو  رسمية 
واللوائح  القوانني  ألحكام  وفقاً  كامل  وبراتب 

اخلاصة املنظمة لها.
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مادة ) 92 (
بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية

الذي يوفد في مهمة عمل    يستحق املوظف 
وحتدد  تقررها  التي  واملصاريف  البدالت  رسمية 
يصدرها  خاصة  الئحة  وضوابطها  شروطها 

مجلس الوزراء.
الفصل الثالث

التوقيف عن العمل
مادة ) 93 (

وقف املوظف عن العمل عند التحقيق معه
  مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون:-

لرئيس  يجوز  للتحقيق  املوظف  إحالة  عند   
املوظف  وقف  يتبعها  التي  احلكومية  الدائرة 
عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة 
التحقيق  ينتهي  ريثما  مؤقتة  بصفة  نفسها 

معه.

مادة ) 94 (
دفع راتب املوقوف عن عمله

 يدفع للموظف املوقوف عن عمله راتبه كامالً 
فترة وقفه

الفصل الرابع
إصابة العمل

مادة ) 95 (
تعريف إصابة العمل 

      إصابة العمل هي احلادث الذي يقع للموظف 
أو  بسببها،  أو   وظيفية  ملهام  مباشرته  أثناء 
أثناء ذهابه ملباشرة عمله أو عودته منه، ويعتبر 
في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض املهنة التي 

حتددها الالئحة.
  

10

)10(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )10( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون  اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ السريان: 

2005/23/4.  النص األصلي 
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  مادة ) 95 مكرر 1( 11
تعويض العجز اجلزئي الدائم

جزئي  العمل عجز  إصابة  على  ترتب  إذا   .1
نقدياً   تعويضاَ  املصاب  يستحق  دائم، 
الكلي  العجز  إلى  العجز  نسبة  يعادل 
نظام  في  الوارد  التعويض  من  الدائم 

التقاعد 
من  أكثر  العمل  إصابة  على  ترتب  إذا   .2
عجز جزئي دائم، يستحق املصاب تعويضاً  
ال  مبا  العجز  نسب  مجموع  عن  نقدياً 
الكلي  للعجز  املقرر  التعويض  يتجاوز 

الدائم. 

 )11( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )11( من قانون رقم )4( لسنة 
 . 2005م بتعديل قانون  اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م 

تاريخ السريان: 2005/23/4.  النص األصلي

      مادة ) 95 مكرر 2( 
سقوط حق املصاب بالتعويض

 يسقط حق املصاب في التعويض في احلاالت 
اآلتية:

1. إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:
أ. فعل متعمد من املصاب.

املسكرات    تأثير  حتت  املصاب  ب.وقوع 
أواخملدرات.

2. انقضاء سنتني على وقوع إصابة العمل 
دون املطالبة بهذا احلق إال إذا كان التأخير 
املوظف  حالة  استقرار  عدم  عن  ناجتاً 

املصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.

 )13(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )12( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
تاريخ السريان:   . )4( لسنة 1998م  املدنية رقم  بتعديل قانون  اخلدمة 

2005/23/4. النص األصلي .

13



8485

 )14( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )13( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون  اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .  تاريخ السريان: 

2005/23/4.   النص األصلي

مادة ) 95 مكرر 3( 
تعويض إصابة العمل

ألحد  أو  عمل  إلصابة  املوظف  تعرض  إذا    
األمراض املهنية التي حتددها الالئحة 
  التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:

1. إجازة مرضية براتب كامل
السلطة  نفقة  على  الالزم  العالج   .2

الوطنية وفقاً ملا تقرره اللجنة الطبية.
العجز  نسبة  عن  عادالً  مالياً  تعويضاً   .3
وفقاً  الطبية  اللجنة  تقرير  في  املقررة 

ألحكام نظام التقاعد [

    

مادة ) 95 مكرر 4( 14
الطعن في قرار اللجنة الطبية

اللجنة  قرار  في  الطعن  للموظف  يجوز        
الطبية خالل ثالثني يوماً من تاريخ إعالمه 

      به وفقاً ألحكام القانون.

مادة ) 95 مكرر 5( 
تعويض املرض املهني بعد انتهاء اخلدمة

      إذا ظهرت على املوظف أعراض مرض مهني 
خالل سنتني من تاريخ انتهاء خدمته يستحق 

      املوظف جميع احلقوق املقررة له وفقاً ألحكام 
هذا القانون.

15

16

)15(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )14( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
السريان:  تاريخ   . 1998م  لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  بتعديل 

2005/23/4.   النص األصلي .
  )16( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )15( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
تاريخ السريان:   . بتعديل قانون  اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م 

2005/23/4.   النص األصلي .



8687

مادة ) 95 مكرر 6( 
اإلصابة التي تقتضي مسؤولية طرف آخر

فيها  تسبب  العمل  إصابة  أن  ثبت  إذا   .1
طرف آخر، للموظف املصاب أن يختار بني  
من  القانونية  التعويضات  على  احلصول 

ذلك الطرف أو من السلطة الوطنية. 
ذلك  على  الرجوع  الوطنية  للسلطة   .2
الطرف بأية أعباء مالية تكون قد حتملتها 

أو دفعتها نتيجة لتلك اإلصابة.

      

17

 )17(  عدلت هذه املادة مبوجب مادة )14( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
السريان:  تاريخ   . 1998م  لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  بتعديل 

2005/23/4.   النص األصلي .
  

 )مادة ) 95 مكرر 7
تعويض الوفاة أو العجز الكلي الدائم

 إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز      
فينظام الواردة  األحكام  تطبيق  يتم   املوظف، 

 التقاعد .كلي دائم ترتب عليه إنهاء خدمة

مادة ) 95 مكرر 8( 
احلق في التعويض عن اإلصابة واحلقوق 

التقاعدية
التي  املوظف   ال تخل األحكام اخلاصة بحقوق 
تنشأ عن إصابة العمل - بحقوقه األخرى الواردة 

في أحكام نظام التقاعد 

18

19

  )18(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )15( من قانون رقم )4( لسنة 
2005م بتعديل قانون  اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ 

السريان: 2005/23/4.   النص األصلي .
  )19( عدلت هذه املادة مبوجب مادة )16( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
السريان:  تاريخ   . 1998م  لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  بتعديل 

2005/23/4.   النص األصلي .
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20 مادة ) 95 مكرر 9( 

احلجز على تعويض اإلصابة      
 ال يجوز للحجز على التعويض املستحق عن اإلصابة

 أو حتويله ألي شخص آخر غير
 املستحقني، إال لسداد النفقة ومبا ال يتجاوز ثلث      

.قيمة التعويض
الباب اخلامس
انتهاء اخلدمة

مادة ) 96 (

أسباب انتهاء خدمة املوظف
تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية:

1 - بلوغ السن القانونية لترك اخلدمة.
2 - عدم اللياقة الصحية.

3 - االستقالة.

4 - فقد الوظيفة.

محكمة  من  نهائي  بحكم  عليه  6-احلكم 
بجناية أو  بالشرف أو  مختصة  فلسطينية   

األمانة بجنحة مخلة .
      

5 - اإلحالة إلى املعاش أو الفصل من اخلدمة.

          7 - الوفاة  
  )20(عدلت هذه املادة مبوجب مادة )17( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
السريان:  تاريخ   . 1998م  لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  بتعديل 

2005/23/4. النص األصلي.
  

مادة ) 97 (
انتهاء اخلدمة لبلوغ السن القانونية

الستني       أكمل  إذا  املوظف  خدمة   تنتهي 
.من عمره

مادة ) 98 (
انتهاء اخلدمة لعدم اللياقة الصحية

للخدمة  الصحية  اللياقة  عدم  تثبت   -1
بقرار من اللجنة الطبية العليا.

لعدم  املوظف  خدمة  إنهاء  يجوز  ال   -2
استنفاذ  قبل  للخدمة  الصحية  اللياقة 
واالعتيادية ما لم يطلب  املرضية  إجازاته 

كتابياً إنهاء  استنفاد إجازاته املذكورة.
مادة ) 99 (

االستقالة من الوظيفة
1- للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته 
بطلب خطي إلى رئيس الدائرة احلكومية   

التابع لها.
املذكور  احلكومية  الدائرة  رئيس  يبت   -2
أقصاها    مدة  خالل  االستقالة  طلب  في 
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ثالثون يوماً من تاريخ تقدميها إليه.
لم  إذا  االستقالة مقبولة حكماً  تعتبر   -3
يتم البت فيها خالل املدة املشار  إليها في 

الفقرة ) 2 ( أعاله.
إلى  احملال  املوظف  استقالة  تقبل  ال   -4
إحدى   بغير  انتهائه  بعد  إال  التحقيق 

عقوبتي الفصل أو اإلحالة إلى املعاش.
يبلغ  أن  إلى  عمله  في  املوظف  يستمر   -5
انقضاء  أو   االستقالة  قبول  بقرار  كتابياً 
املوعد املنصوص عليه في الفقرة ) 2 ( من 

هذه املادة.
مادة ) 100 (

انتهاء اخلدمة بفقد الوظيفة
      تنتهي خدمة املوظف بفقده وظيفته في 

إحدى احلالتني التاليتني:
1- التغيب وفقاً ألحكام املادة ) 90 ( من هذا 

القانون.
عذر  أو  إذن  بغير  عمله  عن  تغيب  إذا   -2
متصلة   غير  يوماً  ثالثني  من  أكثر  مقبول 

في  منتهية  خدمته  وتعتبر  السنة  في 
هذه احلالة من اليوم التالي الكتمال هذه  
املدة شريطة أن يكون قد مت إنذاره خطياً 

بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.

مادة ) 101 (
انتهاء اخلدمة باإلحالة على املعاش

 تنتهي خدمة املوظف بإحالته إلى املعاش      
في حالتني

من  )  70 و   68  ( املادتني  ألحكام  وفقاً   -1  
.االقانون

2- مبوافقة من رئيس الدائرة احلكومية بناء 
شريطة  املوظف  من  خطي  طلب  على 
الطلب  هذا  تقدميه  عند  عمره  يقل  أال  
احلد  استيفاء  وبشرط  عن خمسني سنة 
معاش  الستحقاق  السنوات  من   األدنى 

التقاعد.
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مادة ) 102 (
حقوق التقاعد

      تكون حقوق من تنتهي خدمته من املوظفني 
وفقاً  القانون  هذا  في  الواردة  األسباب  ألحد 

لألحكام والقواعد الواردة بشأن التقاعد.

الباب السادس
أحكام عامة وانتقالية

مادة ) 103 (
 قواعد وأحكام نقل املوظفني املوجودين في

اخلدمة املدنية
 1 - يحدد مجلس الوزراء قواعد وأحكام نقل 
املدنية  اخلدمة   في  املوجودين  املوظفني 
ألحكامه  ووفقاً  القانون  هذا  نفاذ  وقت 
الواردة في  اجلداول  والدرجات  الفئات  إلى 

امللحقة به.
2- تشكل بقرار من رئيس كل دائرة حكومية 
بالتنسيق مع ديوان املوظفني جلنة أو  أكثر 
للقواعد  وفقا  موظفيها  نقل  في  للنظر 

 )  1  ( الفقرة  في  إليها  املشار  واألحكام 
أعاله.

يتقاضاه  الذي  الراتب  أن  تبني  إذا   -3
املوظف عند نقله وفقاً ألحكام الفقرتني 
له  املستحق  الراتب  عن  يزيد  السابقتني 

في الدرجة املنقول إليها يحتفظ براتبه 
عالوات  أية  احتساب  يتم  أن  على  األصلي   
راتبه   له ضمن تسوية  زيادات تستحق  أو 
براتب الدرجة اجلديدة حلني استنفاد الفرق 
وذلك وفقاً لإلجراءات التي يصدر  بشأنها 

قرار من مجلس الوزراء.
مادة ) 104 (

قواعد وأحكام الزيادات في الرواتب
 1- يضع مجلس الوزراء القواعد واألحكام 
قد  زيادات  أية  لتنفيذ  املنظمة  والشروط 
هذا  تطبيق  نتيجة  الرواتب  في  تستحق 
اخلدمة  في  املوجودين  للموظفني  القانون 

أو املعينني وفق أحكامه.
الزيادات  تنفيذ  في  التدرج  يجوز   -2
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البدء  يتم  أن  شريطة  أعاله  إليها  املشار 
باملستفيدين من الفئات والدرجات الدنيا.

هذا  أحكام  وفق  املعينون  يستفيد  ال   -3
فيه  املقررة  املذكورة  الزيادات  من  القانون 
في  املوجودين  ألقرانهم  تنفيذها  عند  إال 

اخلدمة.

مادة ) 105 (
التظلم من القرارات اإلدارية

الدائرة  لرئيس  يتظلم  أن  للموظف   -1
خالل  وذلك  إداري  قرار  أي  من  احلكومية 

عشرين يوماً من تاريخ علمه به.
2- ويتم البت في التظلم خالل ستني يوماً 
املدة  هذه  انقضت  فإذا  تقدميه،  تاريخ  من 
دون الرد خطياً على املتظلم أعتبر تظلمه 

مرفوضاً.
خالل  القضاء  إلى  اللجوء  للموظف   -3
ستني يوماً من تاريخ إبالغه رفض تظلمه 
في  عليها  املنصوص  املدة  انقضاء  أو 

الفقرة ) 2 ( أعاله.
القانون  لهذا  التنفيذية  الالئحة  تنظم   -4
القرارات  من   بالتظلم  اخلاصة  اإلجراءات 

اإلدارية.
مادة ) 106 (

الئحة معادلة وظائف ودرجات كادر قوات 
األمن العام ومنظمة التحرير

الئحة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تصدر   -1
قوات  كادر  ودرجات  وظائف  معادلة  حتدد 
التحرير  منظمة  وكادر  العام  األمن 
الفلسطينية ومؤسساتها، وكذلك كادر 
بالفئات  أخرى  فلسطينية  جهة   أية 

والدرجات املقابلة لها في القانون.
أحكام  مراعاة  احلكومية  الدوائر  على   -2
املعادلة وفقاً للفقرة ) 1 ( عند  النظر في 
التعيني أو النقل من الفئات املذكورة أعاله 

إلى كادر اخلدمة املدنية.
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الذيول
جدول رقم )1(

فئات الوظائف وسلم الرواتب 
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      متنح عالوة دورية بنسبة واحد وربع في املائة 
عن  اجلدول  فئات  لكافة  االساسي  الراتب  من 

كل سنة خدمه

جدول رقم )2(
إشرافية  مواقع  يشغلون  ملن  اإلدارية  العالوة 

قيادية العالوة اإلدارية املقترحة 

21

الوظيفة
وكيل الوزارة أو ما يوزازيه من رؤساء الدوائر احلكومية األخرى

وكيل مساعد
مدير عام الوزارة

مدير عام في الوزارة
مدير مشفى أو منطقة تعليمية او مدير دائرة أو ما يوازيها

نائب مدير
رئيس قسم او ما يوازيها )مدير مدرسة، مشرف(

رئيس قسم او ما يوازيها)معلم مسؤول(

املبلغ بالشيكل
1050
950
750
550
400
350
300
200

 )21(لقد مت هذا التعديل مبوجب مادة )6( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م . تاريخ السريان: . 

مادة ) 107 (
الئحة احتساب مدد اخلدمة واخلبرة السابقة

      مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر 
قواعد  تبني  الئحة  الوزراء  مجلس  من  بقرار 
احتساب مدة اخلدمة أو اخلبرة السابقة ملوظفي 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  مؤسسات 
في  ومن  احملررين  واألسرى  املقاومة  وعناصر 
حكمهم، وغيرهم ممن لهم  مدد خدمة أو خبرة 
سابقة ويراعى في ذلك عدم متيز من يستفيد 

من هذا احلكم عن نظيره.
مادة ) 108 (

أحكام انتقالية
      مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر 
العمل بالقوانني واللوائح السارية بشأن اخلدمة 
املدنية حلني قيام مجلس الوزراء بإصدار اللوائح 
أقصاها  مدة  خالل  ألحكامه  املنفذة  والقرارات 

سنة من تاريخ نفاذه.

)20(لقد مت هذا التعديل مبوجب مادة )6( من قانون رقم )4( لسنة 2005م 
بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998م .  تاريخ السريان: .

20
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 صدر مبدينة غزة بتاريخ 28 / 5 / 1998 ميالدية
املوافق 2 / 2 / 1419 هجرية 

ياسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطني

قرار بقانون رقم )5( لسنة 2008م
اخلدمة  في  اإلضراب  ممارسة حق  تنظيم  بشأن 

املدنية
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئيس 

الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املعدل  األساسي  القانون  على  الع  اإلطنّ بعد    
لسنة 2003م وتعديالته وال سيما أحكام املادتني 
قانون  أحكام  على  منه،واإلطالع  و43(   4/25(
على  واإلطالع  2000م،  لسنة   )7( رقم  العمل 

تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 2008/03/31م،
لنا،وحتقيقاً  اخملولة  الصالحيات  على  وبناًء 
للمصلحة العامة،أصدرنا القرار بقانون التالي:

مادة )1( 
حق اإلضراب 

املدنية  اخلدمة  ملوظفي  مكفول  اإلضراب  حق 
وفقاً ألحكام هذا القرار بقانون.
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مادة )2( 
اإلضراب 

رقم  العمل  قانون  من   )67( املادة  أحكام  تُطبق 
)7( لسنة 2000م املتعلقة باإلضراب في املرافق 

العامة على إضراب موظفي اخلدمة املدنية.

مادة )3( 
اللجوء إلى محكمة العدل 

متضررة   جهة  وألي  الوزراء  جمللس  يجوز   -1
العدل   محكمة  إلى  اللجوء  اإلضراب  من 
اإلضراب  كان  حال  في  اإلضراب  لوقف 
مخالفاً ألحكام هذا القانون أو يلحق ضرراً 

جسيماً باملصلحة العامة.
الطلب  العليا في  العدل  تبت محكمة   -2
دعوة الفريقني خالل )48( ساعة من تقدمي 
أقصاه  موعد  في  قرارها  وتصدر  الطلب 

ثالثة أيام من تاريخ تقدمي الطلب.

مادة )4( 
العرض على اجمللس التشريعي 

 يعرض هذا القرار بقانون على اجمللس التشريعي
.في أول جلسة يعقدها إلقراره

 )مادة )5
 التنفيذ والنفاذ والنشر

يخصه، فيما  كافة، كل  اخملتصة  اجلهات   على 
 تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من

.تاريخ صدوره، وينشر في اجلريدة الرسمية

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2008/04/05 
ميالدية املوافق: 28/ربيع األول/1429 هجرية

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 

الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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القسم الثاني

اللوائح المنظمه لقانون 
الخدمة المدنية

الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم 
45 لسنة 2005 والتعديالت املطروحة عليه

مجلس الوزراء:
  1998 لسنة   )4( رقم  قانون  على  الع  االطَّ بعد    
بإصدار قانون اخلدمة املدنية، ال سيما املادة )108( 
منه،وعلى القانون رقم 2005/4 بتعديل قانون رقم 

1998/4 بإصدار قانون اخلدمة املدنية 
وبناًء على ما عرضه رئيس ديوان املوظفني العام،

جلسته  في  الوزراء  مجلس  أقره  ما  على  وبناًء 
املنعقدة بتاريخ 2005/8/15م،

قرر ما يلي:
رئيس الدائرة احلكومية: الوزير أو رئيس أية إدارة أو 
مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون 
موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية 

الفلسطينية أو ملحقة بها.
الديوان: ديوان املوظفني العام.

اللجنة الطبية اخملتصة: يصدر وزير الصحة قراراً 
مبا  واختصاصاتها  مهامها  وحتديد  بتشكيلها 

يتفق مع قانون اخلدمة املدنية.
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الباب األول 
الفصل األول 

تعاريف 
مادة )1( 
التعاريف

 تكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه
 الالئحة املعاني اخملصصة لها أدناه ما لم تدل

:القرينة على غير ذلك
أو  إدارة  أو  وزارة  أية  احلكومية:  الدائرة 
جهة  أية  أو  سلطة  أو  عامة  مؤسسة 
املوازنة  ضمن  موازنتها  تكون  أخرى 
العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
أو ملحقة بها، وال يشمل ذلك العاملني 

في قوى األمن والشرطة 

)2(عدل البند رقم )1( من املادة رقم )4( بقرار مجلس الوزراء رقم )104( 
لسنة 2006 بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية   لقانون اخلدمة 

املدنية رقم )4( لسنة 1998.
 

2

الفصل الثاني 
مبادئ عامة 

مادة )2( 
استطالع رأي ديوان الفتوى والتشريع 

في  ترغب  التي  احلكومية  الدائرة  على 
والتشريع  الفتوى  ديوان  رأي  استطالع 
في أي شأن من شؤون اخلدمة املدنية أن 

تكتب في ذلك تفصيالً للديوان.
مادة )3( 

القرارات اإلدارية 
إعالم  املوظفني  شؤون  وحدة  على   -1
يكون  التي  اإلدارية  بالقرارات  املوظف 

طرفاً بها.
واملنشورات  اإلدارية  القرارات  تنشر   -2
التي حتتاج إلى نشر على لوحة إعالنات 
تتبع  املوظف  وعلى  احلكومية  الدائرة 
الديوان  عن  قراراً  ويصدر  القرارات،  هذه 
يحدد القرارات واملنشورات التي تتطلب 
إعالنات،  لوحة  على  وتعليقها  النشر، 
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التي  والضمانات  معلقة،  بقائها  ومدة 
علماً  بها  املوظفني  كافة  علم  تكفل 

يقيناً.
مادة )4(  

ساعات الدوام الرسمي 
ملوظفي  الرسمي  الدوام  ساعات  تكون   -1
الدوائر احلكومية خمس وثالثون ساعة في 

األسبوع
األسبوعية  الدوام  ساعات  تكون   -2
مبختلف  التعليمية  املؤسسات  ملوظفي 
مستوياتها وفقاً ملا حتدده هذه املؤسسات 

بالتنسيق مع الديوان.
3- تكون ساعات الدوام في الدوائر احلكومية 
ساعة  ثالثني  املبارك  رمضان  شهر  خالل 

في األسبوع.

3

)3(عدل البند رقم )1( من املادة رقم )4( بقرار مجلس الوزراء رقم )104( 
لسنة 2006 بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية   لقانون اخلدمة 

املدنية رقم )4( لسنة 1998.
 

مادة )5( 
سجل املوظفني 

أيًّا من  الدائرة احلكومية  رئيس  1- يكلف 
عن:  مسئوالً  ليكون  الدائرة  موظفي 
سجل حضور وانصراف املوظفني اليومي، 
الدوام  أثناء  املوظفني  حتركات  وسجل 
وغياب  حضور  حصر  وسجل  اليومي، 
للنماذج التي  املوظفني الشهري، طبقاً 
يعضها الديوان، وحتال هذه النماذج في 
نهاية كل شهر ميالدي إلى وحدة شؤون 
املوظفني بالدائرة، ويرسل سجل احلصر 
الشهري للديوان في اخلمسة أيام األولى 

من كل شهر.
حضوره  يثبت:  أن  املوظف  على  يجب   -2
إلى العمل، وانصرافه منه، وخروجه أثناء 
الدوام الرسمي، على النماذج اخملصصة 
لذلك. ويعفى من التوقيع في السجالت 
الفئة  موظفو   :)1( الفقرة  في  املذكورة 
اخلاصة، ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة، 
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رئيس  عن  قرار  بشأنهم  يصدر  ومن 
الدائرة احلكومية اخملتص بالتنسيق مع 
العليا  الفئة  موظفي  بني  من  الديوان 

واملستشارين القانونيني
مادة )6(  

أيام العمل في الدوائر احلكومية 
احلكومية  الدوائر  في  العمل  أيام  تكون 
وتكون  األسبوع.  في  أيام  خمسة 
بقرار  حتدد  األسبوع  في  يومني  العطلة 
يستثنى  ما  عدا  الوزراء.  مجلس  من 

بقوانني أو قرارات خاصة.
 

4

)4(عدل البند رقم )1( من املادة رقم )4( بقرار مجلس الوزراء رقم )104( 
لسنة 2006 بتعديل بعض احكام الالئحة التنفيذية   لقانون اخلدمة 

املدنية رقم )4( لسنة 1998.
 

مادة )7( 
العطل الرسمية 

ِعطال  اآلتية  واملناسبات  األعياد  تكون   -1
رسمية في الدوائر احلكومية:

* عيد الفطر السعيد وقفة وثالثة أيام
* عيد األضحى املباركة وقفة وأربعة أيام

* رأس السنة الهجرية يوم واحد
* ذكرى املولد النبوي الشريف يوم واحد

* ذكرى اإلسراء واملعراج يوم واحد
* عيد االستقالل يوم واحد

* رأس السنة امليالدي يوم واحد
* عيد العمال العاملي يوم واحد

* عيد امليالد اجمليد الشرقي يوم واحد
* عيد امليالد اجمليد الغربي يوم واحد

ِعطال  اآلتية  واملناسبات  األعياد  تكون   -2
رسمية للموظفني املسيحيني في الدوائر 

احلكومية:
أ( أعياد املسيحيني الشرقيني

* عيد امليالد اجمليد يومان



112113

* رأس السنة الشرقية يوم واحد
* عيد الغطاس يوم واحد

* عيد الغسل يوم واحد
* أحد الشعانني يوم واحد

* اجلمعة العظيمة يوم واحد
* سبت النور يوم واحد

* عيد الفصح الشرقي يومان
* خميس الصعود يوم واحد

* أحد العنصرة يوم واحد
ب( أعياد املسيحيني الغربيني:

* عيد امليالد اجمليد يومان
* رأس السنة الشرقية يوم واحد

* عيد الغطاس يوم واحد
* أحد الشعانني يوم واحد

* اجلمعة العظيمة يوم واحد
* سبت النور يوم واحد

* عيد الفصح الغربي يومان
* عيد الغسل يوم واحد

* خميس الصعود يوم واحد

* أحد العنصرة يوم واحد
أيام  السامرية  الطائفة  أعياد  تكون   -3
هذه  أبناء  من  للموظفني  رسمية  عطل 

الطائفة.
بتحديد  الوزراء  مجلس  قرار  على  بناًء   -4
الرسمية،  واملناسبات  األعياد  مواعيد 
املواعيد  بهذه  دورية  كتبا  الديوان  يصدر 

ويعمم ذلك على الدوائر احلكومية.

مادة )8( 
العالوات 

اقتراحاً  احلكومية  الدوائر  رؤساء  1-يقدم 
العمل،  طبيعة  عالوات:  بقيمة 
واالختصاص والندرة، واخملاطرة، وأية عالوات 
الضوابط  حتديد  مع  ومستحقيها،  أخرى 

ومعايير صرفها.
بالقرارات  مشروع  إعداد  الديوان  يتولى   -2
العمل،  طبيعة  عالوات:  قيمة  حتدد  التي 
أية  أو  واخملاطرة،  والندرة  واالختصاص، 
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ووضع  ومستحقيها،  أخرى  عالوات 
الضوابط واملعايير لصرفها بالتنسيق مع 
الوزراء  مجلس  إلى  ويقدمها  املالية  وزارة 

إلقرارها.
مادة )9( 

الهيكل التنظيمي 
1- يقدم رئيس الدائرة احلكومية إلى الديوان: 
الهيكل التنظيمي لدائرته، وتقسيماتها، 
تعديالت  وأية  منها،  كل  واختصاصات 
تطرأ عليها، لدراستها ويقدم الديوان رأيه 

بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.
باعتماد:  قراراً  الوزراء  مجلس  يصدر   -2
والتقسيمات،  التنظيمية،  الهياكل 
الدائرة  وتوافى  دائرة.  كل  واختصاصات 
ووزارة  والديوان،  اخملتصة،  احلكومية 
من  عليها  يطرأ  وما  عنها  بصورة  املالية، 

تعديالت.

مادة )10( 
تقدمي نظام عن وظيفة الدائرة احلكومية 

نظاماً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يقدم   -1
لكل  وصف  به  مرفقاً  دائرته،  بوظائف 
وظيفة، محدداً به: واجباتها، ومسؤولياتها، 
تعديل  وأي  وتصنيفها،  شغلها،  وشروط 
الديوان  ويقدم  الديوان؛  إلى  عليها  يطرأ 

رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.
باعتماد هذه  الوزراء قراراً  2- يصدر مجلس 
األنظمة، وتوافى الدوائر احلكومية والديوان 
ووزارة املالية بصورة عنها وما يطرأ عليها 

من تعديالت.
مادة )11( 

إصدار القرارات ملعايير تصنيف الوظائف 
الالزمة  باملعايير  قرارات  الديوان  رئيس  يصدر 
تقتضيها  التي  واألحكام  الوظائف  لتصنيف 
للخبرة  األدنى  احلد  ذلك  ضمن  ويدخل  تنفيذه 

املطلوب لشغل الوظيفة.
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مادة )12( 
تقدمي قائمة عن الوظائف 

املالية  وزارة  إلى  الدائرة احلكومية  تقدم   -1
من  السنوية  بحاجتها  قائمة  والديوان 
بها  اخلاص  النظام  في  الواردة  الوظائف 
)وظائفها املعتمدة( في موعد ال يزيد عن 

أكتوبر من كل عام.
الديوان  بالتنسيق مع  املالية  وزارة  2- تقوم 
بدراسة  املعنية  احلكومية  والدائرة 
السنوية  احلكومية  الدائرة  احتياجات 
وظائفها  جدول  في  الواردة  الوظائف  من 
ورصد  املالية،  املوارد  ضوء  في  املعتمد 
اخملصصات لإلحداثيات التي توافق عليها، 

وإدراجها ضمن املوازنة العامة.
وزارة  مع  التنسيق  بعد  الديوان  يتولى   -3
الوظائف  تشكيالت  جدول  إعداد  املالية 
إقرار  بعد  احلكومية  الدوائر  جلميع 
وحتدد  أشهر،  ثالثة  تتجاوز  ال  مبدة  املوازنة، 
وأعداد  ودرجاتها،  الوظائف،  أسماء  فيه: 

السنة  خالل  منها  كل  على  املوظفني 
السابقة والسنة احلالية، مع بيان أسباب 
التغيير عن السنة السابقة. وتقوم برفعه 

إلى مجلس الوزراء إلقراره.
وترقياته،  تعيينه،  وتاريخ  وفئته،  وظيفته، 
تطرأ  تعديالت  وأية  بها،  يعمل  التي  والدائرة 
عليها، واالحتفاظ بها وتعتمد كأساس إلصدار 

بطاقة املوظف.
مادة )14( 

إبالغ الديون بالقرارات 
تخطر الدائرة احلكومية الديوان بكافة القرارات 
والتعليمات والبيانات املتعلقة بشؤون املوظفني 
أو  بيانات  وأية  موظف  بكل  واخلاصة  لديها، 
وأية  باملوظفني،  تتعلق  أو إحصائيات  معلومات 
بيانات أخرى يطلبها الديوان في موعد ال يتجاوز 

أسبوع من تاريخ صدورها أو طلبها.



118119

الفصل الثالث 
ديوان املوظفني العام 

مادة )13( 
اختصاصات الديوان 

للديوان في سبيل حتقيق مهامه ومسؤولياته 
القيام مبا يلي:

واملتابعة  بالرقابة  اخلاصة  النظم  وضع   -1
على ما يتعلق بشؤون املوظفني في الدوائر 
احلكومية، للتأكد من سالمة وكفاءة أداء 
املوظفني، وتطبيق سائر تشريعات اخلدمة 

الة. املدنية بصورة سليمة وفعنّ
ملفات،  أية:  على  االطالع  أو  الطلب   -2
تتعلق  أوراق،  أو  إحصائيات،  أو  بيانات،  أو 
صورة  على  احلصول  أو  املوظفني  بشؤون 

منها من الدوائر احلكومية.
3- إعداد بطاقة وظيفية لكل موظف حتتوي 

على: اسمه، ورقمه الوظيفي، ومسمى

الباب الثاني 
الفصل األول 
التعيينات 
مادة )15( 
التعيني 

ال يجوز تعيني أي موظف إال في وظيفة شاغرة 
على جدول تشكيالت الوظائف.

مادة )16( 
إعداد الكشوفات 

دائرة  كل  في  املوظفني  شؤون  وحدة  تعد 
املرصود  الشاغرة  بالوظائف  كشوفاً  حكومية 
وحتديد  العامة،  املوازنة  في  مخصصات  لها 
في  شغلها  ومبررات  شغلها،  املراد  الوظائف 
في  للديوان  وتقدمها  العمل  احتياجات  ضوء 
بداية كل سنة مالية، وتعطى األولية في شغل 
الوظائف للموظفني الزائدين عن حاجة الدوائر 

احلكومية.
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مادة )17( 
اإلعالن عن الوظائف الشاغرة 

الوظائف  عن  احلكومية  الدائرة  تعلن   -1
بإعالن  التعيني فيها  التي يكون  الشاغرة 
خالل أسبوعني من خلوها في صحيفتني 
األقل  على  االنتشار  واسعتي  يوميتني 
احلاجة  حالة  وفي  بذلك،  الديوان  ويشعر 
احلكومية،  الدوائر  من  لعدد  وظائف  إلى 
عن  موحد  بإعالن  يعلن  أن  للديوان  يجوز 
مع  بالتنسيق  الوظائف  هذه  إلى  احلاجة 
الدوائر احلكومية املعنية، ويتم اإلعالن في 

صحيفتني واسعتي االنتشار.
الوظائف  عن  اإلعالن  يتضمن  أن  يجب   -2

الشاغرة البيانات اآلتية:
أ( اسم الوظيفة ووصف الوظيفة وشروط 

شغلها وفئتها ودرجتها.
على  الطلبات  إليها  تقدم  التي  اجلهة  ب( 
واملستندات  لذلك،  اخملصص  النموذج 

الواجب تقدميها وميعاد ومكان تقدميها.

ج( بيان ما إذا كان التعيني بامتحان أو بدون 
امتحان، وإذا كان التعيني بامتحان، فيبني: 

نوع االمتحان، وتاريخه، ومكان إجرائه.
أو  أو عملياً،  3- يكون االمتحان: إما حتريرياً، 
عن طرق مقابالت شخصية. ويجوز اجلمع 

بينها.

مادة )18( 
املستندات املطلوبة 

  على مقدم طلب التعيني في وظيفة شاغرة 
أن يرفق بطلبه املستندات اآلتية:

وإن  الرسمية،  امليالد  شهادة  عن  صورة   -1
لم توجد، فصورة عن قرار اللجنة الطبية 

اخملتصة لتقدير العمر.
احلاصل  العلمية  الشهادات  عن  صورة   -2

عليها.
3- صورة عن شهادات اخلبرة العملية.

جواز  أو  الشخصية  البطاقة  عن  4- صورة 
السفر.
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5- صحيفة خلو سوابق.
6- صورة شخصية.

النموذج  على  الذاتية  بسيرته  إقرار   -7
اخملصص لذلك.

مادة )19( 
إدراج طلبات التعيني 

في  ومرفقاتها  التعيني  طلبات  تدرج   -1
تاريخ  حسب  مسلسلة  بأرقام  سجالت 
الطلب  مقدم  ويسلم  الطلب،  تقدمي 
الطلب،  مقدم  اسم  يتضمن:  إشعاراً 
املسابقة،  ورقم  ورقمه،  تقدميه،  وتاريخ 

والوظيفة التي تقدم إليها.
2- بعد انتهاء املدة احملددة لتلقي الطلبات، 
املوظف  من  ويعتمد  السجل  يقفل 

املسئول عن وحدة شؤون املوظفني

مادة )20( 
تشكيل جلنة االختيار 

1- يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع الدائرة 
جلنة  بتشكيل  قراراً  اخملتصة  احلكومية 
والدائرة  الديوان  عن  ممثلني  من  االختيار 
احلكومية اخملتصة على النموذج اخملصص 
لذلك ويحدد فيه مهام ومكان وزمان ومدة 

عمل اللجنة.
2- يجب أالنّ تقل درجة رئيس اللجنة واملمثلني 

عن درجة الوظيفة الشاغرة املعلن عنها.
االستعانة  االختيار  للجنة  يحق   -3
للوظيفة  املهني  اجملال  في  مبتخصصني 

املراد شغلها.
4- تقوم جلنة االختيار بتدقيق كافة الطلبات 
واملستندات املقدمة من املرشحني للتعيني 
كل  على  احلكومية  الدائرة  لدى  واالطالع 

ما يلزم إلمتام عملية االختيار.
صحيحاً  االختيار  جلنة  اجتماع  يكون   -5
قراراتها  وتتخذ  أعضائها،  جميع  بحضور 
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برأي  يؤخذ  اآلراء،  تساوت  وإذا  باألغلبية، 
النتائج  وتقدم  الرئيس.  منه  الذي  اجلانب 
النموذج اخملصص  الديوان على  رئيس  إلى 

لذلك، وتبلغ الدائرة احلكومية بذلك.
مادة )21( 

مهام جلنة االختيار 
تتولى جلنة االختيار القيام مبا يلي:

ومدى  املتقدين  طلبات  وفحص  دراسة   -1
للوظيفة  املطلوبة  للشروط  مطابقتها 

املعلن عنها وإبالغ الديوان بها.
الديوان  بالتنسيق مع  2- إجراء االمتحانات 

والدائرة احلكومية اخملتصة.
في  لالشتراك  املقبولني  عن  اإلعالن   -3
مسابقات التعيني في صحيفتني يوميتني 
قبل  متتاليني  ليومني  االنتشار  واسعتي 
أن  على  املسابقة،  تاريخ  من  أسبوعني 
رباعياً،  املوظف  اسم  اإلعالن:  يتضمن 
انعقاد  ومكان  وزمان  املطلوبة،  والوظيفة 

املسابقة.

مادة )22( 
مهام ديزان املوظفني العام 

يتولى ديوان املوظفني العام القيام مبا يلي:
الدوائر  مع  بالتنسيق  الوظائف  حتديد   -1
إلى  حتتاج  التي  املعنية  احلكومية 
اجلمع  أو  كتابية  أو  شفهية  مسابقات 

بينها بالتنسيق مع الدائرة احلكومية.
2- اإلعالن عن إجراءات املسابقات الكتابية 
شغلها  يستدعي  التي  الوظائف  )في 
وشفهية(  كتابية  مسابقات  إجراء 
ويدعى  احلكومية،  الدائرة  مع  بالتنسيق 
فقط  الكتابي  االمتحان  في  الناجحون 

إلجراء املسابقات الشفهية.
وترتيب  االمتحانات  نتيجة  عن  اإلعالن   -3
إعالنات  لوحة  على  ودرجاتهم  الناجحني 

الدائرة احلكومية املعنية والديوان.
احلكومية  الدائرة  أو  الديوان  يحتفظ   -4
ويوقع  االمتحانات،  بأوراق  األحوال  حسب 

أعضاء جلنة االختيار على هذه األوراق.
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مادة )23( 
إعداد كشف بأسماء املرشحني للتعيني 

يعد الديوان كشفاً بأسماء املرشحني للتعيني 
جلنة  قبل  من  الوارد  أسبقيتهم  لترتيب  وفقاً 
ويكون  بذلك،  احلكومية  الدائرة  وتبلغ  االختبار 
وعند  باالمتحان،  درجة  لألعلى  وفقاً  الترتيب 
فاألقدم  مؤهالً  لألعلى  وفقاً  يكون  التساوي 
بحسب  التعيني  ويتم  سناً،  فاألكبر  تخرجاً 

الترتيب الوارد في القوائم.
مادة )24( 

قائمة انتظار املرشحني 
إال في  للتعيني  املرشحني  انتظار  ال تعد قائمة 
حالة اإلعالن عن شغل الوظيفة بامتحان وعدم 
تعيني كامل العدد املعلن عنه، وتكون القائمة 
الباقي فقط، وتسقط  العدد  صاحلة في حدود 
تاريخ  من  سنة  بانتهاء  أو  العدد  هذا  باكتمال 

إعالن النتيجة.

مادة )25( 
املستندات املطلوبة من املرشح 

املرشح  املعنية من  الدائرة احلكومية  تستوفي 
للتعيني األوراق الثبوتية اآلتية وترسل للديوان:
1- أصل شهادة امليالد الرسمية، أو شهادة 

بتقدير العمر من اجلهة اخملتصة.
احلاصل  العلمية  الشهادات  أصل   -2
عليها، أو صورة مصدقة عنها من اجلهة 

اخملتصة.
3- أصل شهادات اخلبرة العملية.

عدم  إلثبات  اجلنائية؛  احلالة  صحيفة   -4
سبق احلكم بعقوبة مانعة من التعيني.

5- أربع صور شخصية حديثة.
6- رقم حساب في بنك معتمد.

مادة )26( 
تعبئة اإلقرارات 

اآلتية  اإلقرارات  بتعبئة  للتعيني  املرشح  يقوم 
على النماذج اخملصصة لذلك وترسل للديوان:

يطلع  التي  األمور  إفشاء  بعدم  إقرار   -1
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عليها بحكم وظيفته.
2- إقرار تفرغ للعمل احلكومي.

3- إقرار باحلالة االجتماعية.
إقرار بعدم سبق فصله من اخلدمة بقرار   -4
أو حكم تأديبي لم ميض على صدوره خمس 

سنوات على األقل.

مادة )27( 
الكشف الطبي 

اخملتصة  احلكومية  الدائرة  الديوان  يبلغ   -1
وزارة  إلى  بها  للتعيني  املرشح  لتوجيه 
الطبي عليه من  الكشف  لتوقيع  الصحة 
لتحديد  وذلك  احمللية،  الطبية  اللجنة  قبل 
بالوظيفة  للعمل  الطبية  لياقته  مدى 

املرشح لها.
على  الطبي  الكشف  منوذج  الديوان  يعد   -2
النموذج اخملصص لذلك، وتلصق عليه صورة 
املرشح ويدون به نوع الوظيفة املرشح لها 

ويرسل إلى اللجنة الطبية اخملتصة.

3- يثبت قرار اللجنة الطبية اخملتصة على 
لذلك،  اخملصص  الطبي  الكشف  منوذج 

ويسجلوا أسماءهم ويوقعوا عليه.
مادة )28( 

ااملوافقة على التعيني ومباشرة العمل 
يخطر الديوان املرشح للتعيني بوساطة الدائرة 
التعيني  على  باملوافقة  املعنية  احلكومية 

ومباشرة العمل.
مادة )29( 

توقيع املوظف على إقرار مباشرة العمل 
إقرارا  العمل  استالمه  بعد  املوظف  يعبئ 
لذلك  اخملصص  النموذج  على  العمل  مبباشرته 
من نسختني، ويوقع على اإلقرار رئيسه املباشر 
ورئيس الدائرة احلكومية اخملتص، وترسل إحداها 
إلى الديوان وتودع األخرى مبلفه الفرعي بالدائرة 

احلكومية.
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مادة )30( 
مباشرة العمل خالل شهر 

خالل  العمل  للتعيني  املرشح  يباشر  لم  إذا 
الديوان  قبل  من  كتابياً  إخطاره  من  مدة شهر 
إجراءات  تعتبر  احلكومية،  دائرته  بوساطة 
تعيينه الغية. وفي هذه احلالة يعني من يليه في 

الترتيب إذا كان التعيني مبوجب مسابقة.

مادة )31( 
إخطار املوظف بتعيينه 

يخطر الديوان املوظف بوساطة دائرته احلكومية 
بتعيينه، وصورة عنه ترسل لوزارة املالية، ويجب 

أن يشتمل اإلخطار على:
اسم املوظف رباعياً، ورقم البطاقة الشخصية 
واسم  الوظيفة،  والرقم  السفر،  جواز  أو 
وظيفته ورقمها في جدول تشكيالت الوظائف، 
وفئته الوظيفية، ودرجته، ونوع التعيني )دائم أو 
مؤقت(، وعالوة طبيعة العمل، والعالوة اإلدارية، 
وتاريخ  االجتماعية،  وحالته  األخرى،  والعالوات 

احلاصل  العلمية  والشهادة  التعيني،  بداية 
عليها، وتاريخ امليالد، والدائرة احلكومية والوحدة 
املكلف بالعمل بها، واسم البنك ورقم احلساب 

البنكي اخلاص باملوظف.

مادة )32( 
إصدار قرار التعيني 

التعيني  قرار  بالتعيني  اخملتصة  اجلهة  تصدر 
العمل على  املوظف  تاريخ مباشرة  من  اعتباراً 
الدائرة  به:  وتبلغ  لذلك،  اخملصص  النموذج 
احلكومية اخملتصة، والديوان، ووزارة املالية، وهيئة 
التقاعد الفلسطيني، ووزارة الصحة – التأمني 
التي  البيانات  التعيني  قرار  ويشتمل  الصحي. 
يصدر  الذي  املوظف  بتعيني  اإلخطار  تضمنها 

عن الديوان.
مادة )33( 

التعيني في وظيفة مؤقتة 
1- في حالة تعيني موظف بوظيفة مؤقتة 
بدل موظف مجاز دون راتب أو معار، يتوجب 
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دون  اجملاز  املوظف  عودة  فور  إنهاء خدمته 
راتب أو املعار إلى عمله.

2- يقدم املوظف )املعني بدل موظف مجاز 
بترك  يلتزم فيه  أو معار( تعهداً  راتب  دون 
العمل فور عودة املوظف اجملاز دون راتب أو 

املعار إلى عمله.
مادة )34( 

النسبة لتشغيل املعوقني 
على جميع الدوائر احلكومية أن تراعي عند كل 
 %5 أل  نسبة  استكمال  ضرورة  جديد  تعيني 
احملددة لتشغيل املعوقني، ويقوم الديوان باحتجاز 
التي  الوظائف  أعداد ومسميات  من   %5 نسبة 
املعوقني  لتعيني  شغلها  عن  باإلعالن  يصرح 

عليها.
مادة )35( 

إعداد ملف لكل موظف 
1- يعد الديوان ملفاً لكل موظف تودع فيه: 
الشهادات والوثائق واملستندات واملعلومات 
اخلاصة به مما يكون متصالً بوظيفته، كما 

تودع به املالحظات املتعلقة بعمله وتقارير 
كفاية األداء املقدمة عنه.

لكل  فرعياً  الدائرة احلكومية ملفاً  تعد   -2
والوثائق  الشهادات  فيه:  تودع  موظف 
مما  به  اخلاصة  واملعلومات  واملستندات 

يكون متصالً بوظيفته.
املتعلقة  املالحظات  امللف  في  تودع   -3
الشكاوى  من  جديته  يثبت  ما  وكل  به، 
والبالغات املقدمة ضد املوظف، وذلك بعد 

حتقيقها وسماع أقواله فيها.
4- يجب أن ترقم أوراق امللف ويثبت رقم كل 
ورقة ومضمونها على غالفه، وال يجوز نزع 

أية ورقة بعد إيداعها فيه.
الفصل الثاني 
فترة التجربة 

مادة )36( 
إعداد سجل للموظفني املعينيني 

بالدائرة  املوظفني  شؤون  وحدة  تعد   -1
احلكومية سجالً لقيد املوظفني املعينيني 
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فترة  ونهاية  بداية  به  تبني  التجربة  حتت 
التجربة.

2- يعد الرئيس املباشر تقارير شهرية على 
النموذج اخملصص لذلك عن املوظف أثناء 
الدائرة  رئيس  إلى  وتقدم  التجربة  فترة 

احلكومية اخملتص.
واحد  بشهر  التجربة  فترة  نهاية  قبل   -3
على  نهائياً  تقريراً  املباشر  الرئيس  يضع 
النموذج  على  السابقة  التقارير  ضوء 
مالءمة  مدى  به  موضحاً  لذلك،  اخملصص 
ويقدمه  عليها  املعني  للوظيفة  املوظف 

إلى رئيس الدائرة احلكومية.
التجربة  فترة  أثناء  املوظف  أداء  يقاس   -4
على أساس: كفاءته، وسلوكه الشخص، 
العمل،  على  ومواظبته  لواجباته،  وإجنازه 
بالعمل  قيامه  وكيفية  الذاتية،  وصفاته 

وإنتاجه فيه.

مادة )37( 
مرور فترة التجربة 

ال يجوز إنهاء عمل املوظف اخلاضع للتجربة إال 
إذا أمضى فترة التجربة وتبني عدم اجتيازه لها 
تصل  عقوبتها  تأديبية  يرتكب مخالفة  لم  ما 

إلى إنهاء اخلدمة.
مادة )38( 

اجتياز برنامج التدريب بنجاح 
يشترط لثبوت صالحية املوظف أن يجتاز بنجاح 
احلكومية  الدائرة  تقرره  الذي  التدريب  برنامج 

التي يعمل بها خالل فترة التجربة.
مادة )39( 

عدم اجتياز فترة التجربة 
فترة  املوظف  اجتياز  عدم  حالة  في   -1
احلكومية  الدائرة  تبلغ  بنجاح  التجربة 
اخملتصة الديوان كتابياً خالل النصف األول 

من الشهر األخير من فترة التجربة.
املوظف  احلكومية  الدائرة  رئيس  يخطر   -2
عمله  إنهاء  عن  كتابياً  للتجربة  اخلاضع 
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التجربة،  فترة  انتهاء  من  أسبوعني  قبل 
ويبلغ الديوان ووزارة املالية بذلك.

مادة )40( 
إصدار قرار بتثبيت املوظف 

بتثبيت  قراراً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يصدر 
على  بنجاح  التجربة  فترة  اجتاز  الذي  املوظف 
ووزرة  الديوان  ويشعر  لذلك،  اخملصص  النموذج 

املالية بذلك.
الفصل الثالث 

تقييم األداء 
مادة )41( 

إعداد التقرير السنوي 
بتقدير  السنوي  التقرير  املباشر  الرئيس  يعد 
اخملصص  النموذج  على  ملوظفيه  األداء  كفاية 
احلكومية  الدائرة  رئيس  من  ويعتمد  لذلك 
وسلوكه  املوظف  كفاءة  به  ويدون  اخملتص 
ونشاطه، وتقدر كفاية املوظف حسب الدرجات 
عمل  تقييم  في  ويراعى  النموذج،  في  املدونة 
املستويات  ضوء  على  لواجباته  إجنازه  املوظف 

املنتظرة من شاغر الوظيفة كماً نوعاً، وتقييم 
والسلوك  املواظبة  حيث  من  عمله  أساليب 
في  متارس  التي  الذاتية  والصفات  الشخصي 

ظلها صالحياته ويتخذ قراراته.
مادة )42( 

تقدمي البيانات عن النواحي الفنية واإلدارية 
الوظائف  املباشرون عن شاغلي  الرؤساء  يقدم 
الفنية  بالنواحي  تتعلق  سنوية  بيانات  العليا 
ألعمالهم  مباشرتهم  في  القيادية  واإلدارية 
الدائرة  رئيس  على  البيانات  هذه  وتعرض 

احلكومية إلقرارها.
مادة )43( 

تشكيل جلان لتدقيق التقارير السنوية 
لتدقيق  جلاناً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل 
من  األداء  كفاية  بتقدير  السنوية  التقارير 
ثالثة من كبار موظفي الدائرة احلكومية يكون 
املوظف،  عمل  ذات  من  األقل  على  أحدهم 
وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة 

احلكومية.
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مادة )44( 
تقدير الكفاية 

يكون تقدير الكفاية مبرتبة ممتاز وضعيف مسبباً 
محدداً لعناصر التميز والضعف، ومستمداً من 

ملف خدمة املوظف وفق املعايير اآلتية:
1- يعتبر من عناصر التمييز األعمال البارزة 
معدالت  وجتاوزت  األهداف  حققت  التي 
إلى  أدت  التي  واإلسهامات  احملددة  األداء 
أدائه،  وحتسني  العمل  أنظمة  تطوير 
الرؤساء  مع  الوظيفية  والسلوكيات 
في  االنتظام  ومدى  واجلمهور،  واملرؤوسني 
العمل، واستخدام احلق في اإلجازات، وعم 

توقيع أية جزاءات تأديبية.
األعمال  الضعف  عناصر  من  يعتبر   -2
العادي  األداء  مستوى  عن  تقل  التي 
األداء احملددة، وما يثبت من  طبقاً ملعدالت 
أو  الزمالء  شكاوى  أو  الرؤساء  مالحظات 
استخدام  وسوء  اجلمهور،  أو  املرؤوسني 
للوحدة،  املادية  واإلمكانات  العمل  أدوات 

واجلزاءات التأديبية املوقعة عليه.
مادة )45( 

حظر تقدير بعض الفئات مبرتبة امتياز 
ال يجوز تقدير كفاية املوظف من الفئات املبينة 

أدناه مبرتبة ممتاز:
1- املوظف الذي أتيحت له فرصة التدريب 

ولم يجتزه بنجاح.
تأديبي  جزاء  عليه  وقع  الذي  املوظف   -2
عن  تزيد  ملدة  أجره  من  اخلصم  بعقوبة 

خمسة أيام.
مادة )46( 

تقرير كفاية األداء 
املوظف  املوظفني  شؤون  وحدة  تعلم   -1
أدائه  لكفاية  العام  التقرير  من  بنسخة 
خالل  اخملتصة  اجلهة  من  اعتماده  بعد 

أسبوع من توقيع رئيس الدائرة احلكومية.
العام  التقرير  من  يتظلم  أن  للموظف   -2
لكفاية أدائه على النموذج اخملصص لذلك 

خالل عشرين يوماً من تاريخ علمه به.
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مادة )47( 
تشكيل جلنة للتظلمات 

اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل   -1
جلنة تظلمات من ثالثة من كبار املوظفني 
للبت  التقرير  وضع  في  يشتركوا  لم  ممن 

في التظلم.
التظلمات  جلنة  تشكيل  قرار  يحدد   -2

إجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها.
3- يكون رئيس وأعضاء جلنة التظلمات على 

درجة أعلى من درجة املوظف املتظلم.
بحضور  اللجنة صحيحاً  اجتماع  يكون   -4

جميع أعضائها وتتخذ قراراتها باألغلبية.
5- تقوم اللجنة بفحص ملف املوظف، ولها 
االستماع إليه ومناقشته في تظلمه وإلى 

املسئولني املباشرين عن املوظف.
6- ال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائياً إال بعد 

انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.

مادة )48( 
مهام رئيس الدائرة احلكومية 

يقوم رئيس الدائرة احلكومية املعينة:
1- بتنبيه املوظف احلاصل على تقدير بدرجة 
متوسط إلى أوجه تقصيره، ويطلب منه 

حتسني أدائه ويبلغ الديوان بذلك.
2- إنذار املوظف احلاصل على تقدير بدرجة 
ويبلغ  أدائه  حتسني  منه  ويطلب  ضعيف، 

الديوان بذلك.
العالوة  إيقاف  احلكومية  الدائرة  لرئيس   -3
املوظف  عن  ورد  إذا  املوظف  عن  الدورية 
بدرجة ضعيف وحلني حتسن  تقرير سنوي 
إليقافها  الديوان  ويبلغ  الوظيفي،  أدائه 
من تاريخ استحقاقها وذلك حلني حصوله 
على تقدير متوسط فما فوق، ويشعر وزارة 

املالية بذلك.
مادة )49( 

التقرير السنوي 
التقرير  اخملتصة  احلكومية  الدائرة  تضع   -1
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املوظف  األداء عن  بتقدير كفاية  السنوي 
الدائرة  رأي  أخذ  بعد  منها  املندوب 

احلكومية أو اجلهة التي ندب إليها كتابة.
2- يشترط إلعداد منوذج تقرير كفاية األداء 
في  فعلياً  املوظف  يعمل  أن  للموظف 
الدائرة احلكومية مدة ال تقل عن تسعني 

يوماً متصلة خالل السنة.
مادة )50( 

تشكيل جلنة للنظر في التقارير 
1- يشكل رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق 
مع الديوان جلنة للنظر في وضع املوظف 
متتاليني  سنويني  تقريرين  على  احلاصل 
بدرجة ضعيف أو حصل على تقدير ثالث 
إجراءات  القرار  ويحدد  ضعيف،  بدرجة 
عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها على 
أن ال يكون من بني أعضاء اللجنة من وضع 

تقييم املوظف.
املوظف  ملف  بفحص  اللجنة  تقوم   -2
ترى  ومن  ومناقشته  إليه  االستماع  ولها 

اللجنة  اجتماع  ويكون  إليه،  االستماع 
صحيحاً بحضور جميع أعضائها، وتتخذ 
قراراتها باألغلبية؛ وإذا تساوت أراء أعضاء 
منه  الذي  اجلانب  برأي  يؤخذ  اللجنة، 
ويبلغ  نهائية  قراراتها  وتكون  الرئيس، 

الديوان بها الذي يبلغ وزارة املالية.
املوظف  على  توقع  أن  للجنة  يجوز   -3
متتاليني  سنويني  تقريرين  على  احلاصل 
بدرجة ضعيف واحدة أو أكثر من اجلزاءات 

اآلتية:
أ( وقف العالوة الدورية السنوية.

ب( تنزيل الدرجة.
ج( تنزيل الوظيفة.

بدرجة  ثالث  تقرير  املوظف  عن  قدم  إذا   -4
ضعيف، يتعني على اللجنة اخملتصة النظر 

في فصله من اخلدمة املدنية.
مادة )51( 

شهادة التقدير 
في  ممتاز  مرتبة  الذي حصل على  املوظف  مينح 
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تقارير الكفاية شهادة تقدير من رئيس الدائرة 
لوحة  في  اسمه  ويعلن  اخملتص،  احلكومية 
اإلعالنات املعدة لذلك بالدائرة احلكومية اخملتصة 
والديوان، وفي كل إدارة يتبعها املوظف وال يرفع 

اإلعالن إال بعد مضي خمسة عشر يوماً.
الفصل الرابع 

الترقيات 
مادة )52( 

الترقية وفق جدول تشكيالت الوظائف 
شاغرة  درجة  على  إال  موظف  أي  ترقية  تتم  ال 
شريطة  املقرر  الوظائف  تشكيالت  جدول  وفق 
مكوث املوظف لسنوات احلد األدنى ملدة البقاء 

على الدرجة.
مادة )53( 

إعداد الكشوف لقيد أسماء املوظفني 
أ( تعد وحدة شؤون املوظفني كشوفاً لقيد 
لفئاتهم  طبقاً  ويرتب  املوظفني،  أسماء 
وحدة  وعلى  درجة،  كل  في  وأقدميتهم 
إجراء  احلكومية  بالدائرة  املوظفني  شؤون 

فور  كشف  كل  في  الالزمة  التعديالت 
حصولها، ويجب أن تتضمن هذه الكشوف 

اآلتي:
واملؤهل  واجلنسية  امليالد  وتاريخ  االسم   -1
واخلبرة  عليه  احلصول  وتاريخ  العلمي 

العملية وتاريخ التحاقه باخلدمة.
2- تاريخ التعيني في الوظيفة املرقى منها.

احلالية  ودرجته  الوظيفية  املوظف  فئة   -3
وتاريخ احلصول عليها.

اعتبار  محل  كان  إذا  األداء  تقييم  تقرير   -4
عند الترقية.

عند  اعتبار  محل  كان  إذا  النقل  تاريخ   -5
الترقية.

مبحوها  قراراً  يصدر  لم  التي  اجلزاءات   -6
ضد  املقدمة  والشكاوى  توقيعها،  وتاريخ 
املوظف وتستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية 

أو جزائية.
للموظف  أتيح  التي  التدريبي  البرامج   -7

االلتحاق بها.



146147

8- أية بيانات أخرى الزمة.
بالدائرة  املوظفني  شؤون  وحدة  تعد  ب( 
لكل  شخصية  بيانات  بطاقة  احلكومية 
موظف على النموذج اخملصص لذلك تدون 
فيه: وظيفته، وفئته، ودرجته، وأية بيانات 

أخرى الزمة، وأية تغييرات تطرأ عليها.
مادة )54( 

إعداد كشوف بالدرجات الشاغرة 
1- تعد وحدة شؤون املوظفني في كل دائرة 
الشاغرة  بالدرجات  كشوفاً  حكومية 
حسب املوازنة املعتمدة وجدول تشكيالت 

الوظائف املقرر في كل فئة وظيفية.
تعرض  أن  املوظفني  شؤون  وحدة  على   -2
املشار  البيانات  تتضمن  التي  الكشوف 
إليها أعاله، وطلبات الترقية على النموذج 
اخملتصة  اجلهة  على  لذلك،  اخملصص 
أمر  عليها  معروضاً  كان  كلما  بالترقية 
اجلهة  تلك  طلبت  متى  أو  موظف  ترقية 

ذلك.

مادة )55( 
إصدار قرار بالترقية 

بالترقية  قراراً  بالتعيني  اخملتصة  اجلهة  تصدر 
للديوان  ويرسل  لذلك،  اخملصص  النموذج  على 
وللديوان طلب  به.  املالية  وزارة  وإبالغ  ملراجعته 
وهذه  للقانون  مخالفته  بحالة  تنفيذه  إيقاف 

الالئحة.
مادة )56( 

الوظيفة الشاغرة 
يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق املسبق 
على  شاغرة  وظيفة  بشغل  قراراً  الديوان  مع 
الهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف، 
لشغل  ومسابقة  داخلي  إعالن  تنظيم  وبعد 
فئة  من  االنتقال  شروط  مبراعاة  الوظيفة  هذه 

وظيفية إلى فئة وظيفية أخرى.
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الباب الثالث 
الفصل األول 

رواتب املوظفني وعالواتهم 
مادة)57( 

صرف عالوة دورية سنوية 
تقوم وزارة املالية- مديرية الرواتب بصرف عالوة 
)يناير(  الثاني  دورية سنوية في األول من كانون 
سنة  أمضوا  الذين  للموظفني  عام  كل  من 
فأكثر في اخلدمة، وتبلغ بذلك الدائرة احلكومية 

والديوان.
مادة )58( 

اإلبالغ عن احلالة االجتماعية 
شؤون  وحدة  يبلغ  أن  املوظف  على  يجب 
عن  يزيد  ال  مبوعد  احلكومية  بدائرته  املوظفني 
منتصف شهر يناير من كل عام- بيانات بحالته 
االجتماعية على النموذج اخملصص لذلك، وعليه 
اإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على حالته االجتماعية 
خالل ثالثني يوماً من حصول التغيير، مرفقاً به 
املستندات املؤيدة، ويشعر الديوان بنسخة من 

النموذج واملستندات املرفقة، وتبلغ وزارة املالية 
بالتغيير املطلوب.

مادة )59( 
إدراج االعتمادات 

مشروع  في  حكومية  دائرة  كل  تدرج   -1
مقابل  الالزمة  االعتمادات  موازنتها 
الرسمي،  الدوام  أوقات  غير  في  العمل 
وذلك بالتنسيق مع الديوان وموافقة وزارة 

املالية.
العمل في غير  مبالغ عن  أية  2- ال تصرف 
لها  رصدت  إذا  إال  الرسمي  الدوام  أوقات 

مخصصات في املوازنة العامة.
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يقوم   -3
بني  عليها  املصادق  املوازنة  بتقسيم 
في  العمل  يستدعي عملها  التي  الدوائر 
غير أوقات الدوام الرسمي ووفقاً ملصلحة 

العمل.
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مادة )60( 
العمل اإلضافي 

على  بناء  املوظفني  شؤون  وحدة  حتدد   -1
طلب الدوائر اخملتلفة األشخاص املكلفني 
الرسمي  العمل  أوقاف  غير  في  بالعمل 
شريطة أال تزيد هذه املبالغ املدفوعة عن 

ربع الراتب اإلجمالي للموظف املعني.
طلب  املوظفني  شؤون  وحدة  تقدم   -2
أوقات  غير  في  العمل  بأداء  التكليف 
اخملصص  النموذج  على  الرسمي  الدوام 
لذلك إلى رئيس الدائرة احلكومية اخملتص، 
الذي يحيل الطلب إلى الديوان للتصديق 
عليه بناًء على املوازنة املعتمدة، مع حتديد 
أوقات  غير  في  العمل  ألداء  احملدد  الوقت 

الدوام الرسمي.
3- يجب أن يتضمن طلب التكليف بالقيام 
الرسمي  الدوام  أوقات  غير  في  بالعمل 
األسباب الداعية إليه، سواء كان التشغيل 
أو  العمل  في  مفاجئة  لكثرة  نتيجة 

ألسباب طارئة خارجة عن صميم العمل 
ملحة  موسمية  ألسباب  أو  الرسمي 
ولفترة محددة. وال ميكن إجناز هذه األعمال 

في أوقات الدوام الرسمي.
في  بالعمل  التكليف  طلبات  مع  يرفق   -4
يوضح  الرسمي كشفاً  الدوام  أوقات  غير 
به عدد املوظفني املكلفني بأداء العمل في 
وأيام وساعات  الرسمي  الدوام  أوقات  غير 
العمل، واملدة املنتظر انتهاء العمل فيها، 

واملبلغ املتوقع صرفه نتيجة لذلك.
5- ال يجوز تكليف املوظف بالعمل في غير 
أوقات الدوام الرسمي إال بعد احلصول على 
الدائرة احلكومية وتصديق  رئيس  موافقة 

الديوان حسب املوازنة املعتمده.
6- على املسؤول املباشر عن املوظف التحقق 
من حسن توزيع العمل مبا يكفل أداءه وأن 
العمل  أوقات  الستغالل  مرؤوسيه  يراقب 

الرسمية في أداء واجباتهم األصلية.
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مادة )61( 
االستثناء للعمل اإلضافي 

واألولى  العليا  الفئتني  ملوظفي  يصرف  ال 
الدوام  أوقات  غير  في  العمل  لقاء  مقابل  أي 

الرسمي.
مادة )62( 

تسجيل الساعات اإلضافية 
في  بالعمل  يكلف  الذي  املوظف  على   -1
غير أوقات الدوام الرسمي أن يسجل ذلك 
يومياً في سجل حسب النموذج اخملصص 

لذلك ويعتمد يومياً من الرئيس املباشر.
تثبت  أن  املوظفني  شؤون  وحدة  على   -2
التي قاموا  الدائرة  ساعات عمل موظفي 
الرسمي  الدوام  أوقات  غير  في  بالعمل 
ويوقع  لذلك،  اخملصص  النموذج  على 
ويعتمد  للموظف،  املباشر  الرئيس  عليه 
إلى  ويرسل  احلكومية،  الدائرة  رئيس  من 
كل  من  األولى  أيام  اخلمسة  في  الديوان 

شهر.

النماذج  وتدقيق  بفحص  الديوان  يقوم   -3
واعتمادها وإرسالها لوزارة املالية.

الفصل الثاني 
احلوافز والعالوات التشجيعية 

مادة )63( 
العالوات التشجيعية 

تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها 
االعتمادات الالزمة ملنح العالوات التشجيعية 
والبدالت واملزايا والتعويضات، ومقابل اجلهود 

غير العادية، واملكافآت بأنواعها.
مادة )64( 

قيود على صرف العالوات 
لها  ترصد  لم  أو عالوات  اية مكافآت  ال تصرف 
كانت  مهما  العامة  املوازنة  في  مخصصات 

األسباب.
مادة )65( 

منح العالوة التشجيعية 
مع  بالتنسيق  احلكومية  الدائرة  لرئيس  يجوز 
الشروط  تتوفر فيه  الذي  املوظف  الديوان منح 
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التي نص عليها القانون عالوة تشجيعية، ويبلغ 
الديوان وزارة املالية بذلك.

مادة )66( 
مقدار العالوات والبدالت 

احلكومية  الدوائر  مع  بالتنسيق  الديوان  يحدد 
ويحيلها  والبدالت،  العالوات  مقدار  أو  نسب 
املوازنة  ضوء  في  إلقرارها  الوزراء  مجلس  إلى 

املعتمدة.
الفصل الثالث 

النقل والندب واإلعارة 
مادة )67( 

ما يجب مراعاته عند النقل أو اندب أو اإلعارة 
تراعى املصلحة العامة ومصلحة العمل وحسن 
االستفادة من خدمات املوظفني واالقتصاد في 

النفقات عند نقل املوظف أو ندبه أو إعارته.

مادة )68( 
نقل املوظف 

إلى  حكومية  دائرة  من  املوظف  لنقل   -1
دائرة أخرى يجب إتباع اآلتي:

من  بالنقل  يرغب  الذي  املوظف  يقدم  أ( 
لوحدة شؤون  دائرة حكومية طلباً خطياً 
لها،  التابع  احلكومية  بالدائرة  املوظفني 
املطلوب  احلكومية  الدائرة  فيها  يحدد 
االنتقال إليها والوظيفة والفئة الوظيفية 

والدرجة.
الدائرة  رئيس  على  الطلب  يعرض  ب( 
يرسل  موافقته،  وبعد  اخملتص،  احلكومية 
املطلوب  احلكومية  الدائرة  إلى  الطلب 
ويشعر  عليه،  للموافقة  إليها  االنتقال 

الديوان بذلك.
2- يجوز للدائرة احلكومية طلب نقل موظف 
بعد التنسيق مع دائرة حكومية أخرى بناًء 

على مصلحة العمل.
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مادة )69( 
تقدمي بيان سنوي 

الديوان  توافي  أن  احلكومية  الدوائر  على جميع 
خالل شهر ديسمبر من كل عام ببيان يتضمن:
الوظائف  ومسميات  ألعداد  حصر   -1
عن  الزائدة  أو  عنها  االستغناء  املطلوب 
لكل  الوظيفية  القرارات  بحسب  احلاجة 

جهة.
التي  الطلبات  دراسة  الديوان  يتولى   -2
شغل  بشأن  اخملتلفة  الدوائر  من  إليه  ترد 
وظائف  استحداث  أو  الشاغرة  الوظائف 
هؤالء  بني  من  النقل  ويجوز  جديدة 
من  بقرار  أخرى  إلى  دائرة  من  املوظفني 
احلكومية  الدائرة  مع  بالتنسيق  الديوان 

ووزارة املالية.
مادة )70( 

جواز نقل املوظف بناًء على مصلحة العمل 
العمل  مصلحة  على  بناًء  موظف  نقل  يجوز 
أخرى  حكومية  دائرة  إلى  حكومية  دائرة  من 

الدائرتني،  رئيس  موافقة  على  احلصول  بشرط: 
وتفور  الديوان،  مع  املسبق  التنسيق  وبعد 
وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي، وجدول 
الوظائف املقر بالدائرة احلكومية التي سينقل 

إليها املوظف.
مادة )71( 

إصدار قرار النقل 
تصدر اجلهة اخملتصة بتعيني املوظف بالتنسيق 
املسبق مع الديوان قرار النقل بعد التنسيق مع 
الدائرة التي سينتقل إليها، وتشعر وزارة املالية 

بذلك.

مادة )72( 
نفاذ قرار النقل 

1- يعتبر قرار النقل نافذاً من تاريخ استالم 
إليها،  املنقول  باجلهة  العمل  املوظف 
منها  املنقول  احلكومية  الدائرة  وتتحمل 
طرفه  إخالء  تاريخ  حتى  مرتبه  املوظف 

منها.
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حكومية  دائرة  من  املوظف  نقل  إذا   -2
الدائرة  تقوم  أخرى،  حكومية  دائرة  إلى 
املوظف  بها  يعمل  كان  التي  احلكومية 
الشخصية  بياناته  وكافة  ملفه  بإرسال 

إلى الدائرة احلكومية املنقولة إليها.
مادة )73( 

ندب املوظف 
إلى  حكومية  دائرة  من  املوظف  يندب   -1
قابلة  سنة  ملدة  أخرى  حكومية  دائرة 
للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت املصلحة 

العامة ذلك.
2- يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق 
مع الديوان قراراً بندب املوظف بعد موافقة 

الدائرة احلكومية املندوب إليها املوظف.
مادة )74( 

قيودات على الندب 
1- ال يكون الندب إال للدوائر احلكومية.

إليها  املندوب  الوظيفة  تقل  أن  يجوز  ال   -2
املوظف عن وظيفته األصلية.

املندوب من  املوظف  راتب  3- يستمر صرف 
حساب الدائرة احلكومية املندوب منها.

4- تكون مدة الندب ملدة أقصاها سنة قابلة 
للتجديد ملرة واحدة فقط.

لنفس  أخرى  مرة  املوظف  ندب  يجوز  ال   -5
انقضاء  بعد  إال  إليها  ندب  التي  اجلهة 
بدائرته  للعمل  عودته  من  سنوات  ثالث 

احلكومية األصلية.
مادة )75( 

اخلضوع اإلداري للجهة املندوبني إليها 
للجهة  إدرايا  خاضعني  املندوبون  يكون 
عليهم  باإلشراف  يتعلق  فيما  إليها  املندوبني 
وإرسال  عنهم  التقارير  وكتابة  ومحاسبتهم 

نسخة عنها للدائرة األصلية.
مادة )76( 

إنهاء الندب 
يجوز للجهة املندوب إليها املوظف إنهاء الندب 
إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك بشرط إخطار 
املوظف واجلهة املندوب منها قبل التاريخ املقرر 
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هناك  كان  إذا  األقل  على  بشهر  الندب  إلنهاء 
ويبلغ  فوراً  الندب  إنهاء  يحتم  ما  األسباب  من 

الديوان بذلك.
مادة )77( 

نتيجة الندب 
دائرة  إلى  دائرة حكومية  املوظف من  ندب  عند 

حكومية أخرى تبقى وظيفته شاغرة.
مادة )78( 

إعارة املوظف 
بالتعيني  اخملتصة  اجلهة  من  اإلعارة  قرار  يصدر 
وبالتنسيق  املستعيرة،  اجلهة  طلب  على  بناًء 
املسبق مع الديوان، وموافقة املوظف كتابًة على 
القرار: مدة اإلعارة، وتاريخ  قبول اإلعارة، ويحدد 
والشروط  املستعيرة،  اجلهة  واسم  بدايتها، 

اخلاصة باإلعارة إن وجدت.

مادة )79( 
اخلضوع اإلداري للجهات املستعيرة 

يكون املعارون خاضعني إدراياً للجهات املستعيرة 

ومحاسبتهم  عليهم  باإلشراف  يتعلق  فيما 
عنها  نسخة  وإرسال  عنهم  التقارير  وكتابة 

للدائرة األصلية.
مادة )80( 

عدم تقاضي الراتب إثناء فترة اإلعارة 
1- ال يتقاضى املوظف املعار أثناء فترة إعارته 
أية استحقاقات من  أو  راتبه،  أي جزء من 

الدائرة احلكومية التي أعير منها.
التقاعد  لغايات  اخلدمة  2- ال حتتسب مدة 
أثناء فترة اإلعارة إال إذا دفع املوظف كامل 

العائدات التقاعدية املستحقة عنها.
3- ال يجوز إعارة املوظف مرة أخرى للخارج 
إال بعد انقضاء خمس سنوات من عودته 

للعمل.
مادة )81( 

نتيجة اإلعارة 
عند إعارة املوظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز 
أو  خاص  عقد  مبوجب  أو  مؤقتة  بصورة  ملؤها 
بالوكالة، وملدة ال تزيد عن مدة اإلعارة شريطة 
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أن  على  الوظيفة،  تلك  مخصصات  جتاوز  عدم 
وظيفة  إلى  حتويله  يتم  أو  عودته  عند  تخلى 

أخرى في نفس درجته.
مادة )82( 

إنهاء اإلعارة 
قبل  إعارته  ينهي  أن  للموظف  يجوز   -1
هذه  وفي  بها،  له  املرخص  املدة  انتهاء 
احلكومية  الدائرة  إلى  العودة  احلالة يجب 

املعار منها حال انتهاء إعارته.
إلى  العودة  املعار  املوظف  على  يجب   -2
ويعتبر  فورا  املعار منها  احلكومية  الدائرة 
تاريخ  من  العمل  عن  املتغيب  حكم  في 

انتهاء مدة اإلعارة.
رصيد  حساب  في  اإلعارة  مدة  تدخل  ال   -3
املوظف من اإلجازات السنوية املستحقة 

له.

الفصل الرابع 
واجبات املوظف وسلوكه الوظيفي 

مادة )83( 
قيد العمل بوظيفة أخرى 

بعمل  ينشغل  أو  يعمل  أن  للموظف  يجوز  ال 
خارج نطاق وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إال 
مبوافقة رئيس الدائرة احلكومية اخملتص ويشعر 
الديوان به، ويسري ذلك على املوظف خالل فترة 

إجازته سواء مبرتب أو بدون مرتب.
في  املساهمة  أو  األسهم  شراء  يعتبر  وال 
دام  ما  الوظيفة  نطاق  خارج  عمل  الشركات 
إدارة  في  كانت  صورة  بأية  فعاالً  ليس  املوظف 

الشركة أو الشراكة.
مادة )84( 

تقدمي طلب للعمل خارج نطاق الوظيفة 
إذن  على  احلصول  طلب  املوظف  يقدم   -1
بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج 
الذي  املباشر،  رئيسه  إلى  لذلك  اخملصص 
إلى  ويحيله  استحقاقه  مبدى  عليه  يوقع 
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وحدة شؤون املوظفني التابع لها املوظف، 
احلكومية  الدائرة  رئيس  موافقة  بعد 
تكون  أن  على  به،  الديوان  ويبلغ  اخملتص 

فترته ملدة ال تزيد عن سنة.
مدة  بتجديد  يرغب  الذي  املوظف  على   -2
يتقدم  أن  الوظيفة  نطاق  خارج  العمل 

بطلب جديد.
3- يجوز للديوان بعد مراجعة منوذج العمل 
خارج نطاق الوظيفة أن يطلب من رئيس 
العمل  وقف  اخملتص  احلكومية  الدائرة 
هذه  شروط  تخالف  كانت  إذا  باملوافقة 

الالئحة.
4- إذا قام املوظف بعمل خارج نطاق العمل 
مسبق،  إذن  على  احلصول  دون  الرسمي 

يعاقب تأديبياً.
مادة )85( 

شروط منح اإلذن 
بالعمل خارج نطاق وظيفة  اإلذن  يشترط ملنح 

املوظف:

نّ يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات  1- أال
املوظف في نطاق عمله في مجال اخلدمة 

املدنية أو ميس مركزه كموظف.
نّ يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو  2- أال
غير مباشرة بتأدية املوظف ملهامه املكلف 

بها.
نّ يرتبط املوظف مع أي فرد أو شركة أو  3- أال
مؤسسة لها ارتباطات مالية أو جتارية مع 
الدائرة احلكومية التي يعمل بها املوظف، 
صلة  له  أخرى  حكومية  دائرة  أية  مع  أو 

معها في نطاق عمله في اخلدمة املدنية.
أي  العمل  هذا  ممارسته  في  يكون  أالنّ   -4
أو  الوظيفة  تناقض مع  أو  أو تعارض  ضرر 
أو مع أنظمة اخلدمة املدنية  مقتضياتها 

أو أي قانون آخر.
الدوام  نطاق  خارج  العمل  يكون  أن   -5
وأال  املوظف،  عمل  مكان  أو  الرسمي 
يستعمل ممتلكات أية دائرة حكومية في 

أداء هذا العمل.
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نّ يزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق  6- أال
اليوم  في  ساعات  ثالث  عن  الوظيفة 
ساعات  تسعة  تتعدى  ال  بحيث  الواحد، 

في األسبوع.
الفصل اخلامس 

اإلجراءات والعقوبات التأديبية 
مادة )86( 

توقيع العقوبات 
فوض  من  أو  اخملتص  احلكومية  الدائرة  لرئيس 
توقيع  سلطة  العليا  الفئة  بني  من  قبله  من 
موظفي  على  النظر  لفت  أو  التنبيه  عقوبتي 

الفئة األولى فما دون، ويبلغ الديوان بذلك.
مادة )87( 

اجلهة اخملتصة بالتحقيق 
املوظف  إليها  املعار  أو  املندوب  اجلهة  تكون 
اخملالفات  عن  وتأديبه  معه  بالتحقيق  مختصة 
ومبا  اإلعارة  أو  الندب  فترة  خالل  يرتكبها  التي 

يتفق مع هذه الالئحة.

 مادة )88( 
إحالة املوظف إلى جلنة التحقيق 

قبل  من  معه  للتحقيق  املوظف  يحال   -1
بياناً  اإلحالة  قرار  ويتضمن  حتقيق،  جلنة 

باخملالفات املنسوبة إليه.
2- فيما عدا موظفي الفئتني اخلاصة والعليا 
بذلك  أو من يفوضه  الديوان  رئيس  يصدر 
احلكومية  الدائرة  مع  بالتنسيق  خطينّاً 
للتحقيق  جلنة  بتشكيل  قراراً  اخملتصة 
مع املوظف وسماع أقواله ويشمل القرار 

مهمة اللجنة ومكان وزمان انعقادها.
3- تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة 
وال يزيد على خمسة أعضاء ويعني أحدهم 
ليكون رئيساً للجنة ويشارك في عضوية 
اللجنة مندوب عن الدائرة احلكومية التابع 

لها املوظف على األقل.
مادة )89( 

إخطار السؤول املباشر عن املوظف 
بدء  قبل  التحقيق  جلنة  على  يجب   -1
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عن  املباشر  املسئول  تخطر  أن  التحقيق 
املوظف برغبتها في ذلك وعليه أن يقدم 

لها كل التسهيالت إلجراء التحقيق. 
جلسات  جميع  يحضر  أن  للموظف   -2
التحقيق إال إذا اقتضت مصلحة التحقيق 
الع  إجراءه في غيبته، ومع ذلك يحق له االطَّ
على ما مت من حتقيقات، وعلى كافة األوراق 
في  مبحامي  يستعني  وأن  بها،  املتعلقة 

تقدمي دفاعه أو إنابته عنه في ذلك.
بصورة  التحقيق  اللجنة  جتري  أن  يجوز   -3

علنية أو سرية وفقاً لتقدير اللجنة.
تدون  ان  التحقيق  جلنة  على  يجب   -4
يسجل  وأن  كتابة،  التحقيق  محاضر 
واحملقق  التحقيق  جلنة  أعضاء  أسماء  به 
معه، وأن يوقعوا على كل ورقة في احملضر 

بأنفسهم.
إجراء  أثناء  التحقيق-  للجنة  يكون   -5

التحقيق- السلطة في أن:
إليها  يحال  الذي  املوظف  من  تطلب  أ(- 

احلضور أمامها لسؤاله.
ب(- تطلب من أي شخص آخر تعتقد اعتقاداً 
قد  ببياناته  يدلي  أن  ميكن  أنه  معقوالً 

تساعد في التحقيق احلضور الستجوابه.
واملستندات  الدفاتر  جميع  تطلب  ج(- 

املتعلقة مبوضوع التحقيق.
مادة )90( 

اإلمتثال أمام اللجنة 
ميتثل  أن  للتحقيق  احملال  املوظف  على  يجب 
لدعوة التحقيق أمام اللجنة، وأن يدلي بإفادته 
حكم  وفي  ممتنع،  يعتبر  ذلك  رفضه  وبحالة 
اإلدالء  رفضه  تاريخ  من  العمل  عن  املتغيب 
احلكومية  دائرته  وتبلغ  اللجنة،  أمام  بإفادته 

والديوان ووزارة املالية بذلك.
مادة )91( 

تقدمي التقرير والتوصيات 
االنتهاء  بعد  التحقيق  جلنة  على  يجب   -1
اجلهة  إلى  تقريراً  تقدم  أن  التحقيق  من 
مصحوباً  اللجنة  بتشكيل  اخملتصة 
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التي  الوقائع  عن  وبتقرير  للجنة  مبحضر 
تراها  التي  والتوصيات  إليها،  توصلت 
من  يوماً  عشر  خمسة  خالل  مناسبة 

انتهاء التحقيق.
2- تصدر توصيات جلنة التحقيق بأغلبية آراء 
اللجنة  آراء أعضاء  وإذا تساوت  أعضائها، 
اللجنة،  رئيس  منه  الذي  اجلانب  يرجح 
والتقرير  احملاضر  أوراق  تكون  أن  ويجب 

موقعة من رئيس وأعضاء اللجنة.
جلنة  بتشكيل  اخملتصة  اجلهة  تصدر   -3
ضوء  على  املناسب  القرار  التحقيق 

توصيات جلنة التحقيق.
التحقيق  جلنة  وتوصيات  محضر  يعتبر   -4
ومرفقاته سرية للغاية، وال يجوز نشر أي 
جزء منها أو إفشاء محتوياتها ألي شخص 

ليس له حق في ذلك.
مبعلومات  يدلي  من  كل  تأديبياً  يعاقب   -5
وهو  التحقيق  إلى جلنة  أو مضللة  كاذبة 

يعلم بذلك.

مادة )92( 
إخطار املوظف باجلزاء املوقع عليه 

جلنة  بتشكيل  اخملتصة  اجلهة  تخطر   -1
املوقع  باجلزاء  كتابة  املوظف  التحقيق 
عليه وأسباب توقيعه، ويبلغ الديوان ووزارة 

املالية بذلك.
الراتب األساسي  2- ينفذ جزاء اخلصم من 
راتب  من  اعتباراً  للموظف  املستحق 
الشهر التالي إلخطاره باجلزاء املوقع عليه 

وفي احلدود اجلائزة قانونا.
3- تودع أوراق التحقيق و اجلزاء مبلف فرعي 
يلحق مبلف خدمة املوظف، وتعد صحيفة 
بامللف  تودع  التأديبية  باجلزاءات  خاصة 
الفرعي املشار إليه، وتسجل بها اخملالفات 
واجلزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام 
القرارات الصادرة بتوقيعها، وال يحق ألحد 

االطالع على هذا امللف.



172173

مادة )93( 
تقيد إحالة املوظف إلى التحقيق 

بسبب  التحقيق  إلى  املوظف  إحالة  يجوز  ال 
أكثر  اكتشافها  على  مضى  تأديبية  مخالفة 
من سنة أشهر، وتنقطع هذه املدة بأي إجراء من 
إجراءات التحقيق أو االتهام أو احملاكمة،وتسري 

املدة من جديد ابتداًء من آخر إجراء.
بالنسبة  املدة  انقطاع  وإذا تعدد املتهمون، فإن 
بالنسبة  انقطاعها  عليه  يترتب  ألحدهم 
للباقني، ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات 

قاطعة.
مادة )94( 

إبالغ الديوان عن توقيف املوظف 
توقيفه  شأنه  من  ما  إليه  نسب  موظف  كل 
الدائرة  فعلى  معه  التحقيق  أو  احتجازه  أو 
احلكومية التابع لها املوظف إبالغ الديوان بذلك 

فوراً.

مادة )95( 
مساءلة املوظف جزائيا 

ال مينع توقيع العقبة املنصوص عليها في قانون 
جزائياً  املوظف  مساءلة  من  املدنية  اخلدمة 
املوظف  مجازاة  في  النظر  ويجوز  العكس،  أو 

تأديبياً على الرغم من براءته جزائياً.

الفصل السادس 
محو العقوبات التأديبية 

مادة )96( 
محو اجلزاءات 

احلكومية  بالدائرة  املوظفني  شؤون  وحدة  على 
اخملتصة دون حاجة إلى طلب من املوظف اتخاذ 
شروط  توافرت  ما  إذا  اجلزاءات  محو  إجراءات 
وهذه  املدنية  اخلدمة  قانون  ألحكام  طبقاً  احملو 

الالئحة.
مادة )97( 

تشكيل جلنة محو العقوبات التأديبية 
محو  جلنة  بتشكيل  القرار  يصدر   -1
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العقوبات التأديبية بالنسبة لغير شاغلي 
الوظائف العليا من قبل الديوان بالتنسيق 
مع رئيس الدائرة احلكومية، ويشمل القرار 
مهام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان 

انعقادها.
الع على ملف املوظف  2- تقوم اللجنة باالطَّ
بالدائرة احلكومية، وعلى تقارير كفاية أدائه 
السنوية، ورأي الرئيس املباشر عن املوظف 

خطياً ولها طلب أية بيانات أخرى.
العقوبة  مبحو  قرارها  اللجنة  تصدر   -3
أن  لها  تبني  إذا  أعضائها  آراء  بأغلبية 
سلوك املوظف وعمله منذ توقيع العقوبة 
مرضياً، وحتفظ نسخة مبلف املوظف لدى 
الدائرة  لدى  مبلفه  أخرى  ونسخة  الديوان 

احلكومية.
4- جمللس الوزراء تشكيل جلنة حملو العقوبات 
لشاغلي وظائف الفئة العليا وعليها رفع 
توصياتها إلى اجمللس الذي له إصدار القرار 

املناسب.

مادة )98( 
إيداع حصيلة عقوبات اخلصم 

1- تودع حصيلة عقوبات اخلصم في حساب 
خاص باسم وزارة املالية- الدائرة احلكومية 

ذات العالقة.
حصيلة  حساب  من  الصرف  يجوز  ال   -2
األقل  على  بتوقيعني  إال  اخلصم  عقوبات 
وأحد  اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  من 
شاغلي الوظائف العليا بالدائرة احلكومية 

إضافة إلى توقيع مدقق وزارة املالية.
ضريبة  فواتير  على  بناًء  الصرف  يكون   -3

رسمية.
4- يجب اتباع األنظمة واللوائح املالية في 
و  قوانني  اتباع  ويجب  القبض،  تسجيل 

أنظمة اللوازم واملشتريات عند الصرف.
5- ال يجوز الصرف إال لألغراض االجتماعية 
أو الثقافية أو الرياضية للموظفني بالدائرة 

احلكومية التي يعمل بها املوظف.
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الباب الرابع 
الفصل األول 

اإلجازات 
مادة )99( 

اإلجازات االعتيادية 
على  فيجب  عمله،  عن  املوظف  انقطع  إذا 
بالدائرة  املوظفني  املباشر إخطار وحدة  الرئيس 
عن  انقطاع  يوم  االنقطاع  بهذا  احلكومية 
عودته  يوم  للعمل  املوظف  عودة  وعن  العمل، 
بدون  أو  سابق  بترخيص  االنقطاع  كان  سواء 

ترخيص ويشعر الديوان بذلك فوراً.
مادة )100( 

منح املوظف إجازة اعتيادية 
بعد  اعتيادية  إجازة  املوظف  منح  يجوز   -1
مباشرته  تاريخ  من  أشهر  ستة  انقضاء 
العمل في اخلدمة، غير أنه إذا ترك اخلدمة 
عليها  يستحق  التي  السنة  نهاية  قبل 
اإلجازة  فرق  يعادل  ما  بدفع  يلزم  اإلجازة، 

غير املستحقة التي قام بها.

احلكومية  الدائرة  في  وحدة  كل  تضع   -2
لها  التابعني  املوظفني  بإجازات  جدوالً 
فيها،  العمل  استمرار  يحقق  وجه  على 
املوظف  اسم  اإلجازات  جدول  ويتضمن 
الذي يحل محل املوظف املتغيب باإلجازة 

لينوب عنه في صالحيات ومسئولياته.
من  األول  اليوم  صباح  في  اإلجازة  تبدأ   -3
وتنتهي مساء  العمل،  املوظف عن  غياب 
لعودته  احملدد  للتاريخ  السابق  اليوم 

للعمل.
دفعة  السنوية  إجازته  املوظف  مينح   -4
واحدة ويجوز منحها له مجزأة إذا سمحت 

ظروف العمل بذلك.
5- ال يتم تأجيل اإلجازة االعتيادية السنوية 
تقتضيها  قوية  ألسباب  إال  للموظف 
رئيس  موافقة  وبعد  العمل  مصلحة 

الدائرة احلكومية ويشعر الديوان بذلك.
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مادة )101( 
تقدمي طلب اإلجازة 

يقدم املوظف طلب اإلجازة االعتيادية السنوية 
على النموذج اخملصص لذلك إلى الرئيس املباشر 
شؤون  وحدة  إلى  حاالً  يحليه  الذي  للموظف 
املوظفني بالدائرة احلكومية للتأشير عليه مبدى 
رئيس  ويصدر  املطلوبة،  لإلجازة  استحقاقه 
الدائرة احلكومية اخملتص أو من يفوض من قبله 
قراراً مبنح اإلجازة مع حتديد بدايتها ونهايتها أو 
بهذا  خطياً  املوظف  ويبلغ  اإلجازة  منح  رفض 

القرار.
مادة )102( 

تقدمي منوذج اإلجازة 
يحرر  أن  إجازة  في  له  رخص  موظف  كل  على 
في اليوم األخير من أيام العمل الرسمية إقرار 
لذلك  اخملصص  النموذج  على  باإلجازة  قيام 
مبيناً به تاريخ بداية ونهاية اإلجازة املرخص له 
أن يحرر  اإلجازة، وعليه  بها وعنوانه خالل فترة 
إقرار عودة من اإلجازة فور عودته من اإلجازة على 

كل   – اإلقرارين  ويقدم  لذلك،  اخملصص  النموذج 
في حينه – إلى الرئيس املباشر للتوقيع عليها و 
املوظفني بعد عرضها  إلى وحدة شؤون  أحالتها 
على املسؤول املرخص له مبنح اإلجازة العتمادها.

مادة )103( 
متديد اإلجازة 

إجازته  متديد  يطلب  الذي  املوظف  على  يتعني 
كتابة  اإلجازة  مبنح  له  املرخص  املسؤول  يبلغ  أن 
رد  انتهاء إجازته بوقت كاٍف، فإذا لم يصله  قبل 
انتهاء  حال  للعمل  العودة  عليه  وجب  باملوافقة 

اإلجازة.
مادة )104( 

تخلف املوظف عن العودة إلى عمله  
بعد  عمله  إلى  العودة  عن  املوظف  تخلف  إذا 
انتهاء مدة اإلجازة االعتيادية مباشرة، تعني على 
املوظفني  شؤون  وحدة  إبالغ  املباشر  املسؤول 
بانقطاعه عن العمل فوراً ويشعر الديوان بذلك، 
اإلجراءات  التخاذ  املالية  وزارة  إبالغ  يتولى  الذي 

الناسبة.
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مادة )105( 
إبالغ الديوان بطلب اإلجازة 

يجب على الدائرة احلكومية إبالغ الديوان بطلب 
املوظف قضاءها في خارج  التي يطلب  اإلجازة 
به  مرفقاً  لذلك  اخملصص  النموذج  على  البالد 
وال  الديوان،  يحددها  التي  الالزمة  املستندات 
يجوز للموظف القيام باإلجازة إال بعد احلصول 
على املوافقة اخلطية على اإلجازة، ويجب عليه 
عند عودته تقدمي صورة عن جواز سفره مبينا به 

أختام خروجه وعودته إضافة إلى مناذج اإلجازة.

مادة )106( 
اإلجازة العارضة 

إجازت  مدة  استنفاذ  بعد  للموظف   -1
لسبب  العمل  عن  يتغيب  أن  االعتيادية 
رؤسائه  إبالغ  معه  يستطيع  ال  طارئ 

مقدماً وحتتسب إجازة عارضة.
2- ال تكون اإلجازة العارضة ألكثر من ثالثة 
رئيس  اقتنع  إذا  إال  الواحدة  املرة  في  أيام 

ال  مبا  أخرى  مدة  مبنحه  احلكومية  الدائرة 
تتجاوز عشرة أيام في السنة.

3- يسقط حق املوظف في اإلجازة العارضة 
مبضي العام امليالدي.

املتبعة  والنماذج  اإلجراءات  تستعمل   -4
في اإلجازة االعتيادية لغايات منح اإلجازة 

العارضة.
مادة )107( 

اإلجازة املرضية 
بسبب  عمله  عن  املوظف  انقطع  إذا   -1
املرض، عليه أن يبلغ ذلك خالل 24 ساعة 

إلى رئيسه املباشر.
2- في احلاالت التي ال تقرر اللجنة الطبية 
اخملتصة صراحة مرض املوظف، يتعني على 
الدائرة احلكومية التي يتبعها املوظف أن 
حتيله إلى التحقيق لتحديد مدى متارضه 
على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية، 
فإذا ثبت متارضه، يعاقب تأديبياً، أما إذا لم 
االنقطاع  مدة  فتحتسب  متارضه،  يثبت 
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من رصيد إجازته االعتيادية.
املتعلقة  اإلجراءات  وضع  الديوان  يتولى   -3
املرضية،  اإلجازة  على  املوظف  بحصول 

وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
مادة )108( 

اإلجازة الدراسية 
متنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع 

مستواه الثقافي أو العلمي أو املهني أو الفني 
إذا كان لذلك عالقة مباشرة بواجبات وظيفته.

مادة )109( 
دراسة الطلبات املقدمة 

اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يشكل   -1
بدراسة  وتختص  الدراسية،  لإلجازات 
املقدمة من املوظفني للحصول  الطلبات 

على إجازة دراسية.
احلصول  في  يرغب  الذي  املوظف  على   -2
يتقدم بطلب على  أن  دراسية  إجازه  على 
إلى وحدة شؤون  النموذج اخملصص لذلك 
جلنة  إلى  الطلب  حتيل  التي  املوظفني 

في  برأيها  مشفوعاً  الدراسية  اإلجازات 
ومدى  عمله،  مع  الدراسة  اتفاق  مدى 
توافر  ومدى  التخصص،  لهذا  االحتياج 
شروط منح اإلجازة، ويصدر رئيس الدائرة 
الديوان  مع  املسبق  بالتنسيق  احلكومية 
بدايتها  حتديد  مع  اإلجازة،  مبنح  قراراً 
ويبلغ  اإلجازة،  منح  برفض  أو  ونهايتها 

الديوان ووزارة املالية بذلك.
3- يقدم املوظف إقرار قيام بذلك عند قيامه 
باإلجازة وإقرار عودة فور عودته من اإلجازة 
ويشعر  لذلك،  اخملصصة  النماذج  على 

الديوان ووزارة املالي بذلك.
4- تكون اإلجازة الدراسية دون راتب.

مادة )110( 
تقدمي تعهد من املوظف 

دراسية  إجازة  منح  الذي  املوظف  يقدم   -1
قبل قيامه باإلجازة تعهد يلتزم فيه بإمتام 

الدراسة، وأن يستمر في العمل 
لدائرته  سنوياً  يقدم  أن  املوظف  على   -2
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من  مصدقة  رسمية  وثيقة  وللديوان 
املؤسسة التي يتعلم بها عن دراسته، وأن 
يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج دراسته 

خالل ثالثة شهور من انتهاء الدراسة.
 مادة )111( 

شغور الوظيفة 
شاغرة،  للدراسة  اجملاز  املوظف  وظيفة  تبقى 
غير أنه يجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بعقد حلني 

عودة املوظف اجملاز.
مادة )112( 

اإلجازة دون راتب 
1- مينح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما 
على  أشهر  ستة  ملدة  للخارج  بالسفر 
الدائرة  على  ويتعني  راتب  دون  إجازة  األقل 
احلكومية اخملتصة أن تستجيب في جميع 
على  الزوجة  أو  الزوج  لطلب  األحوال 
اإلجازة  في  املتبعة  اإلجراءات  وفق  اإلجازة 
االعتيادية ويبلغ الديوان الذي يشعر وزارة 

املالية بذلك.

التي  املستندات  يقدم  أن  املوظف  على   -2
تؤيد الترخيص بالسفر للخارج ومدة بقاء 

زوجه في اخلارج.
مادة )113( 

تقدمي الطلب للحصول على اإلجازة دون راتب 
1- للموظف أن يقدم طلباً للحصول إجازة 
فيه  يبدي  املباشر  رئيسه  إلى  راتب  دون 

األسباب الداعية للطلب.
بعد  احلكومة  الدائرة  رئيس  يصدر   -2
التنسيق مع الديوان قراراً مبنح اإلجازة مع 
الطلب  رفض  أو  ونهايتها  بدايتها  حتديد 
ويبلغ املوظف خطياً والديوان ووزارة املالية 

بذلك.
3- تكون اإلجازة دون راتب ملدة ال تتجاوز أربع 

سنوات.
دون  إجازة  بعد  للعمل  املوظف  عاد  إذا   -4

راتب مدة سنة فأكثر ال يجوز منحه 
إجازة دون راتب مرة أخرى إال بعد مضي مدة 
ال تقل عن سنة عدا منح املوظفة إجازة 
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دون راتب لرعاية مولودها أو ملرافقة الزوج 
باخلارج.

وظيفة  شغل  احلكومية  للدائرة  يجوز   -5
ملدة  راتب  دون  بإجازة  له  املرخص  املوظف 
سنة على األقل على أن تخلى عند عودته 
أو يتم حتويله لوظيفة أخرى بنفس درجته 
هذه  في  الواردة  التعني  إجراءات  وتتبع 

الالئحة.
6- ال يجوز للموظف مزاولة أي عمل خاص 
أثناء اإلجازة بدون راتب لدى أي جهة مهما 
القانونية  املساءلة  طائلة  حتت  كانت 
هذه  مبوجب  إذن  على  احلصول  بعد  إال 

الالئحة.
7- تستعمل ملنح اإلجازة دون راتب النماذج 

واإلجراءات املتبعة في اإلجازة االعتيادية.

مادة )114( 
إجازة األمومة 

رئيسها  إبالغ  احلامل  املوظفة  على   -1
املباشر عن احلمل في الشهر اخلامس وعند 
الوضع فوراً وأن ترفق مع البالغ تقريراً طبياً 
صادراً عن مشفى أو طبيب حكومي ويبلغ 

الديوان بذلك.
الشهر  في  املوظفة  تشغيل  يجوز  ال   -2
العطلة  أيام  في  احلمل  من  اخلامس 
الدوام  أوقات  غير  في  أو  األسبوعية 

الرسمي.
غياب  يوم  من  األمومة  إجازة  مدة  تبدأ   -3
وبناًء  بالوضع  متعلق  بسبب  املوظفة 
على التقرير الطبي املعتمد على النموذج 

اخملصص لذلك.
4- حتتسب من اإلجازات املرضية أيام تغيب 
املوظفة احلامل أثناء احلمل بناًء على تقرير 
بالوضع،  يتعلق  ال  وبسبب  معتمد  طبي 
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وحتتسب أيام اإلجازات املرضية للموظفة 
من  به  ومتصلة  بالوضع  املتعلقة  احلامل 

إجازة األمومة.
مادة )115( 

إجازة رعاية املولود 
يجوز للموظفة املرضعة أن تقدم طلباً للحصول 
على إجازة دون راتب ملدة سنة لرعاية مولودها، 
ويتعني على الدائرة احلكومية أن تستجيب لهذا 
املتبعة  واإلجراءات  النماذج  وتستعمل  الطلب، 
في اإلجازة االعتيادية، ويبلغ الديوان الذي يشعر 

وزارة املالية بذلك.
مادة )116( 
إجازة احلج 

املوظف،  من  طلب  على  بناًء  احلج  إجازة  متنح 
في  املتبعة  واإلجراءات  النماذج  وتستعمل 
واحدة طيلة مدة  ملرة  االعتيادية، ومتنح  اإلجازة 

خدمة املوظف، ويشعر الديوان بذلك.

مادة )117( 
سجل إجازات املوظف 

موظف  لكل  املوظفني  شؤون  وحدة  تعد    
النموذج  على  أنواعها  مبختلف  باإلجازات  بياناً 
يودع في ملف خدمته، وعليها  اخملصص لذلك 
املوظف من  عليه  ما يحصل  فيه كل  تدون  ان 
إجازة  أية  طلب  عند  إليه  ترجع  وأن  إجازات، 
من  يناير  من  األول  في  للديوان  نسخة  وترسل 

كل عام.
مادة )118( 

تسليم املوظف اإلشعار باملوافقة على 
اإلجازة 

يتسلم  أن  قبل  عمله  املوظف  يترك  نّ  أال يجب 
في  إال  إجازته  على  باملوافقة  خطياً  إشعاراً 
احلاالت الضرورية التي يوافق عليها رئيس الدائرة 
احلكومية أو من فوضه بذلك، وبحالة عدم الرد 
على الطلب خالل أسبوع يعتبر طلبه مرفوضا.
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الفصل الثاني 
التغيب عن العمل 

مادة )119( 
انقطاع املوظف عن العمل 

يحرم  عمله،  عن  املوظف  انقطع  إذا   -1
اإلخالء  عدم  مع  غيابه  مدة  عن  أجره  من 
الذي  الديوان  ويبلغ  التأديبية  مبسئوليته 

يشعر وزارة املالية بذلك.
2- يجوز لرئيس الدائرة احلكومية اخملتص أو 
من فوض من قبله إذا اقتنع بسبب تغيب 
عن  االنقطاع  مدة  يحتسب  أن  املوظف 
له  كان  إذا  االعتيادية  إجازته  من  العمل 
رصيد منها يسمح بذلك وكانت األسباب 

مقبولة، ويبلغ الديوان بذلك.
اليوم مبا في  إذا تغيب املوظف جزءاً من   -3
ذلك التأخير يجوز لرئيس الدائرة احلكومية 
اخملتص احتساب أوقات التأخير عن العمل 
املوظف  إجازة  رصيد  من  أو  راتب  بدون 
االعتيادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك 

مع عدم اإلخالل باملسئولية التأديبية بعد 
كل  تعتبر  أن  على  الديوان  مع  التنسيق 

ست ساعات ونصف يوم إجازة.
مادة )120( 

فقد املوظف لوظيفته 
1- يعتبر املوظف فاقداً لوظيفته إذا انقطع 
خمسة  عن  تزيد  مدة  إذن  دون  عمله  عن 
عشر يوماً متصلة حتى ولو كان االنقطاع 
عقب إجازة قانونية، وإذا انقطع مدة أكثر 
السنة،  في  متصلة  غير  يوماً  ثالثني  من 
يصدر  أن  احلكومية  الدائرة  رئيس  وعلى 
املالية  ووزارة  الديوان  ويبلغ  بذلك،  قرارا 

بذلك.
2- تعد وحدة شؤون املوظفني كشوفاً بأيام 
غياب املوظفني بالدائرة احلكومية اخملتصة، 
وعليها إخطار املوظف خطياً إذا بلغت أيام 
غيابه مدة خمسة عشر يوماً غير متصلة 

خالل العام، ويبلغ الديون بذلك.
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مادة )121( 
عودة املوظف للعمل 

لعمله  املتغيب  املوظف  إعادة  يجوز   -1
شريطة عدم التعيني على شاغر وظيفته 
به  واقتنع  مقبول  بعذر  املوظف  تقدم  إذا 
مع  بالتنسيق  احلكومية  الدائرة  رئيس 
الديوان خالل مدة شهرين من تاريخ إنهاء 
خدمته، وحتتسب مدة االنقطاع عن العمل 
من إجازة املوظف االعتيادية، وإذا لم يكن 

له رصيد حتتسب املدة دون راتب.
2- على وحدة شؤون املوظفني إبالغ الديوان 
وفور  العمل  عن  املوظف  انقطاع  فور 
عودته إليه، وبأي قرار بشأن احتساب أيام 
املالية  وزارة  وتبلغ  العمل،  عن  االنقطاع 

بذلك.

الفصل الثالث 
البعثات والدورات التدريبية 

مادة )122( 
اإليفاد للبعثات والدورات التدريبية 

يجوز إيفاد املوظفني في بعثات أو دورات تدريبية 
بدل  عدا  كامل  مبرتب  رسمية  مهمات  أو 

التنقل.
مادة )123( 

إعداد بيان عن احتياجات كل وحدة 
تعد كل وحدة بالدائرة احلكومية بياناً تفصيلياً 
باحتياجاتها من التخصصات واخلبرات اخملتلفة 
التي تتطلب إيفاد موظفني في بعثات دراسية 
الدائرة  رئيس  إلى  وترفعها  تدريبية،  دورات  أو 
احلكومية اخملتص قبل بدء امليعاد املقرر للبعثة 

أو الدورة التدريبية بوقت كاف.
مادة )124( 

إعداد بيان عن احتياجات كل دائرة 
الديوان  إلى  تتقدم  أن  دائرة حكومية  كل  على 
واحتياجات  احتياجاتها  عن  تفصيلي  ببيان 
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الوحدات التابعة لها من التخصصات واخلبرات 
إلى  املوظفني  ابتعاث  تتطلب  التي  اخملتلفة 
بعثات دراسية، أو حلضور دورات تدريبية مطلوبة 
للعام التالي قبل بدء امليعاد احملدد لها، ومبوعد ال 

يتأخر عن شهر أكتوبر من كل عام.
مادة )125( 

تشكيل جلنة البعثات والدورات 
البعثات  جلنة  الوزراء  مجلس  من  بقرار  تشكل 
البعثات  خطط  وإعداد  وضع  وتتولى  والدورات، 
والدورات  بالبعثات  يتعلق  ما  وكل  والدورات 
الديوان  رئيس  الرسمية، وتشكل من  واملهمات 
رئيساً وممثالً عن دوائر التخطيط واملالية والدائرة 
احلكومية املعنية، ويشمل قرار تشكيلها حتديداً 
إلجراءات عملها ومكان وزمان انعقادها، وتتولى 
اللجنة اإلشراف واملراقبة ووضع معايير االختيار 
والدورات  البعثات  خطط  على  واملصادقة 

واملهمات الرسمية وكل ما يتعلق بها.

مادة )126( 
إدراج االعتمادات املالية 

موازنتها  مشروع  في  حكومية  دائرة  كل  تدرج 
املالية الالزمة لتنفيذ خطة تدريب  االعتمادات 
املوظفني بها، وال يجوز الصرف منه إال بناء على 

تنسيق مسبق مع الديوان.
مادة )127( 

إصدار قرار عن البعثات والدورات التدريبية 
خطط  يتضمن  قراراً  الديوان  رئيس  يصدر 

البعثات والدورات التدريبية للسنة التالية.

مادة )128( 
اإلعالن عن البعثات والدورات التدريبية 

البعثات  عن  حكومية  دائرة  كل  تعلن   -1
على  لها  اخملصصة  التدريبية  والدورات 
حكومية  دائرة  كل  وعلى  موظفيها، 
أو  للبعثة  الترشيح  إجراءات  من  االنتهاء 
بوقت  مدتها  بداية  قبل  التدريبية  الدورة 

كاف.
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جلنة  حكومية  دائرة  كل  في  تنشأ   -2
التدريبية تشكل بقرار  للبعثات والدورات 
وتختص  احلكومية،  الدائرة  رئيس  من 
املوظفني  من  املقدمة  الطلبات  بدراسة 

للبعثات والدورات التدريبية.
على  احلصول  في  يرغب  الذي  املوظف   -3
بطلب  يتقدم  أن  تدريبية  دورة  أو  بعثة 
اجلهة  إلى  لذلك  اخملصص  النموذج  على 
حتيل  أن  اجلهة  هذه  وعلى  لها،  التابع 
الطلب إلى جلنة البعثات والدورات بالدائرة 
احلكومية مشفوعاً برأيها في: مدى اتفاق 
لهذا  االحتياج  ومدى  عمله،  مع  الدراسة 
الشروط عليه،  انطباق  التخصص، ومدى 
رأيها،  عليها  بنت  التي  األسباب  بيان  مع 

ويحال الطلب إلى الديوان.
مادة )129( 

الشروط الواجب توافرها في املرشح للبعثة 
أو الدورة التدريبية 

الدورة  أو  للبعثة  املرشح  املوظف  في  يشترط 

التدريبية أن يكون:
أ(- حاصل على املؤهل العلمي الذي تتطلبه 

البعثة أو الدورة.
بتقرير كفاية  تقدير جيد  ب(- حاصل على 

األداء على األقل في السنة األخيرة.
تعيينه مدة سنة ميالدية  ج(- مضى على 
وثالث  الدورات،  لغاية  األقل  على  واحدة 

سنوات لغايات البعثات.
عالقة  له  الدورة  أو  البعثة  موضوع  د(- 
الدائرة  في  املوظف  عمل  مع  مباشرة 
قومي  طابع  له  موضوعها  أو  احلكومية، 

وطني.
على  األقل  على  سنوات  ثالث  مضت  هـ(- 
سنة  أو  سابقة،  بعثة  من  عودته  تاريخ 
لها  سابقة  تدريبية  دورة  من  عودته  على 
إال إذا كانت الدورة استكماال لدورة سابقة 

أو تطويرا لها.
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مادة )130( 
املصادقة على الطلبات 

دورات  أو  تدريبية  لبعثات  موظفيها   -1
الديوان على  يصادق  إلى خارج فلسطني. 

طلبات الدوائر احلكومية اخلاصة بإيفاد 
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يصدر   -2
بالتنسيق مع الديوان قراراً بإيفاد املوظفني 
في  التدريبية  والدورات  البعثات  إلى 

فلسطني أو خارجها.
مادة )131( 

التوقيع على التزام وتعهد عدلي 
يوقع املوظف على التزام وتعهد عدلي موقع من 
كفيلني موظفني على النموذج اخملصص لذلك 

يلتزم مبوجبة بشروطه وباتباع اآلتي:
أو  التعليمية  باملؤسسة  االلتحاق   -1
في  واالنتظام  إليها،  أوفد  التي  التدريبية 
للخطط  وفقاً  فيها  والتدريب  الدراسة، 

والبرامج املقررة لها.
على  تعديل  أي  إدخال  أو  تغيير  عدم   -2

موضوع دراسة أو تدريبه أو االنتقال إلى أية 
إال مبوافقة خطية  مؤسسة تعليمية أخرى 
مسبقة من رئيس الدائرة احلكومية اخملتص 

بالتنسيق مع الديوان.
3- االلتزام بالعمل في الدوائر احلكومية، وذلك 
والدورات  البعثات  جلنة  حتددها  التي  للمدة 

بالدائرة احلكومية اخملتصة.
على  أنفقت  التي  املبالغ  حتديد  يكون  أن   -4
البعثة أو الدورة التي أوفد إليها أو عليها بينة 
وتفاصيلها  مقدارها  على  قاطعة  رسمية 
ألي  يجوز  وال  وللكفالء  له  ملزمة  وأسبابها 

منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.
أو  البعثة  أنفقت على  أية مبالغ  أن تعتبر   -5
الدورة التي أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل 
أي جهة على أنها دفعت من اخلزينة العامة 
هو  ويكون  الدورة  أو  البعثة  لغايات  مباشرة 
والكفالء ملزمني متضامنني بردها في حالة 
والشروط  النظامية  اإليفاد  بأحكام  اإلخالل 

الواردة في هذا التعهد.
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مادة )132( 
جتديد املدة 

تدريبية  دورة  أو  بعثة  بأي  اخلاصة  املدة  جتدد 
الدائرة  رئيس  بناًء على طلب  الديوان  من  بقرار 
احلكومية اخملتص شريطة وجود أسباب مقنعة 

للتمديد.

مادة )133( 
الوثائق املطلوبة 

احلكومية  الدائرة  يزود  أن  املوفد  على   -1
من  مصدقة  اآلتية  بالوثائق  لها  التابع 

املؤسسة التي أوفد إليها:
أو  الدراسة  على  مواظبته  تثبت  تقارير  أ( 
للخطط  وفقاً  املؤسسة  في  التدريب 
والبرامج املقررة على أال تزيد املدة الفاصلة 

بني التقرير واآلخر على ستة أشهر.
ب( نتائج االمتحانات أو الفحص واالختبارات 
الدورية التي جتري له عن دراسته أو تدريبه 
والنتائج النهائية التي يحصل عليها في 

كل فصل أو سنة وفي نهاية تدريبه.
اجلهات  تطلبها  أخرى  وثيقة  أية  ج( 

اخملتصة.
والنفقات  اخملصصات  من  املوفد  يحرم   -2
املقررة له بقرار من رئيس الديوان بناًء على 
طلب رئيس الدائرة احلكومية عن أي سنة 
السابقة  السنة  في  قم  قد  يكن  لم  إذا 
لها أو في أي سنة أخرى الوثائق املنصوص 

عليها في الفقرة )1( من هذه املادة.
مادة )134( 

احتساب فترة التدريب فترة عمل 
1- تعتبر الفترة التي يقضيها املوظف في 
عن  انقطاعه  ويعتبر  فترة عمل،  التدريب 
عن  انقطاعاً  مقبول  عذر  بغير  التدريب 

العمل.
التدريب بدون  2- يعتبر تخلف املوظف عن 
وظيفته  بواجبات  إخالال  مقبول  عذر 
وتتولى اجلهة اخملتصة إحالته إلى التحقيق 

لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
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مادة )135( 
انتهاء الدورة التدريبية بقرار من رئيس 

الديوان 
بقرار  التدريبية  دورته  أو  املوفد  بعثة  تنتهي 
من رئيس الديوان بناًء على طلب رئيس الدائرة 

احلكومية اخملتص في ي من احلاالت اآلتية:
1- إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية 
في  بإدانته  خارجها  أو  الدولة  داخل  في 

جناية أو جنحة أخالقية مخلة بالشرف.
يتفق  ال  نشاط  بأي  قام  أنه  ثبت  إذا   -2
شؤون  في  تدخل  أو  العامة  واملصلحة 

البلد الذي أوفد إليه.
3- إذا تخلف أو تأخر عن االلتحاق بالدراسة 
التي أوفد إليها  التدريب في املؤسسة  أو 
عذراً  يقدم  ولم  لذلك  احملدد  الوقت  في 

مقبوالً.
4- إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على 
تقصيره أو رسوبه أو مت فصله من املؤسسة 

املوفد إليها ولم يقدم عذراً مقبوالً.
أو دورته ولم يقدم عذراً  إذا قطع بعثته   -5

مشروعاً لذلك.
6- إذا غير موضع دراسته أو تدريبه أو ادخل 
مؤسسة  إلى  انتقل  أو  عليه  تعديل  أي 
احلصول  دون  إليها  أوفد  التي  غير  أخرى 
ذلك  على  مسبقة  خطية  موافقة  على 
من اجلهة اخملتصة إال إذا وافق الديوان على 

ذلك بطلب من الدائرة احلكومية.
مادة )136( 

انتهاء بعثة املوظف 
دورته  انتهت  أو  املوفد  املوظف  بعثة  أنهيت  إذا 
في  عليها  املنصوص  األسباب  من  سبب  ألي 
ذلك،  يوجب  آخر  سبب  ألي  أو  السابقة  املادة 
متكافلني  متضامنني  وكفيليه  املوفد  فيلزم 
أثناء  عليه  أنفقت  التي  املبالغ  جميع  بدفع 
ملا حتدده جلنة  الدورة وفقاً  أو  البعثة  وجوده في 
ويجوز  احلكومية،  بالدائرة  والدورات  البعثات 
عدم  حالة  في  املوظف  هذا  مطالبة  للديوان 
أنفقت  التي  املبالغ  بكافة  تعهد  على  توقيعه 
وتسري  الدورة  أو  البعثة  في  وجوده  أثناء  عليه 
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املوفدين قبل صدور هذه  املادة على كافة  هذه 
الالئحة.

مادة )137( 
العودة من اإليفاد 

الدائرة  على املوفد أن يضع نفسه حتت تصرف 
احلكومية اخملتصة التي أوفد منها فور عودته من 
البعثة أو الدورة، سواء أنهى متطلباتها أو تقرر 
إنهاؤها قبل ذلك، ويعتبر مخالً بأحكام وشروط 
إلى  يتقدم  إن لم  والتعاقدية  النظامية  اإليفاد 
دائرته ملمارسة مهام وظيفته فيها خالل مدة ال 
تزيد عن عشرة أيام من تاريخ عودته من البعثة 

أو الدورة التدريبية.
مادة )138( 
دفع املبالغ 

الدورة  أو  البعثة  بعد عودته من  املوظف  يكون 
املبالغ  بدفع  ملزمني  وكفيليه  إليها  أوفد  التي 
أو  البعثة  في  وجوده  أثناء  عليه  أنفقت  التي 

الدورة وذلك في أي من احلاالت اآلتية:
الوظيفة  من  بفصله  قرار  صدر  إذا   -1

أو  باستقالته  أو  لها  فاقداً  باعتباره  أو 
باالستغناء عنه قبل إمتامه املدة التي التزم 
الفصل  باخلدمة فيها مبقتضى أحكام هذا 

وشروط التعهد املأخوذ عليه عند إيفاده.
إلمتامه  التقاعد  على  نفسه  أحال  إذا   -2
أو لتوفر  مدة اخلدمة التي تسمح له بذلك 
انتهاء  قبل  احلق  ذلك  متنحه  التي  األسباب 

املدد احملددة في التعهد.
3- إذا خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل 
الذي  التعهد  شروط  من  شرط  بأي  أخل  أو 

كان قد أوفد مبوجبه.
مادة )139( 

فترة التدريب 
التدريب  املوظف في  التي يقضيها  الفترة  يعتبر 
عن  انقطاعه  ويعتبر  تدريب  فترة  الوقت  كل 
العمل،  عن  انقطاعاً  مقبول  عذر  بغير  التدريب 
فإذا جتاوزت مدة االنقطاع ربع املدة املقررة للتدريب، 

اعتبر املوظف متخلفاً عن التدريب املتاح له.
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مادة )140( 
تخلف املوظف عن التدريب 

يعتبر تخلف املوظف عن التدريب بدون عذر 
مقبول إخالال بواجبات وظيفته، ويعاقب 
تأديبياً، وتتولى اجلهة اخملتصة إحالته إلى 

التحقيق عن مدى مسئوليته اإلدارية.

مادة )141( 
إيفاد املوظف ملهمة رسمية 

لرئيس الديوان بناًء على طلب الدائرة احلكومية 
اخملتصة اآلتي:

1- إيفاد املوظف ملهمة رسمية براتب كامل 
حلقة  أو  مؤمتر  حلضور  التنقل  بدل  عدا 
للقيام  أو  علمي  لقاء  أو  ندوة  أو  دراسية 
بزيارة أو جولة استطالعية أو ملا هو مماثل 
أو  فلسطني  داخل  األمور  هذه  من  ألي 

خارجها.
بناًء  الرسمية  املهمة  تكون  ال  أن  يجب   -2

على دعوة شخصية للموظف.

3- يقدم للديوان طلب إيفاد املوظف للمهمة 
الرسمية قبل أسبوعني على األقل من تاريخ 

املهمة إال إذا اقتضت الضرورة غير ذلك.
مادة )142( 

شروط االلتحاق بالدورات 
بالدورات  االلتحاق  وإجراءات  شروط  تنظم 
املوفدين  شؤون  ومتابعة  بها،  اخلاصة  والبرامج 
جلنة  مع  التنسيق  بعد  الديوان  رئيس  من  بقرار 

البعثات والدورات.
الفصل الرابع 

التوقيف عن العمل 
مادة )143( 

إبالغ الديوان عن احتجاز أي موظف 
الديوان فور  بإبالغ  الدائرة احلكومية  1- تقوم 
أي  أو  الشرطة  أي موظف من قبل  احتجاز 
جهة أخرى، ويقوم الديوان بإبالغ وزارة املالية 
سبب  في  الفصل  حلني  مؤقتاً  راتبه  حلجز 

غيابه.
2- يخاطب الديوان اجلهات اخملتصة بخصوص 
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املوظف وحتديد الوضع القانوني.
الدائرة  طلب  على  بناًء  للديوان  يجوز   -3
املوظف  راتب  من  جزء  صرف  احلكومية 
للعمل،  إعادته  حتى  النصف  عن  يزيد  ال 
إنهاء  مت  إذا  استحقاقاته  ال يخصم من  و 
وزارة  وتبلغ  االحتجاز  تاريخ  من  خدمته 

املالية بذلك.
4- إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق املوظف 
بوظيفته  يتعلق  ال  احتجازة  سبب  وكان 
بوظيفته  تتعلق  ال  بتهمة  التهامه  أو 
الديوان  يتولى  األمانة،  أو  الشرف  وال متس 
من  الفترة  احتساب  مع  لعمله  إعادته 
تاريخ احتجازه حتى مباشرته العمل دون 
هذه  خالل  صرفه  ما  إعادة  عدم  مع  راتب 

الفترة.
مادة )144( 

إصدار قرار بإيقاف املوظف 
بإيقاف  قراراً  احلكومية  الدائرة  رئيس  يصدر 
العمل،  عن  التأديبي  للتحقيق  احملال  املوظف 

التي  صالحياته  جميع  تعلق  احلالة  هذه  وفي 
العمل،  عن  التوقيف  فترة  طيلة  له  منحت 

ويبلغ الديوان بذلك.
مادة )145( 

منح كامل الراتب 
واحملال  العمل  عن  املوقوف  للموظف  يصرف 
للتحقيق معه من قبل جلنة حتقيق راتبه كامالً 

عدا بدل التنقل فترة وقفه عن العمل.
مادة )146( 

نقل املوظف بصفة مؤقتة 
إلى  املوظف  نقل  احلكومية  الدائرة  لرئيس 
بصفة  احلكومية  الدائرة  في  أخرى  وظيفة 
إذا  للتحقيق  بإحالته  قرار  صدور  بعد  مؤقتة 
ريثما  ذلك  معه  التحقيق  مصلحة  اقتضت 
درجة  تقل  أال  ويشترط  التحقيق،  ينتهي 
األصلية،  درجته  عن  إليها  املنقول  الوظيفة 

ويبلغ الديوان بذلك.
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الفصل اخلامس 
إصابة العمل 

مادة )147( 
إبالغ الشرطة عن احلوادث 

إبالغ  اخملتصة  احلكومية  الدائرة  على   -1
فيها  تقع  عمل  حادثة  أي  عن  الشرطة 
وعنوانه  املصاب  املوظف  اسم  متضمناً 
وموجز عن احلادث مع حتديد تاريخ وساعة 
نقل  التي  واجلهة  احلادث  ومكان  وقوعه 
إليها املصاب لعالجه وأن تطلب التحقيق 
مفصل  تقرير  وتقدمي  احلادث  ظروف  في 
بصفة  فيه  ويوضح  احلادث  نتيجة  عن 
أو  تعمد  نتيجة  احلادث  إذا كان  ما  خاصة 
جانب  من  ومقصود  فاحش  سلوك  سوء 

املصاب.
املصاب  للموظف  املباشر  الرئيس  على   -2
تقدمي تقرير لوحدة شؤون املوظفني بدائرته 
احلادث،  عن  موجزاً  يتضمن  احلكومية 
وقعت  املوظف  إصابة  كانت  إذا  ويحدد 

أو ألي  أو بسببه  املوظف لعمله  تأدية  أثناء 
سبب آخر.

مادة )148( 
اإلجازة نتيجة اإلصابة بحادث عمل 

مينح املوظف الذي يصاب بحادث عمل مدة اإلجازة 
اخملتصة  الطبية  اللجنة  تقررها  التي  املرضية 
وبراتب كامل مع مراعاة إجراءات حصول املوظف 
من  اإلجازة  هذه  تعتبر  وال  املرضية،  اإلجازة  على 

اإلجازات املرضية املقررة للموظفني.
مادة )149( 

تقرير الشرطة 
املباشر  الرئيس  وتقرير  الشرطة  تقرير  يحال 
الديوان  رئيس  إلى  املعتمدة  الطبية  والتقارير 
التعويض  ويحتسب  احلادث،  بشأن  قرار  إلصدار 

املستحق للموظف وفقاً للقانون.
مادة )150( 

احتساب مبالغ التعويض 
يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ 

التعويض عن اإلصابة وإحالتها على وزارة املالية.
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مادة )151( 
حرمان املوظف من الراتب والعالوة 

يحرم املوظف من راتبه وعالواته بقرار من رئيس 
الدائرة عن املدة التي تغيب خاللها عن العمل 
أو  املرض  نشأ  إذا  وذلك  إصابة،  أو  بسبب مرض 
أو  ارتكبه املصاب،  حدثت اإلصابة بسبب خطأ 
تقصير منه كإساءة التصرف مع الغير أو إساءة 
أقدم  أو  بها،  يتعامل  التي  األشياء  استعمال 
الوظيفة كتناول  يليق بشرف  ال  أي عمل  على 
واملقامرة  اخملدرات  وتعاطي  الروحية  املشروبات 
واآلداب  بالشرف  اخمللة  ألعمال  ا  من  ذلك  وغير 

العامة.
الباب اخلامس 
انتهاء اخلدمة 

مادة )152( 
إعداد بيان بأسماء املوظفني الذين يبلغون 

السن القانونية 
1- تعد وحدة شؤون املوظفني في بداية كل 
يبلغون  الذين  املوظفني  بأسماء  بياناً  عام 

السن القانونية لترك اخلدمة لعرضه على 
رئيس الدائرة احلكومية اخملتص.

2- يصدر الديوان بعد إبالغ الدائرة احلكومية 
بلوغ  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  قبل  مسبقاً 
بإنهاء  قراراً  القانونية  السن  املوظف 
التالي  اليوم  من  ابتداًء  املوظف  خدمة 
للدائرة  القرار  ويبلغ  السن،  هذه  لبلوغه 
احلكومية التي تشعر املوظف بذلك على 
النموذج اخملصص، وحتفظ صورة منه مبلف 
خدمة بعد التأشير عليه مبا يفيد حصول 

التبليغ، وتبلغ وزارة املالية بذلك.
مادة )153( 
االستقالة 

1- إذا قدم املوظف استقالته، فعلى وحدة 
تثبت  أن  يتبعها  التي  املوظفني  شؤون 
عليها تاريخ ورودها، وتعرض هذه االستقالة 
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  على  فوراً 
املوظف  عن  تفصيلية  مبذكرة  مشفوعة 

من واقع ملف خدمته.
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2- يجوز للموظف العودة عن استقالته خالل 
شهر من تاريخ تقدميه لها شريطة أن يكون 
قد استمر في اخلدمة وقبل موافقة رئيس 

الدائرة احلكومية على قبول االستقالة.
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  رأى  إذا   -3
إرجاء  أو  االستقالة  قبول  على  املوافقة 
العمل  مبصلحة  تتعلق  ألسباب  قبولها 
تعني  املوظف،  إجراءات ضد  اتخاذ  أو سبب 
املوظف  إبالغ  املوظفني  شؤون  وحدة  على 

فوراً بذلك.
االستقالة مبلف خدمة  تودع  احلاالت  وفي جميع 
رئيس  من  بقرار  عليها  التأشير  بعد  املوظف 
ووزارة  الديوان  ويبلغ  اخملتص  احلكومية  الدائرة 

املالية بذلك.
مادة )154( 

االستمرار بالعمل 
على املوظف أن يتسمر في القيام مبهام وظيفته 
القرار بقبول االستقالة، وبخالف  إلى أن يستلم 

ذلك يعتبر فاقداً لوظيفته بسبب الغياب.

مادة )155( 
تقدمي طلب اإلحالة إلى املعاش 

1- إذا قدم املوظف طلباً إلحالته إلى املعاش 
أن  املوظفني  شؤون  وحدة  فعلى  مبكراً، 
تثبت تاريخ ورودها وتعرضها فوراً على رئيس 
مبذكرة  اخملتص مشفوعة  احلكومية  الدائرة 
تفصيلية عن سن املوظف وسنوات خدمته 
الديوان  إلى  وحتال  خدمته،  ملف  واقع  من 

للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء.
2- يصدر مجلس الوزراء قراراً باملوافقة، بإرجاء 
مبصلحة  تتعلق  ألسباب  الطلب  قبول 

العمل.
3- يتعني على الدائرة احلكومية إبالغ املوظف 
مبلف  منه  صورة  وحتفظ  فوراً،  بالقرار 

خدمته.
مادة )156( 

شهادة خلو طرف 
1- عند نهاية خدمة املوظف تعد وحدة شؤون 
املوظفني شهادة خلو طرف للموظف على 
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للديوان  وترسل  لذلك،  اخملصص  النموذج 
وحتفظ نسخة مبلفه الفرعي.

ملدة  حصر  استمارة  إعداد  الديوان  يتولى   -2
املوظف  ملف  وحتويل  املوظف،  خدمة 
مرفقاً  التقاعد  هيئة  إلى  خدمته  املنتهية 

به استمارة حصر مدة خدمة املوظف.
مادة )157( 

شهادة اخلدمة 
للديوان بعد انتهاء خدمة املوظف منحة شهادة 
البيانات  على  تشتمل  طلبه  على  بناًء  خدمة 

اآلتية:
1- تاريخ ابتداء وانتهاء اخلدمة.

نهاية  عند  والدرجة  والفئة  الوظيفة   -2
اخلدمة.

3- سبب انتهاء اخلدمة.

 الباب السادس 
أحكام عامة 
مادة )158(  

إضافة نسبة من الراتب 
عالوات  ثالث  الترقية  عند  املوظف  1-مينح 
للدرجة  الراتب األساسي  دورية سنوية من 
الدورية  العالوات  إلى  تضاف  الترقية  قبل 
السنوية التي حصل عليها املوظف لتصبح 

ضمن رابته األصلي قبل الترقية.
أول  الترقية  تاريخ  من  املوظف  2-يستحق 
مربوط الدرجة اجلديدة أو عالوة من عالوات 
هذه الدرجة مضافة إلى راتبه األصلي الذي 
األولى  بالفقرة  الواردة  العالوات  يشمل 

أيهما أكبر.
3- ال متنح العالوات الواردة بالفقرة األولى عند 

الترقية في احلاالت التالية:

5

)5(عدلت املادة 158 مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )15( لعام 2008م 
الالئحة التنفيذية املعدلة لالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية 

رقم )4( لسنة 1998م واملعدل بالقانون رقم )4( لسنة 2005م.
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أ- إذا كانت الترقية بسبب االنتقال من فئة 
إلى أخرى.

ب- إذا كانت الترقية ألكثر من درجة واحدة.
ج- إذا نتج عن الترقية تغيير في الوظيفة مما 
أدى إلى زيادة في عالوة طبيعة العمل التي 

متنح للوظيفة اجلديدة.
د- إذا كانت الترقية قبل انقضاء سنوات احلد 

األدنى للبقاء على الدرجة.
مادة )159( 

إدراج اخملصصات املالية 
تدرج كل دائرة حكومية ضمن مشروع موازنتها 
السنوي اخملصصات املالية الالزمة لصرف الزيادات 
اخلدمة  في  املوجودين  املوظفني  نقل  عن  الناجتة 
واحتساب مدة اخلدمة واخلبرة السابقة، وال يجوز 
املعتمدة ضمن  إال في حدود اخملصصات  الصرف 

قانون املوازنة السنوي املعتمد.
مادة )160(  

إخطار املوظف عن القرار اإلداري 
إخطار  املوظفني  شؤون  وحدة  تتولى   -1

الذي  اإلداري  القرار  عن  شخصياً  املوظف 
يتعلق به أو بوظيفته فور صدروه بوساطة 

رئيسه املباشر.
القرار  من  يتظلم  أن  للموظف  يجوز  ال   -2
ارتباطه  اإلداري  للقرار  كان  إذا  إال  اإلداري 
بشخصه وبوظيفته وخالل عشرين يوماً 

من تاريخ علمه به.
3- للموظف الذي يرغب في التظم من أي 
قرار إداري أن يتقدم بكتاب التظلم لرئيس 
اخملصص  النموذج  على  احلكومية  الدائرة 

لذلك بوساطة رئيسة املباشر.
البيانات  التظلم على  أن يشتمل  4- يجب 

اآلتية:
أ( اسم املتظلم ووظيفته وعنوانه.

وتاريخ  منه  املتظلم  القرار  تاريخ صدور  ب( 
نشره أو تاريخ إعالن القرار املتظلم منه.

واألسباب  منه  املتظلم  القرار  موضوع  ج( 
التي بني عليها التظلم، ويرفق بالتظلم 

املستندات التي يرى تقدميها.
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5- يحال طلب التظلم واملستندات املرفقة 
في اليوم التالي إلى وحدة شؤون املوظفني 
به  للنظر  اخملتصة  احلكومية  بالدائرة 
وبحثه والتأشير عليه، وتقوم بقيده برقم 
مسلسل في سجل خاص يبني فيه تاريخ 

تقدميه أو وروده.
رئيس  على  ومرفقاته  الطلب  يعرض   -6
يبحثه  أن  وله  اخملتص،  احلكومية  الدائرة 
بنفسه أو بوساطة جلنة لفحص التظلمات 
تشكل بقرار منه، ويجوز النظر في التظلم 
وسماع  استدعائه  بعد  أو  املوظف  بغياب 

أقواله.
اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس  يصدر   -7
من  يوماً  ستني  خالل  التظلم  بشأن  قراره 
الرد  دون  املدة  انقضت  وإذا  تقدميه،  تاريخ 
ويبلغ  اعتبر تظلمه مرفوضاً،  التظلم  على 
في  الصادر  بالقرار  خطياً  الشأن  صاحب 
ويبلغ  عليها،  بني  التي  واألسباب  تظلمه 

الديوان بذلك.
8- بحالة رفض تظلم املوظف أو انقضاء املدة 

يقدم  عالية   )7( بالفقرة  عليها  املنصوص 
النموذج  على  الديوان  إلى  التظلم  املوظف 
احلكومية  الدائرة  وتبلغ  لذلك،  اخملصص 

التابع لها املوظف بنسخة من التظلم.
في  للنظر  جلنة  الديوان  رئيس  يشكل   -9
ومندوب  الديوان  عن  مندوب  من  التظلمات 
املوظف،  لها  التابع  احلكومية  الدائرة  عن 
ويشمل القرار مهام وإجراءات انعقاد اللجنة، 

وتقدم توصياتها إلى رئيس الديوان.

مع  بالتنسيق  الديوان  رئيس  يصدر   -10
بشأن  قراراً  اخملتص  احلكومية  الدائرة  رئيس 
تقدميه،  تاريخ  فترة شهر من  التظلم خالل 
الرد  عدم  حالة  وفي  بذلك  املوظف  ويبلغ 
على املوظف خالل هذه املدة يعتبر تظلمه 

مرفوضاً.
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مادة )161( 
إصدار الكتب لتنفيذ أحكام الالئحة 

مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة يصدر رئيس 
أحكام  لتنفيذ  دورية  كتباً  العام  املوظفني  ديوان 
املنفذة  املوحدة  بالنماذج  وتعميم  الالئحة،  هذه 

لها على جميع الدوائر احلكومية.

مادة )162( 
التنفيذ والسريان والنشر 

صه-  يخنّ فيما  كلٌّ  اخملتصة-  اجلهات  جميع  على 
تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل بها من تاريخ 

نشرها في اجلريدة الرسمية .
صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2005/8/15 

ميالدية.
املوافق: 10/رجب/1426 هجرية.

أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

      

قرار مجلس الوزراء رقم )8( لعام 2008م
الئحة عالوة طبيعة العمل اخلاصة بالقانونيني

اخلاضعني لقانون اخلدمة املدنية
مجلس الوزراء؛

بعد االطالع على القانون رقم 4 لسنة 1998 بإصدار 
قانون اخلدمة املدنية وال سيما أحكام املادة )51( منه؛

قانون  بتعديل   2005 لسنة   4 رقم  القانون  وعلى 
اخلدمة املدنية رقم 4 لسنة 1998؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2005 بالئحة 
نقل املوظفني املوجودين في قانون اخلدمة املدنية؛

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )12( لسنة 2005 بالئحة 
نقل املوظفني املوجودين في قانون اخلدمة املدنية؛

 2005 لسنة   )13( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى 
بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية؛

مجلس  في  العامة  األمانة  عرضته  ما  على  وبناًء 
الوزراء بالتنسيق مع اجلهات اخملتصة؛

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة 
بتاريخ 2008/6/4،

أصدر ما يلي:
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مادة )1( 
الوظائف القانونية 

مؤسسات  في  القانونية  الوظائف  تقسم 
اخلاضعة  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

لقانون اخلدمة املدنية إلى املسميات التالية:
1- مستشار قانوني.

2- مستشار قانوني مساعد.
3- مساعد قانوني

4- باحث قانوني.
مادة )2( 

املستشار القانوني 
مستشار  مسمى  يشغل  ملن  يشترط 
قانوني أن يكون حاصال على إحدى املؤهالت 

التالية:
البكالوريوس  درجة  على  حائزاً  يكون  1-أن 
تقل عن 12 سنة  ال  ولديه خبرة  باحلقوق 

في مجال العمل القانوني.
املاجستير  درجة  على  حائزاً  يكون  2-أن 
باحلقوق ولديه خبرة ال تقل عن 10 سنوات 

في مجال العمل القانوني.
الدكتوراه  درجة  على  حائزاً  يكون  أن   -3
باحلقوق ولديه خبرة ال تقل عن 6 سنوات 

في مجال العمل القانوني.
مادة )3( 

املستشار القانوني املساعد 
قانوني  مستشار  مسمى  يشغل  ملن  يشترط 
املؤهالت  إحدى  على  حاصالً  يكون  أن  مساعد 

التالية:
البكالوريوس  درجة  على  حائزاً  يكون  1-أن 
سبع  عن  تقل  ال  خبرة  ولديه  باحلقوق 

سنوات في مجال العمل القانوني.
املاجستير  درجة  على  حائزاً  يكون  أن   -2
خمس  عن  تقل  ال  خبرة  ولديه  باحلقوق 

سنوات في مجال العمل القانوني.
الدكتوراه  درجة  على  حائزاً  يكون  أن   -3
باحلقوق ولديه خبرة ال تقل عن سنتني في 

مجال العمل القانوني.
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مادة )4( 
املساعد القانوني 

أن  يشترط ملن يشغل مسمى مساعد قانوني 
يكون حاصال على إحدى املؤهالت التالية:

1-أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس 
باحلقوق ولديه خبرة أربع سنوات في مجال 

العمل القانوني على األقل .
املاجستير  درجة  على  حاصالً  يكون  أن   -2
مجال  في  خبره  سنتني  ولديه  باحلقوق 

العمل القانوني على األقل.
الدكتوراه  درجة  على  حاصالً  يكون  أن   -3

باحلقوق.

مادة )5( 
الباحث القانوني 

أن  قانوني  باحث  مسمى  يشغل  ملن  يشترط 
يكون حاصالً على درجة البكالوريوس باحلقوق.

مادة )6( 
التسكني على الدرجات 

الفئة  على  القانوني  املستشار  يسكن   -1
لقانون  وفقاً  الوظيفي  السلم  االولى من 

اخلدمة املدنية.
املساعد  القانوني  املستشار  يسكن   -2
الثانية  الفئة  من  الثالثة  الدرجة  على 
من السلم الوظيفي وفقاً لقانون اخلدمة 

املدنية.
الدرجة  على  القانوني  املساعد  يسكن   -3
السلم  من  الثانية  الفئة  من  الرابعة 

الوظيفي وفقاً لقانون اخلدمة املدنية.
الدرجة  على  القانوني  الباحث  يسكن   -4
السلم  من  الثانية  الفئة  من  اخلامسة 

الوظيفي وفقاً لقانون اخلدمة املدنية.
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مادة )7( 
عدد املستشارين 

املستشارين  عدد  يزيد  أن  يجوز  ال   -1
القانونيني في الوزارات عن أثنني.

املستشارين  عدد  يزيد  أن  يجوز  ال   -2
عن  احلكومية  الهيئات  في  القانونيني 

مستشار قانوني واحد.
مادة )8( 

حامل اإلجازة 
مينح حلامل اإلجازة في ممارسة مهنة احملاماة ممن 

ذكر أعاله سنتان أقدمية لغايات التسكني.
مادة )9( 
العالوات 

وظيفة  يشغل  الذي  املوظف  مينح   -1
عمل  طبيعة  عالوة  قانوني  مستشار 

بنسبة )%150(.
وظيفة  يشغل  الذي  املوظف  مينح   -2
طبيعة  عالوة  مساعد  قانوني  مستشار 

عمل بنسبة )%130(

وظيفة  يشغل  الذي  املوظف  مينح   -3
مساعد قانوني عالوة طبيعة عمل بنسبة 

.)%100(
4- مينح املوظف الذي يشغل وظيفة باحث 

قانوني عالوة طبيعة بنسبة )%70(.

مادة )10( 
العالوة القانونية 

الالئحة  هذه  من   )6( املادة  مع  يتعارض  ال  مبا 
عليه  تنطبق  الذي  القانوني  املوظف  يستحق 
أحكام املواد من )1-5( من هذه الالئحة العالوة 
التاسعة  املادة  في  إليها  املشار  القانونية 
إداري  منصب  شغل  لو  حتى  الالئحة  هذه  من 
باإلضافة إلى عمله القانوني ويستثنى من ذلك 

موظفي الفئة العليا.
مادة )11( 
اإللغاء 

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
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مادة )12( 
الزيادة املستحقة 

هذه  أحكام  عليه  تسري  من  كل  يستحق 
الالئحة زيادة مبا ال يقل عن احلد األدنى )08%( عن 
الفترة الواقعة بني تاريخ )2005/07/01( ولغاية 

إصدار هذه الالئحة.

املادة )13( 
التنفيذ والنفاذ والنشر 

على اجلهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه 
وتنشر  تاريخ صدورها  من  بها  ويعمل  الالئحة، 

في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ 2008/6/4 
ميالدية

املوافق 30/جمادي األولى/1429هـ

سالم فياض 
رئيس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )2( لسنة 2004م
بشأن مسؤولية مجلس الوزراء احلصرية عن 

إصدار القرارات املتعلقة باملوظفين

املادة )1( مهام ديوان املوظفني العام 
املادة )2( التنفيذ والنفاذ 

مجلس الوزراء
ال  املعدل  األساسي  القانون  على  اإلطالع  بعد 

سيما املادة )69( منه،
الوزراء في جلسته،  أقره مجلس  ما  وبناء على 

املنعقدة في مدينة غزة بتاريخ 2004/1/5م،
قرر ما يلي:

املادة )1( 
مهام ديوان املوظفني العام 

على ديوان املوظفني العام:
الوزراء  مجلس  مع  املسبق  التنسيق   .1
مبوظفي  يتعلق  قرار  أو  إجراء  أي  بشأن 

الدوائر احلكومية.
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قبل  رسمية  أية عطل  عن  اإلعالن  عدم   .2
احلصول على موافقة مجلس الوزراء.

املادة )2( 
التنفيذ والنفاذ 

اخملتصة، كل فيما يخصه،  اجلهات  على جميع 
تاريخ  من  به  ويعمل  القرار،  هذا  أحكام  تنفيذ 

صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ 2004/1/5م
املوافق 12/ ذو القعدة/ 1424 هـ

أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )78( لسنة 2005م
بإصدار نظام منح عالوة اخملاطرة

مجلس الوزراء
بعد االطالع على القانون رقم 4 لسنة 1998م 
بإصدار قانون اخلدمة املدنية وتعديالته وال سيما 

الفقرة )ز( من املادة )51( منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )45( لسنة 2005م 
بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، 
بالتنسيق مع  املالية  وزير  ما عرضه  وبناًء على 

اجلهات احلكومية واجلهات اخملتصة،
جلسته  في  الوزراء  مجلس  أقره  ما  على  وبناًء 

املنعقدة بتاريخ 2005/11/23م،
أصدرنا النظام التالي:

مادة )1( 
منح العالوة 

متنح عالوة مخاطرة شهرية للموظفني الذين 
يتعرضون- بحكم عملهم وبصورة مباشرة- 

للمخاطرة أو العدوى، ويعمل في إحدى اجلهات 
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أو الوظائف، ضمن النسب املوضحة في اجلدول 
اآلتي:

التخصص                      النسبة املئوية  املهنة 
 25% جراحة )مبا فيه نساء+توليد(  الطب 
 25% عام )باطني(        
 20% نفسي               
أشعة                       30%   
تخدير                       30%   
قلب                       25%   
طوارئ                       25%   
 20% عيادات رعاية أولية   
 20% طبيب مقيم            
أطفال                        20%   
عيون                        20%   
 20% صحة عامة           
 25% عام                   طب أسنان 
 25% جراحة تقومي        
جتميل                       25%   
 25% ميداني.تفتيشن تسجيل،   صيدلة 

 
 25%                        أقسام وعيادات 

فحص، رقابة

املهنة         التخصص                        النسبة املئوية
25% طبيب ميداني )تفتيش(       طب بيطري 
20% مساعد طبيب بيطري          
20% فني مختبرات بيطرية          
20% سائق في اخلدمات البيطرية   
أطباء                     25% تشريح )طب شرعي( 
25% فنيو التشريح                      
ممارس                                         35%  
قابالت                                         35%  
عمليات                                         35%  
محاضرو التمريض               25%  
ممارس                      30% فنيو اخملتبرات 
فنيو األشعة                    ممارس                                  35%
ممارس                                 35% فنيو التخدير   
ممارس                                15% فنيو العالج الطبيعي 
15% ممارس              فنيو العالج الوظيفي 
15% فنيو البصريات                             
25% العاملون في مركبات اإلسعاف  
20% عمال النظافة واملطابخ في املشافي  
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امليكرويف

املهنة                    التخصص              النسبة املئوية
20%                                                                              

25% مهندسو الكهرباء والشبكات والضغط العالي  هندسة 
مهندسو اإللكتونيات والكمبيوتر واالتصاالت وأشعة       
25%                                                                               
25% مهندسو املدارس الصناعية )املشاغل(   

مهندسو الكيمياء، واألدوات الطبية، والبيئة. الذين يعملون                      
ا                             في النفايات لصلبة والسائلة                             25%

25% مهندسو امليدان )مدني، طرق، ابنية(   
مرشدو الثروة احليوانية                     25% هندسة 
25% املهندسون الزراعيون            
20% مختبرات التربية                   
20% مختبرات التموين                
20% مشروفو الثروة احليوانية       
20% مفتشو البيئة                     
20% مرشدو وقاية النبات             
20% مختبرات اآلفات الزراعية       
20% العاملون على املعابر             
20% مهندسو املشاريع الزراعية   

مرضى(  )نقل  املشافي  عمال 
واملراكز  والعيادات  املشافي  في  اإلداريون 
الصحية )احتكاك مباشر مع املرضى( عمال 

املستودعات الطبية

وعلوم زراعية

املهنة                             النسبة املئوية
العاملون في أقسام حلام األوكسجني وحلام الكهرباء وتعبئة البطاريات          20%
  العاملون في املشاغل املركزية   15%
فنيو الصيانة وامليكانيكا                       15%
العاملون في دمغ املعادن الثمينة   25%
العاملون في مجال الكهرباء حلالضغط العالي(        25%
العاملون في الدفاع املدني ميداني                      25%
فنيو التلفزيون، مراسلو األخبار   20%
مبرمجو فنيو مونتاج، مدخلو بيانات    20%

مادة )2( 
حتديد املوظفني 

تقوم الدوائر احلكومية بتحديد املوظفني 
الذين تتوفر فيهم شروط منح عالوة اخملاطرة 

وإرسالها إلى ديوان املوظفني العام، الذي يصدر 
قراراً مبنح هذه العالوة، ويبلغ اجلهة اخملتصة 

بالصرف بعد اعتمادها من وزارة املالية.
مادة )3( 

وقف صرف العالوة 
يوقف صرف عالوة اخملاطرة عن املوظف في 

حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله هذه 
العالوة من تاريخ زوال السبب الذي صرفت 
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من أجله، وتقوم الدائرة اخملتصة بتبليغ ديوان 
املوظفني العام بذلك، الذي يصدر قراراً بإيقاف 

الصرف وتبليغ اجلهات اخملتصة بذلك.
مادة )4( 

التنفيذ والنفاذ والنشر 

صه-  على جميع اجلهات اخملتصة- كلٌّ فيما يخنّ
تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2005/11/23 
ميالدية 

املوافق:1426/10/21 هجرية

أحمد قريع )أبو عالء(
رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )41( لسنة 2004
بإصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات 

العمل الرسمية
ممجلس الوزراء،

بعد اإلطالع على قانون اخلدمة املدنية رقم )4( 
لسمة 1998، وال سيما املادة 92 منه، 

الوزراء في جلستيه  أقره مجلس  وبناء على ما 
املنعقدتني بتاريخ 2004/6/28 و 2004/8/3

قرر ما يلي:
مادة )1( 

التعاريف 
يكون  )الالئحة(،  هذه  أحكام  تطبيق  لغايات    
اخملصصة  املعاني  التالية  والعبارات  للكلمات 

لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوطنية  السلطة   : السلطة   .1

الفلسطينية.
2. الوزير : وزير املالية.

3. الوزير اخملتص: الوزير فيما يختص بوزارته 
والدوائر املرتبطة بها، ولغايات هذه الالئحة 

تشمل عبارة الوزير اخملتص:
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أ. رئيس الوزراء فيما يختص بالوزراء ورؤساء 
الدوائر واملؤسسات والسلطات احلكومية 
فيما  الوزراء  صالحيات  ميارسون  الذين 
إدارة  مجالس  ورؤساء  بدوائرهم،  يتعلق 
املؤسسات، وكذلك فيما يختص مبوظفي 

رئاسة الوزراء.
الوزير  صالحيات  ميارس  دائرة  أي  رئيس  ب. 

اخملتص فيما يتعلق بتلك الدائرة.
أو  مؤسسة  أي  إدارة  مجلس  رئيس  ج. 
للسلطة  تابعة  عامة  هيئة  أو  سلطة 
الفلسطينية فيما يتعلق بتلك املؤسسة 

أو السلطة أو الهيئة.
جهة  من  املعني  الشخص  املوظف:   .4
مختصة لشغل وظيفة مدرجة في نظام 
موازنة  على  املدنية  الوظائف  تشكيالت 
أيا كانت طبيعة  احلكومية  الدوائر  إحدى 
ذلك  في  مبا  مسماها  أو  الوظيفة  تلك 
أو  مقطوعة  برواتب  املعينني  املوظفني 

بعقود أو على حساب املشاريع.

مالك  خارج  من  شخص  أي  الشخص:   .5
قبل  من  رسمية  مبهمة  واملكلف  الدوائر 

اجلهة صاحبة االختصاص.
فيه  يعني  الذي  املكان  العمل:  مركز   .6

املوظف ملمارسة أعماله الرسمية.
أو  املوظف  إيفاذ  الرسمية:  املهمة   .7
الشخص خارج أرض الوطن حلضور مؤمتر 
أو للقيام  أو لقاء علمي  أو حلقة دراسية 
بزيارة أو جولة استطالعية أو ملا هو مماثل 
تزيد عن شهر  ال  ملدة  األمور  من هذه  ألي 
أو  الوطن  داخل  املهمة  واحد سواء كانت 

خارجه.
شخصني  من  مؤلفة  مجموعة  الوفد:   .8
رسمية  مبهمة  السلطة  لتمثيل  أكثر  أو 

خارج أرض الوطن.
املعيشة  نفقات  املعيشة:  تكلفة  بدل   .9
املوظف/  سفر  على  تترتب  التي  اليومية 
الرسمية  املهمة  تأدية  الشخص ألغراض 
املالبس...(  غسيل  الطعام،  )وجبات  مثل 
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وفقا للشروط الواردة في هذه الالئحة.

مادة )2( 
تصنيف املشمولني بأحكام الالئحة 

إلى  الالئحة  هذه  بأحكام  املشمولون  يصنف 
اجملموعات التالية:

اجملموعة اخلاصة، وتشمل:
رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم واملفتي 
العام للديار الفلسطينية وقاضي قضاة احملاكم 
الشرعية ورئيس مجلس القضاء األعلى ورئيس 
ديوان الفتوى والتشريع وما يعادلها من وظائف 
ودرجات كادر قوات األمن العام وفقا للمادة )106( 

من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998.
اجملموعة األولى: وتشمل:

املساعدين ومن في حكمهم  والوكالء  الوكالء 
واحملافظني وما يعادلها من وظائف ودرجات كادر 
ومساعديه  العام  والنائب  العام،  األمن  قوات 
محاكم  ورؤساء  العليا  احملكمة  وأعضاء 
االستئناف باحملاكم النظامية واحملاكم الشرعية 

ونظراءهم من أعضاء ديوان الفتوى والتشريع.
اجملموعة الثانية: وتشمل:

والقضاة  حكمهم  في  ومن  العامني  املديرين 
أعضاء  من  ونظراءهم  العامة  النيابة  وأعضاء 
ديوان الفتوى والتشريع وما يعادلها من وظائف 

ودرجات كادر قوات األمن العام.
اجملموعة الثالثة:

وتشمل باقي موظفي السلطة وما يعادلها من 
وظائف ودرجات كادر قوات األمن العام.

مادة )3( 
املوظفون غير املصنفني 

غير  واملوظفون  بعقود  املوظفون  يعامل  أ. 
الذي  املصنف  املوظف  معاملة  املصنفني 
يعادله في الراتب على أال يتجاوز تصنيفه 
اجملموعة الثانية مع مراعاة أية شروط ترد 

بهذا الشأن في عقود استخدامهم.
خارج  من  الشخص  تصنيف  يتجاوز  ال  ب. 
باستثناء  الثانية  اجملموعة  الدائرة  مالك 
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ضمن  وظائف  شغلوا  وأن  سبق  الذين 
اجملموعتني اخلاصة واألولي.

مادة )4( 
استعمال وسائل النقل وحجز التذاكر 

أ. إذا كلف موظف أو شخص للقيام مبهمة 
في غير مركز عمله فيسمح له باستعمال 
الوزير اخملتص  التي يحددها  النقل  وسائل 

وفقا ملا هو مبني في اجلدول التالي:

الوفد  أعضاء  يعامل  أن  اخملتص  للوزير  ب. 
األولي  الفئة  عن  درجتهم  تقل  ال  الذين 
معاملة  املدنية(  اخلدمة  قانون  )حسب 
استعمالهم  حق  حيث  من  الوفد  رئيس 
نفس درجة وسيلة النقل اخملصصة لرئيس 

الوفد إذا سافر أعضاء الوفد مع رئيسه.
تذاكر  حجز  تتولى  التي  اجلهة  تلتزم  ت. 
السفر بأن تكون املغادرة والعودة في أقصر 

فترة ممكنة تؤدي فيها املهمة الرسمية.
تذاكر  حجز  تتولى  التي  اجلهة  تلتزم  ج. 

بلدان  في  إقامة  ترتيب  بعدم  السفر 
التوقف القصير والوسيطة إال في حاالت 

عدم توفر البديل.

مادة )5( 
مهمة العمل الرسمية خارج الوطن

يصرف للموظف/ الشخص الذي يكلف مبهمة 
جميع  أو  أحدى  الوطن  أرض  خارج  رسمية 

البدالت املدرجة تاليا:
أوال: بدل تكلفة املعيشة:

املوظف/  معيشة  نفقات  كانت  إذا   *
مغطاة  غير  املهمة  فترة  خالل  الشخص 
من اجلهة الداعية أو أي جهة خارجية لم 
الغرض،  لذلك  نقدية  مبالغ  منها  يتلق 
 )2( البند  في  احملددة  املبالغ  له  تصرف 
أدناه عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية 

املهمة الرسمية.
من  العالم  دول  صنفت  الالئحة  هذه  ألغراض 
حيث بدل تكلفة املعيشة إلى خمسة أصناف 
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حسب مستويات األسعار السائدة في كل دولة 
كما يلي:

3. نظرا لوجود بعض املدن في بعض الدول 
تتميز بتكلفة معيشة أعلى مما هو سائد 
في تلك الدول )املدن ذات الكلفة العالية( 
تصرف نفقات املعيشة احملددة لكل منها 
املدن في  تلك  اإلقامة في  أن تكون  شرط 

الفندق.
4. يطبق بدل تكلفة املعيشة على املهمات 

التي تؤدى في نفس اليوم.
املقرر  املعيشة  تكلفة  بدل  إلى  يضاف   .5
للمجموعة  أمريكي  دوالر   15 مبلغ  أعاله 
أمريكي  دوالر   10 ومبلغ  اخلاصة 
للمجموعتني األولى والثانية عن كل ليلة 

من ليالي املهمة.
ثانيا: بدل تكلفة املبيت في الفنادق:

1. إذا كانت نفقات مبيت املوظف/ الشخص 
في الفنادق غير مغطاة من اجلهة الداعية 
أو أي جهة خارجية أخرى أو لم يتلق منها 

بحد  تصرف  الغرض،  لذلك  نقدية  مبالغ 
الفنادق  للمبيت في  احملددة  املبالغ  أقصى 
لكل دولة عن كل ليلة يقضيها من أجل 
تأدية املهمة الرسمية باستثناء ما ورد في 

البند 3 أدناه.
الفعلية  املبيت  تكلفة  كانت  حالة  في   .2
الفنادق  في  املبيت  ليالي  من  ليلة  لكل 
أو  الرسمية تساوي  املهمة  تأدية  ألغراض 
تكلفة  بدل  تصرف  املقرر  البدل  عن  تقل 

املبيت الفعلية.
املبيت  تكلفة  تزيد  التي  احلاالت  في   .3
في  احملدد  البدل  عن  الفندق  في  الفعلية 
التكلفة  قيمة  تستعاض  املرفق  اجلدول 
أقصى  وبحد  مبيت  ليلة  لكل  الفعلية 
اجلدول  احملددة في  املبالغ  مقداره 20% من 
شامل  غير  املبيت  يكون  أن  شرط  املرفق 
شخصية  نفقات  أي  أو  الغرف  خلدمات 

أخرى.
في  املبيت  تكلفة  استعاضة  يجوز   .4
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أو  املبكر  الوصول  عند  تدفع  التي  الفنادق 
املغادرة املتأخرة.
ثالثا: بدل املواصالت:

1. يصرف للموظف/ الشخص بدل مواصالت 
موقع  ومن  املهمة  موقع  إلى  املنزل  من 
امريكي  دوالر   100 مبلغ  املنزل  إلى  املهمة 
شامال لضرائب املطارات، ورسوم التأشيرات 

وغيرها.
تكاليف  فيها  تزيد  التي  احلاالت  في   .2
املواصالت عن املبلغ احملدد في البند )1( اعاله 
الرحلة  لكامل  الفعلية  التكاليف  تصرف 

بشرط ارفاق ايصاالت الدفع االصلية.
عن  الضريبة  فيها  تزيد  التي  احلاالت  في   .3
قيمة  تصرف  مطار  لكل  أمريكي  دوالر   25
املواصالت  الزيادة بشكل منفصل عن بدل 
أي  أصل  إرفاق  وبشرط   )1( البند  في  احملدد 

مستند يثبت دفع الضريبة.
رابعا: بلدان التوقف القصير الوسيطة

1. تطبق أحكام هذه املادة على بلدان التوقف 

للوصول  بالضرورة  يفرض  الذي  القصير 
إلى موقع املهمة الرسمية.

املادة  هذه  في  املقررة  البدالت  تصرف   .2
لليلة واحدة فقط عند املغادرة من مناطق 
العودة  عند  فقط  واحدة  وليلة  السلطة 

اليها من خالل بلد وسيط.
خامسا: بدل املهمة الرسمية املستضافة:

1. في احلاالت التي تكون فيها نفقات املبيت 
مغطاة  املعيشة  وتكلفة  الفنادق  في 
أخرى  داعية  جهة  أو  حكومة  قبل  من 
مبنح  أو  مباشرة  التكاليف  بدفع  سواء 
بهدف  نقديا  مبلغا  الشخص  املوظف/ 
تغطية نفقات مبيتة في الفنادق وتكلفة 
معيشته معا، يصرف نصف بدل املعيشة 
احملدد في جدول البدالت املرفقة ولكل يوم 

من أيام املهمة الرسمية.
2. على جميع موظفي السلطة/ األشخاص 
بتغطية  سواء  استضافتهم  تتم  الذين 
تغطية  أو  الفنادق  في  املبيت  نفقات 
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أو  املهمة  فترة  خالل  معيشتهم  نفقات 
لذلك  نقدية  مبالغ  بتلقيهم  أو  كليهما، 
أي  أو  الداعية  اجلهة  من  سواء  الغرض 
جهة خارجية كانت التصريح بذلك ولكل 
للنموذج  ووفقا  منفصل  بشكل  مهمة 

املرفق.
مادة )6( 

الوثائق واملعززات الالزمة لصرف بدالت 
املهمات اخلارجية 

يتم صرف بدل املهمة مبوجب الوثائق واملعززات 
التالية:

1. اجملموعة اخلاصة: قرار سفر مبهمة خارجية 
ألغراض تأدية العمل الرسمي محدد فيه 
بشكل واضح البلد املقصود وفترة املهمة 
املهمة  طبيعة  الى  اضافة  الرسمية، 
تتحمل  التي  اجلهة  حيث  من  الرسمية 

التكاليف.
2. اجملموعات األولى والثانية والثالثة: كتاب 
اجلهة  عن  الصادرة  املوافقة  أو  التكليف 

ذات االختصاص على أن يتم:
أ. حتديد الدرجة الوظيفية للمكلف باملهمة 

الرسمية.
وفقا  الرسمية  املهمة  طبيعة  حتديد  ب. 

إلحدى التصنيفات التالية:
- غير مستضافة من حيث املبيت وتكلفة 

املعيشة.
- مستضافة من حيث املبيت فقط.

املبيت  حيث  من  بالكامل  مستضافة   -
وتكلفة املعيشة.

ج. حتديد اجلهة الداعية.
املهمة  ونهاية  بداية  تاريخ  حتديد  د. 

الرسمية.
كتب  من  نسخة  اخلاصة  للمجموعة   .3
اجلهة  مع  تتم  التي  التنسيق  ومراسالت 

اخلارجية وجهة السفر إن وجدت.
والثالثة  والثانية  األولى  للمجموعات   .4
اجلهة  من  الصادرة  الدعوة  عن  نسخة 

الداعية.
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5. قرار الوزير اخملتص بإيفاد املوظف الشخص 
لتأدية مهمة رسمية.

6. صور جواز السفر مبني فيها أختام دخول 
وخروج املطارات أو احلدود البرية للبلد الذي 
وبلدان  الرسمية  العمل  تؤدى فيه مهمة 

التوقف القصير في الدول الوسيطة.
7. كعب تذكرة السفر.

8. فواتير املبيت في الفنادق.
9. منوذج التصريح الذي يعبأ بعد العودة من 

املهمة الرسمية.
مادة )7( 

مهمة العمل الرسمية الداخلية
يصرف للموظف/ الشخص الذي يكلف مبهمة 
جميع  او  احدى  الوطن  ارض  داخل  رسمية 

البدالت املدرجة تاليا:
أوال: بدل تكلفة املعيشة

للشروط  وفقا  املعيشة  تكلفة  بدل  يصرف 
والتفاصيل الواردة أدناه:

ليلة  كل  عن  املعيشة  تكلفة  بدل   .1

الرسمية  املهمة  موقع  في  يقضيها 
املبالغ التالية:

لكل  امريكي  دوالر   40 اخلاصة  اجملموعة   -
ليلة اقامة.

- اجملموعة االولى والثانية 35 دوالر امريكي 
لكل ليلة اقامة.

لكل  امريكي  دوالر   30 الثالثة  اجملموعة   -
ليلة اقامة.

مت  اذا  أعاله  احملددة  املبالغ  نصف  يصرف   .2
تأدية املهمة دون مبيت.

ثانيا: بدل تكلفة املبيت في الفنادق:
في  الشخص  املوظف/  مبني  نفقات  كانت  إذا 
لم  أو  الداعية  اجلهة  من  مغطاة  غير  الفنادق 
الغرض، تصرف  لذلك  نقدية  مبالغ  منها  يتلق 
منفردة  لغرفة  الفعلية  الفندق  فاتورة  قيمة 
تزيد عن  أن ال  الغرف على  غير شاملة خلدمات 

100 دوالر أمريكي لكافة اجملموعات.
ثالثا: بدل املواصالت:

يصرف بدل املواصالت من املنزل الى موقع املهمة 
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ومن موقع املهمة إلى املنزل وبحد أقصى 100 
دوالر أمريكي في كل اجتاه مقابل فواتير أصلية.

مادة )8( 
الوثائق واملعززات الالزمة لصرف بدالت 

املهمات الداخلية 
الرسمية  العمل  مهمة  بدالت  صرف  يتم 

الداخلية مبوجب الوثائق واملعززات التالية:
قرار سفر  واالولى  اخلاصة  للمجموعتني   .1
العمل  تأدية  ألغراض  داخلية  مبهمة 
الرسمي محددا فيه موقع املهمة ومدتها، 
تتحمل  التي  واجلهة  منها  والغرض 

تكاليفها.
كتاب  والثالثة  الثانية  للمجموعتني   .2
الوزير  عن  الصادرة  املوافقة  أو  التكليف 

اخملتص محددا فيه:
أ. درجة املوظف.

ب. طبيعة املهمة:
- غير مستضافة من حيث املبيت وتكلفة 

املعيشة.

- مستضافة من حيث املبيت في الفنادق أو 
بيوت الضيافة.

املبيت  حيث  من  بالكامل  مستضافة   -
وتكلفة املعيشة.

من  الصادرة  الدعوة  عن  نسخة  ج. 
اجلهةالداعية ان وجدت.

د. تاريخ بداية ونهاية املهمة الداخلية.
3. الفواتير األصلية للمبيت في الفنادق.

مادة )9( 
صرف السلف 

ال  للمكلف مبهمة رسمية  يجوز صرف سلفة 
تتجاوز قيمة بدل املهمة املقررة بشرط:

من  البنود  في  املدرجة  الوثائق  إرفاق   .1
وذلك  الالئحة  هذه  من   )5( املادة  من   5-1

للمهمات اخلارجية.
من  البنود  في  املدرجة  الوثائق  إرفاق   .2
الالئحة وذلك  )8( من هذه  املادة  1- 2 من 

للمهمات الداخلية.
3. أن يتم تسديد السلفة أو تسوية املهمة 
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خالل فترة أقصاها 14 يوم من تاريخ عودة 
املوظف/ الشخص إلى مركز عمله.

مادة )10( 
تعديل البدالت 

هذه  في  الواردة  البدالت  تعديل  الوزراء  جمللس 
في  التغير  ضوء  على  الخر  حني  من  الالئحة 

األسعار بتنسيب من الوزير.
مادة )11( 

التنفيذ والنفاذ والنشر 
يخصه  فيما  كل  اخملتصة  اجلهات  جميع  على 
تنفيذ أحكام هذه الالئحة ويعمل بها من تاريخ 

2004/9/15م وتنشر في اجلريدة الرسمية. 

صدر مبدينة رام اهلل بتاريخ: 2004/8/3 ميالدية
املوافق: 17/ جماد آخر/1425هـ

أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )335( لسنة 2005م 
بنظام توظيف اخلبراء وشغل الوظائف 

للقيام بأعمال بصفة مؤقتة
أو عارضة أو موسمية

مجلس الوزراء، 
الع على قانون اخلدمة املدنية رقم )4(  بعد االطنّ
 )28( املادة  سيما  ال  وتعديالته  1998م  لسنة 
منه، وبناء على ما أقره مجلس الوزراء حتت رقم 
رام  مدينة  في  املنعقدة  جلسته  في   )39/21(

اهلل بتاريخ 2005/11/14م،

مادة )1( 
تقدمي قائمة باالحتياجات السنوية 

1- تقدم الدائرة احلكومية إلى ديوان املوظفني 
العام قائمة بحاجتها السنوية من اخلبراء 
التي حتتاجها  احملليني واألجانب والوظائف 
للقيام باألعمال العارضة أو املوسمية؛ في 

ميعاد ال يتجاوز شهر أكتوبر من كل عام.
بدراسة  احلكومية  الدائرة  2-تقوم 
الوظائف  من  السنوية  احتياجاتها 
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املطلوبة بالتنسيق مع وزارة املالية وطلب 
إدراجها ضمن املوازنة العامة.

مادة )2( 
توظيف اخلبراء 

أو  األجانب  أو  احملليني  اخلبراء  توظيف  يكون 
باألعمال  للقيام  وظيفة  لشغل  التوظيف 
االعتمادات  حدود  في  العارضة  أو  املوسمية 
وطبقاً  احلكومية  الدائرة  مبوازنة  املقرة  املالية 

ألحكام هذا النظام.
مادة )3( 

التوظيف بطريق التعاقد 
التعاقد  بطريق  اخلبراء  توظيف  يكون   -1
النادرة  والتخصصات  اخلبرات  ذوي  من بني 
التي ال تتوافر في أي من املوظفني بالدائرة 
عن  سنه  يتجاوز  أال  وبشرط  احلكومية 

ستني عاماً.
الستني  سن  بعد  اخلبراء  تعيني  يجوز   -2
ألداء عمل محدد نظير مكافأة مقطوعة 

وبشرط أال تزيد املدة سنتني.

لها بطاقة  لوظيفة  اخلبير  3- يكون شغل 
وصف وظيفي حتدد واجباتها ومسئولياتها 

وشروط شغلها.
مادة )4( 

تقييد اخلبير 
اختصاصات  أية  اخلبير  إلى  يسند  أن  يجوز  ال 
سلطات  ممارسة  أو  قرارات  بإصدار  تتعلق 

تنفيذية.
مادة )5( 

تزويد ديوان املوظفني ببيانات املرشح 
في  ترغب  التي  احلكومية  الدائرة  على  يتعني 
ديوان  خبير_موافاة  إلى  وظائفها  إحدى  شغل 
املتوفرة  واخلبرات  بالبيانات  العام  املوظفني 
واملكافأة  الوظيفة  هذه  لشغل  املرشح؛  في 
الشهرية املقترحة، وال يجوز التعاقد مع اخلبير 

قبل موافقة ديوان املوظفني العام.
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مادة )6( 
توظيف محفظي القرآن 

توظيف  الدينية  والشئون  األوقاف  لوزارة  يجوز 
املساجد  وخدمة  واملؤذنني  الكرمي  القرآن  محفظي 
بعقد خاص مقابل مكافأة؛ بالتنسيق املسبق مع 

ديوان املوظفني العام في حدود املوازنة املقرة.

مادة )7( 
األعمال العارضة أو املوسمية 

1- يجوز التوظيف بصفة مؤقتة بطريق التعاقد 
للقيام باألعمال العارضة أو املوسمية.

يكن من  لم  إذا  العمل مؤقت عارض  يكون   -2
أو  املعتاد  احلكومية  الدائرة  عمل  طبيعة 
لوجود زيادة كبيرة في حجم العمل على غير 

املعتاد ولفترة محددة.
3- يكون العمل موسمي إذا كان متعلق بعمل 
هذه  بانتهاء  تنتهي  محددة  ولفترة  محدد 

الفترة خالل السنة الواحدة.

مادة )8( 
شغل الوظيفة الدائمة 

الوظيفة  الدائرة احلكومية شغل  لرئيس  يجوز 
على  التعاقد  بطريق  مؤقتة  بصفة  الدائمة 
الوظيفة  شاغر  على  لذلك  اخملصص  النموذج 
الدائمة، بعد املوافقة املسبقة لديوان املوظفني 
بحالة  أقصى سنتني  وبحد  املالية  ووزارة  العام 

بلوغ سن الستني.
مادة )9( 

إصدار قرار بتوظيف اخلبراء 
1- يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق 
أو  اخلبراء  بتوظيف  قراراً  الديوان  مع 
أو  العارضة  باألعمال  للقيام  التوظيف، 
وظيفة  لشغل  التوظيف،  أو  املوسمية 
دائمة بصفة مؤقتة ويبرم عقد التوظيف 

معهم على النموذج اخملصص لذلك.
من  تبدأ  سنة  عن  تزيد  ال  العقد  مدة   -2
تاريخ مباشرة العمل ويجوز جتديدها بحد 

أقصى سنة أخرى.
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من  التحقق  احلكومية  الدائرة  على   -3
الشهادات واألوراق املقدمة من اخلبير بعد 

اعتمادها وتصديقها من اجلهات اخملتصة.
مادة )10( 

األجر الشهري 
يحدد في العقد األجر الشهري للوظيفة التي 
إجمالي  أجر  منح  يجوز  وال  اخلبير،  يشغلها 
القطاع  في  يعمل  كان  الذي  احمللي  للخبير 
من  يتقاضاه  كان  ما  حدود  في  إال  احلكومي 
وبدالت  اجر  من  بها  يعمل  كان  التي  اجلهة 

وميزات مالية.
مادة )11( 

منح اخلبير مقابل 
عن  اخلبير مقابالً  للدائرة احلكومية منح  يجوز 
التي  اإلضافية  واألعمال  العادية  غير  اجلهود 
الشهري  األجر  ربع  يتجاوز  ال  مبا  بها  يكلف 

املقرر.

مادة )12( 
استرداد النفقات 

تسري على اخلبير القواعد املطبقة على موظفي 
اخلدمة املدنية في شأن استرداد النفقات التي 

يتكبدها في سبيل أداء أعمال الوظيفة.
مادة )13( 

املكافأة التشجيعية 
بحدود  تشجيعية  مكافأة  اخلبير  منح  يجوز 
واحد باملائة من األجر الشهري، ويحق له نفس 
الرعاية الصحية واالجتماعية املقررة للموظفني 

بالدائرة احلكومية.
مادة )14( 
اإلجازات 

في  كامل  بأجر  إجازة  في  احلق  للخبير   -1
للموظفني  املقررة  واألعياد  العطل  أيام 
ويجوز تشغيل اخلبير في هذه العطل بأجر 
مضاعف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، 
أو أن مينح أياما عوضاً عنها يستحق اخلبير 

اإلجازات املبينة فيما يلي بأجر كامل:
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وال  السنة  في  شهر  ملدة  اعتيادية  إجازة  أ( 
أيام  االعتيادية  اإلجازة  حساب  في  يدخل 
عدا  الرسمية  واملناسبات  واإلعياد  العطل 

العطل األسبوعية.
السنة  أيام في  إجازة عارضة ملدة عشرة  ب( 

بعد استنفاذ اإلجازة االعتيادية.
في السنة  ج( إجازة مرضية ملدة ثالثني يوماً 
اإلجازات  ملنح  املقررة  اإلجراءات  مبراعاة 

املرضية.
ويسقط حق اخلبير في اإلجازات املشار إليها 

مبضي السنة.
مادة )15( 

مكافأة نهاية اخلدمة 
يستحق اخلبير في نهاية التعاقد بواقع 

أجر شهر عن كل سنة قضاها في اخلدمة 
احلكومية، وذلك على أساس آخر أجر تقاضاه.

مادة )16( 
مجازاة اخلبير 

يجوز لرئيس الدائرة احلكومية اخملتص مجازاة 
اخلبير في حالتي إخالله بواجبات وظيفته أو 

سلوكه سلوكاً معيباً بأحد اجلزاءات اآلتية:
1- اإلنذار بفسخ العقد.

2- فسخ العقد.
3- فسخ العقد مع حرمان اخلبير من األجر عن 

باقي مدة العقد ومكافأة نهاية اخلدمة.
وضرر  عطل  بكل  ومطالبته  العقد  فسخ   -4
عن  أو  الوظيفية  بواجباته  إخالله  عن  نتج 
من  حلرمانه  إضافة  معيباً  سلوكاً  سلوكه 

مكافأة نهاية اخلدمة.
مادة )17( 

فسخ العقد 
العقد  إنهاء  أن يطلب كتابة  للخبير  يجوز   -1
الطلب  يكون  أن  على  مدته،  انتهاء  قبل 
اخلطي قبل شهر من تاريخ ترك العمل، وفي 
عن  شاملة  مكافأة  يستحق  ال  احلالة  هذه 

املدة الباقية من العقد.
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اخملتص  احلكومية  الدائرة  لرئيس  يجوز   -2
انتهاء  قبل  العقد  فسخ  يقدرها  ألسباب 
اخلبير  يستحق  احلالة  هذه  وفي  مدته، 
ومكافأة  كامل  شهر  أجر  يعادل  تعويضاً 

نهاية اخلدمة عن مدة التعاقد.
مادة )18( 

سريان العقود 
تظل العقود املبرمة مع اخلبراء سارية وفقاً 

للقواعد التي كان معمول بها إلى ان تنتهي 
مدتها ويراعى في حالة جتديدها اتباع األحكام 

الواردة في هذا النظام.
مادة )19( 

سريان أحكام القانون املدني 
التوظيف، يسري  دون االنتقاص مما جاء في عقد 
باألعمال  للقيام  املؤقت  املوظف  أو  اخلبير  على 
يشغل  الذي  املوظف  أو  املوسمية  أو  العارضة 
وظيفة دائمة بصفة مؤقتة؛ أحكام قانون اخلدمة 
تصدر  قرارات  وأية  التنفيذية،  ولوائحه  املدنية، 

مبوجبها.

مادة )20( 
إصدار التشريعات الثانوية 

الضوابط  العام  املوظفني  ديوان  يصدر 
والتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 

وضع مناذج العقود املنفذة له.

مادة )21( 
التنفيذ و النفاذ والنشر 

ه_  على اجلهات اخملتصة كافة_كلٌّ فيما يخصنّ
تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ 

نشره في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 2005/11/14 
ميالدية.

املوافق: 12/شوال/1426 هجري
أحمد قريع )أبو عالء(
رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم )217( لسنة 2004م
بالعطل الرسمية والدينية ملوظفي احلكومة 

لسنة 2005م
محتويات التشريع 

مادة )1( حتديد العطل الرسمية والدينية 
مادة )2( التنفيذ والنفاذ والنشر 

مجلس الوزراء
املعدل وال  القانون األساسي  بعد االطالع على 

سيما املادة )87( منه،
لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 

1998م وال سيما املادة )4/3( منه،
جلسته  في  الوزراء  مجلس  أقره  ما  على  وبناًء 

املنعقدة مبدينة رام اهلل بتاريخ )2004/12/23(
حتت رقم )53/04( لسنة 2004م،

قرر ما يلي:
 مادة )1( 

حتديد العطل الرسمية والدينية 
احلكومة  ملوظفي  والدينية  الرسمية  العطل  حتدد  اوالً: 

لسنة 2005م، على النحو التالي:

املناسبات الدينية )عطلة لكل موظفي احلكومة( 
املناسبة                             التاريخ               عدد األيام
رأس السنة الهجرية           1 محرم               يوم واحد
االسراء واملعراج                   27 رجب                  يوم واحد
املولد النبوي الشريف   12 ربيع االول            يوم واحد
عيد الفطر السعيد   1 شوال              أربعة أيام

عيد األضحى املبارك   9 ذو احلجة              خمسة أيام
عيد امليالد اجمليد                 25 ديسمبر               يوم واحد

)للطائفة الغربية(

اجملموع          13 يوم 

مناسبات عامة )عطلة لكل موظفي احلكومة 
التاريخ                    عدد األيام املناسبة          
رأس السنة امليالدية وذكرى انطالقة الثورة الفلسطينية 
                                       1يناير                       يوم واحد

يوم الشهيد وعيد امليالد اجمليد ألبناء الطوائف املسيحية 
7 يناير                      يوم واحد الشرقية        
1 مايو                      يوم واحد عيد العمال العاملي 
15 نوفمبر                يوم واحد عيد االستقالل 

4 أيام اجملموع  
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املناسبات الدينية ) عطلة للمسيحيني( الطوائف 
الشرقية 

املناسبة                    التاريخ    عدد األيام
عيد امليالد اجمليد    01/07    يومان

يوم واحد رأس السنة الشرقية       01/14 
يوم واحد عيد الغطاس   01/19 
يوم واحد أحد الشعانني    04/24 
يوم واحد خميس الغسل    04/28 
يوم واحد أحد الشعانني   04/24 
يوم واحد اجلمعة العظيمة   04/29 
يوم واحد سبت النور                 04/30 

يومان عيد الفصح الشرقي  05/01 
يوم واحد خميس الصعود  06/09 

يومان  6/19 أحد العنصرة      
اجملموع         12 يوم

 

املناسبات الدينية ) عطلة للمسيحيني( 
الطوائف الغربية 

املناسبة          التاريخ        عدد األيام
عيد امليالد اجمليد     12/25         يومان

رأس السنة اجلديدة     01/01        يوم واحد
عيد الغطاس      01/06        يوم واحد
أحد الشعانني     03/20        يوم واحد
اجلمعة العظيمة     03/25        يوم واحد
سبت النور     03/26        يوم واحد

عيد الفصح الغربي   03/27        يومان
خميس الغسل    03/24        يوم واحد
خميس الصعود   05/05        يوم واحد

أحد العنصرة   05/15           يومان
12 يوم اجملموع  

األرمن  على  العطل  هذه  تسري  مالحظة: 
واألرثوذكس ما عدا عيد امليالد والغطاس فيكون 

يوم 19 كانون الثاني 2005م وملدة يومان
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مينحون  السامرية  الطائفة  أبناء  املوظفون 
عطلة رسمية عن العمل في أيام األعياد طبقاً 

لعقيدتهم.

مادة )2( 
التنفيذ والنفاذ والنشر 

على جميع اجلهات اخملتصة- كل فيما يخصه- 
تاريخ صدوره،  به من  ويعمل  القرار،  تنفيذ هذا 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ 
23ديسمبر/2004 ميالدية.

املوافق: 11/ ذو القعدة/ 1425 هجرية

أحمد قريع )أبو عالء(
رئيس مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم )144( لسنة 2004م
بشأن الوصف الوظيفي للمناصب العليا 

في الوزارات
محتويات التشريع 

ال  املعدل  األساسي  القانون  على  االطالع  بعد 
سيما املواد 68، 69، 70 منه،

لسنة   )4( رقم  املدنية  اخلدمة  قانون  وعلى 
2003م،

الهيكلية  بشأن  الوزراء  مجلس  قرار  وعلى 
النموذجية للوزارات الصادر بتاريخ 2004/1/5م،

وعلى ما عرضه وزير التخطيط،
بجلسته  الوزراء  مجلس  أقره  ما  على  وبناء 
رئيس  برئاسة  اهلل  رام  مدينة  في  املنعقدة 
بتاريخ  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

2004/5/10م، 
قرر ما يلي:
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مادة )1( 
الهيكل التنظيمي للوزارة 

السلطة للوزارة في  التنظيمي  الهيكل   يكون 
والشكل النحو  على  الفلسطينية   الوطنية 

.املبني في هذا القرار
مادة )2( 

 مهام وصالحيات الوزير
الوزير هو الرئيس األعلى في وزارته وميارس فيها 
السلطات والصالحيات اخملولة له مبوجب القانون 
األساسي املعدل والقرارات الصادرة عن مجلس 
االختصاصات  خاصة  بصفة  وميارس  الوزراء، 

التالية:
 1. اقتراح السياسة العامة بوزارته واإلشراف

.على تنفيذها بعد إقرارها
وزارته في  العمل  سير  على  اإلشراف   .2 

.وإصدار التعليمات الالزمة لذلك
االعتمادات ضمن  العامة  املوازنة  تنفيذ   .3 

.املقررة لوزارته
 4. إعداد مشروعات القوانني اخلاصة بوزارته

.وتقدميها جمللس الوزراء
 5. تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة

في العليا  اإلدارة  موظفي  من  غيره      أو 
.وزارته في حدود القانون
مادة )3( 

وحدات الهيكل التنظيمي للوزارة 
 يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من الوحدات

:التالية
منها كل  على  ويشرف  العامة  اإلدارة   .1 

اإلدارة وتتكون  عام،  مدير  شؤونها     ويدير 
.العامة من عدد من الدوائر

ويدير منها  كل  على  ويشرف  الدوائر   .2 
  شؤونها مدير، وميكن أن حتتوي الدائرة على

.عدد من األقسام
ويدير منها  كل  على  ويشرف  األقسام   .3 

القسم يحتوي  أن  وميكن  رئيس،   شؤونها 
.على عدد من الشعب

ويدير  منها  كل  على  ويشرف  الشعب   .4
شؤونها رئيس، وهي أصغر لبنة في بنية 
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الوزارة الهيكلية.
مباشرة واملرتبطة  املساندة  الوحدات   .5 

 بالوزير بجانب التسلسل الهرمي اإلداري،
الداخلية والرقابة  الوزير  ديوان   وتضم 
التخطيط والعالقات  ومكاتب أخرى مثل 

.العامة
مباشرة واملرتبطة  املساندة  الوحدات   .6 

الهرمي التسلسل  بجانب  الوزارة   بوكيل 
 اإلداري، وتضم مكتب وكيل الوزارة ومكاتب

.أخرى حسب احتياجات العمل
مادة )4( 

وظائف الفئة األولى وما يوازيها 
إلى إشارة  من  ورد  عما  النظر  بغض   .1 

وما األولى  الفئة  في  الوظائف   مسميات 
املالية بالدرجات  إجحاف  ودون   يوازيها، 
 للموظفني املعينني في هذه الفئة حاليا،
 يكون »وكيل الوزارة« هو املسمى الوظيفي
التسلسل في  موظف  ألعلى   الرسمي 
»والوكيل الوزارة،  في  اإلداري   الهرمي 

للمرتبة الرسمي  املسمى  هو   املساعد« 
العام« »املدير  و  الهرم،  هذا  في   الثانية 
الرسمي املسمى  هو   ) العامة   )لإلدارة 

 .للمرتبة الثالثة
القائم حاليا بني املسمى التناظر   2. يلغى 

 الوظيفي والدرجة بحيث يصبح املسمى
في عليه  املنصوص  ذلك  هو   الوظيفي 
 جدول الوظائف مبوجب املادة )4( من قانون
،1998 لسنة   )4( رقم  املدنية   اخلدمة 
محدد مجال  للمنصب  يكون   وبحيث 
الفئات ضمن  أعلى  ودرجة  أدنى   بدرجة 
 الواردة في اجلدول املذكور وفق نظام يصدر

.عن مجلس الوزراء
مناصب يشغلون  الذين  املوظفون  يعني   .3 

 بجانب التسلسل الهرمي اإلداري بالدرجات
بعني األخذ  مع  مؤهالتهم  تناسب   التي 
 االعتبار ما ورد في قانون اخلدمة املدنية من

.صالحيات للتعيني في الفئات اخملتلفة
4. ينطبق على تعيني وكيل الوزارة والوكيل 
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ما  العامة(  )لإلدارة  العام  واملدير  املساعد 
جاء في املادة )17( من قانون اخلدمة املدنية 
وذلك على  األولى  الفئة  لتعيني  بالنسبة 

النحو التالي:
أ. يعني وكيل الوزارة والوكيل املساعد بقرار 
من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 
بناء على تنسيب مجلس الوزراء وتوصية 
البند األول من  الوزير اخملتص مبا يتفق مع 

هذه املادة.
العامة(  )لإلدارات  العامون  ب. يعني املديرون 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 

الوزير.
مادة )5( 

مهام وصالحيات وكيل الوزارة 
وكيل الوزارة هو أعلى موظف في الوزارة وينتمي 
وميارس  األولى،  الفئة  موظفي  إلى  بالضرورة 
اإلشراف املباشر على اإلدارات العامة والوحدات 
وهو  أعمالها،  وينسق  به  املرتبطة  التنظيمية 
مسؤول أمام الوزير عن تنفيذ السياسة العامة 

خاصة  بصفة  وميارس  للوزارة  السنوية  واخلطة 
املهام التالية:

وموازنتها  الوزارة  عمل  خطة  حتضير   .1
السنوية وتقدميها للوزير.

والربعية  السنوية  التقارير  حتضير   .2
منجزاتها     الوزارة   نشاطات التفصيليةعن
في  للوزير  وتقدميها  القانون  متطلبات  وفق 

موعدها.
وتتعلق  الوزير  يطلبها  تقارير  أية  حتضير   .3

بعمل الوزارة ونطاق اختصاصها.
في  العام  لألداء  السنوي  التقييم  إجراء   .4

الوزارة وتقدميه للوزير.
القوانني  مشاريع  إعداد  على  اإلشراف   .5

واألنظمة اخلاصة بالوزارة.
التنفيذية  والتعليمات  التوجيهات  إصدار   .6

ملرؤوسيه وتطبيق إدارة فعالة والتأكد  .
بني   للمعلومات  والدائم  الالزم  التدفق  من 

الوحدات اإلدارية في الوزارة
يفوضه  التي  اجملاالت  في  الوزير  عن  اإلنابة   .7

بها فقط.
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والتنقالت والترقيات  التعيينات  تنسيب   .8 
.إلى الوزير

ويشترط في وكيل الوزارة أن يحمل الشهادة 
مجال  في  يعادلها  ما  أو  األولى  اجلامعية 
يتمتع  وأن  الوزارة  باختصاصات  ذي عالقة 
العمل  مجال  في  وكافية  عالية  بخبرة 
وقدرة  وكفاءة  قيادية  بصفات  وكذلك 
وعلى  األمور  على  الرشيد  احلكم  على 
املوارد  وإدارة  االستراتيجي  التخطيط 

البشرية واملالية والتخطيط والتنظيم.
مادة )6( 

مهام وصالحيات الوكيل املساعد 
الوكيل املساعد موظف حكومي من موظفي 
عمل  مجال  عن  مسؤوال  ويكون  األولى  الفئة 
محدد في الوزارة جتاه وكيل الوزارة ويعمل حتت 

إشرافه وميارس بصف خاصة املهام التالية:
العامة اإلدارات  عمل  على  اإلشراف   .1 

.والدوائر التخصصية املناطة به
 2. إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذية

.ملرؤوسيه
إعداد في  الوزارة  وكيل  مع  االشتراك   .3 

.اخلطة العامة للوزارة
والتنقالت والترقيات  التعيينات  تنسيب   .4 

.في الدوائر املناطة به لوكيل الوزارة
 ويشترط في الوكيل املساعد أن يحمل الشهادة
ذي مجال  في  يعدلها  ما  أو  األولى   اجلامعية 
بخبرة يتمتع  وأن  الوزارة  باختصاصات   عالقة 
 عالية وكافية في مجال العمل وبصفات قيادية
 وكفاءة وقدرة على إدارة املوارد البشرية واملالية

.والتخطيط والتنظيم
مادة )7( 

مهام وصالحيات املدير العام 
األولى الفئة  من  حكومي  موظف  العام   املدير 
 ويتولى اإلشراف املباشر على اإلدارة العامة في
 الوزارة ويكون مسؤوال مباشرة أمام وكيل الوزارة
 أو الوكيل املساعد املناط به اإلشراف على عمل
باملهام اخلصوص  وجه  على  ويقوم  اإلدارة   هذه 

.التالية
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:أوال: في مجال السياسات
 1. إعداد وعرض البدائل املتعلقة بسياسات

نشاطات مجال  في  وتقييمها   الوزارة 
.اإلدارة العامة

لإلدارة مناسبة  عمل  سياسة  وضع   .2 
.العامة حتظى مبوافقة الوزير

 3. إدارة موارد اإلدارة العامة لتحقيق أهداف
فعال بشكل  عليها  املتفق   السياسة 

.وكفء
 4. تأمني القيادة ملراجعة وتطوير التشريعات

 ذات العالقة بعمل اإلدارة واطالع اخملتصني
.القانونيني حسبما يتطلب األمر

 5. التنسيق الكامل والفعال مع الزمالء في
التي اجملاالت  في  والوزارات  األخرى   اإلدارات 

.تتداخل فيها املسؤوليات
ثانيا: في مجال املالية واإلدارة:

الوزارة موازنة  إعداد  في  املشاركة   .1 
اإلدارة من  كل  مع  والتنسيق   ...بالتعاون 
العامة للشئون اإلدارية واملالية وموظفي  

.الوزارة في مواقع املسؤولية
حسن من  والتأكد  املالية  املوارد  ضبط   .2 

العامة اإلدارة  نشاطات  في   استخدامها 
.مبا يتوافق مع توزيع موازنة اإلدارة

 3. تأمني التوزيع املناسب ملوارد اإلدارة العامة،
.والتأكد من حتقيقها بفعالية وكفاءة

ثالثا: في مجال املوارد البشرية:
 1. صياغة األهداف العامة واملرحلية لإلدارة

.العامة، داخليا وخارجيا
العامة3. اإلدارة  في  واملهام  األدوار  توزيع   .2 

 اإلشراف اليومي على عمل موظفي
.اإلدارة

في املوظفني  أداء  لقياس  أهداف  وضع   .4 
أو سنويا  تقييمهم  عملية  وقيادة   إدارته 

.كما يتطلب األمر
رابعا: في اجملاالت التخصصية:

 1. مهام مرتبطة بتخصص الدائرة ويحددها
.الوزير ويزوده بها عند تعيينه

ويوكلها بالتخصص  مرتبطة  أية مهام   .2   
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    .إليه وكيل الوزارة
الشهادة يحمل  أن  العام  املدير  في   ويشترط 
يعادلها مع خبرة مثبتة أو ما  األولى   اجلامعية 
وأن العامة  اإلدارة  اختصاص   وعالية في مجال 
إدارة  يتمتع بصفات قيادية وكفاءة وقدرة على 
.املوارد البشرية واملالية والتخطيط والتنظيم

مادة )8( 
وضع مشروع الهيكل التنظيمي 

التنظيمي لهيكلها  مشروعا  وزارة  كل   تضع 
 بتقسيماته كافة محددا فيه كل منها، ويصدر

.قرار اعتماده من مجلس الوزراء
 )مادة )9

 وضع جدول الوظائف
على مبني  لوظائفها  جدوال  وزارة  كل   تضع 
وصف بطاقة  به  مرفقا  التنظيمي   هيكلها 
ومسؤولياتها واجباتها  به  محددا  وظيفة   كل 
وفقا وترتيبها  وتصنيفها  شغلها   وشروط 
اخلدمة قانون  في  عليها  املنصوص   للفئات 
.املدنية، ويصدر قرار اعتماده من مجلس الوزراء

مادة )10
 مشروع تعديل قانون اخلدمة املدنية

ممكنة فرصة  أقرب  في  الوزراء  مجلس   يقدم 
بحيث املدنية  اخلدمة  قانون  لتعديل   مشروعا 
 يضاف إليه نص صريح على الهيكل النموذجي
 للوزارة وعلى مسميات املناصب العليا بالوزارة

.ووصفها الوظيفي
مادة )11( 

الهيكل التنظيمي للوزارة 
الهيكل التنظيمي للوزارة:

مادة )12( 
توفيق األوضاع القائمة 

الوزارات جميع  على  القرار  هذا  أحكام   تسري 
ويععاد األولى،  الفئة  في  املوظفني   وجميع 
 النظر في أوضاعهم بناء على هذا القرار، وذلك

.دون إجحاف بدرجاتهم املالية
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مادة )13( 

التنفيذ والنفاذ والنشر 
على جميع اجلهات اخملتصة كل فيما يخصه، 
تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، 

وينشر في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ: 10/ مايو/2004 
ميالدية.

املوافق: 21/ ربيع األول/ 1425 هجرية.
أحمد قريع

رئيس مجلس الوزراء

مت طباعة هذا الكتيب
 بتمويل مشكور من حكومتي النرويج 

وهولندا


