
 م8991( لسنة 4قانون رقم )
 بإصدار قانون الخدمة المدنية

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
م المعمول به في محافظات الضفة 6611لسنة  32الخدمة المدنية رقم بعد االطالع على نظام 

 الغربية،
م المعمول بها في محافظات غزة وعلى مشروع 6611سنة وعلى أنظمة وأسس الخدمة العامة ل

 ء،القانون المقدم من مجلس الوزرا
 وعلى موافقة المجلس التشريعي،

 أصدرنا القانون التالي:
 ( 8ادة )م

 مراحل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية 
منقه علقى مراحقل يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق  علقى أن يبقدأ تطبيق  الجانقا المقالي 

 وفقًا لإلمكانات المالية للسلطة الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء.
 ( 2مادة )

 أحكام انتقالية 
بمقققا ال يتعقققارح مقققذ أحكقققام يقققذا الققققانون يسقققتمر العمقققل بقققالقوانين واللقققوائ  السقققارية بشقققأن الخدمقققة 

امققه خققالل مققدة أقصققايا المدنيققة لحققين قيققام مجلققس الققوزراء باصققدار اللققوائ  والقققرارات المنفققذة  حك
 سنة من تاريخ نفاذه.

 ( 3مادة )
 النفاذ 

على جميقذ الجهقات المختصقة، كقل فيمقا يخصقه تنفيقذ أحكقام يقذا الققانون، ويعمقل بقه بعقد  ال قين 
 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 ميالدية 6661/  50/  31صدر بمدينة غزة بتاريخ 

 يجرية 6466/  53 / 53المواف :                 
 ياسر عرفات

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

نشر في العدد الرابع 
 والعشرون من الوقائع



 الباب األول 
 الفصل األول 
 تعاريف 
 (  8مادة ) 

 تعاريف 
يكقون للللمقات والعبقارات التاليقة القواردة فقي يقذا القققانون المعقاني المخصصقة لهقا أدنقاه مقا لقم تققدل 

 نة على غير القري
 -ذلك:

 السلطة الوطنية الفلسطينية. السلطة الوطنية:
أخقر  تلقون موازنتهقا أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامقة أو سقلطة أو أيقة جهقة  الدائرة الحكومية:
 العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها. ضمن الموازنة

ققة مقن المجلقس التشقريعي الفلسقطيني. ولغايقات كقل وزيقر أد  اليمقين الدسقتورية وماقن  ال  الوزير:
 الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به. تشمل كلمة الوزير:يذا القانون 

 ديوان الموظفين العام. الديوان:
 رئيس ديوان الموظفين العام. رئيس الديوان:
 ون.لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام يذا القان لجنة االختيار:
 العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقًا ألحكام يذا القانون. الخدمة المدنية:

ويقصد به الموظف أو الموظفة ويو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل  الموظف:
وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف المدنية على موازنة إحد  الدوائر الحكومية أيًا كانت 

 فة أو مسمايا.طبيعة تلك الوظي
مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة إلى الموظف للقيام بها بمقتضى يذا القانون  الوظيفة:

أو أي تشريذ آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعل  بها من صالحيات وما يترتا على 
 تلك المهام من مسؤوليات.
 لبكالوريوس.ا جازة أو الليسانس أو ا الشهادة الجامعية األولى:

 الزوج أو الزوجة. الزوج:
 من  الموظف درجة أعلى من درجته. الترقية:
الراتققا األساسققي الشققهري الققذي يسققتحقه الموظققف ويتقاضققاه مقابققل قيامققه بمهققام الوظيفققة  الراتببب:

 التي يشغلها، وال يشمل العالوات أو البدالت من أي نوع كانت.
تعليميققة أو تدريبيققة معتقر  بهققا مققدة تزيققد علققى  مانيققة إيفققاد الموظقف للدراسققة فققي مؤسسققة  البعثببة:

 أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.



إيفاد الموظف للتقدرا بغقرح إلسقابه معرفقة علميقة أو مهقارة عمليقة أو كليهمقا معقًا وذلقك  الدورة:
 لمدة ال تزيد عن  مانية أشهر سواء كانت داخل فلسطين أو خارجها.

الموظف لحضور مؤتمر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو  إيفاد المهمة الرسمية:
جولة استطالعية أو لما يو مما ل ألي من يذه األمور علقى أن يكقون ا يفقاد لمقدة ال تزيقد علقى 

 شهر واحد سواء كانت المهمة داخل فلسطين أو خارجها.
 يققققققققققققذا القققققققققققققانون. الموظققققققققققققف الققققققققققققذي يوفققققققققققققد فققققققققققققي بع ققققققققققققة أو دورة وفقققققققققققققًا ألحكققققققققققققام الموفببببببببببببد:

 قققققققققققانون التققققققققققأمين والمعاشقققققققققات أو أي قققققققققققانون أو نظقققققققققام تقاعققققققققققدي آخققققققققققر. نظبببببببببام التقاعببببببببببد:
 اللجنة الطبية المختصة. اللجنة الطبية:

 حسا التقويم الشمسي. السنة:
 الجزء من ا ني عشر جزءًا من السنة. الشهر:
 الجزء من  ال ين جزءًا من الشهر. اليوم:

 
 الفصل الثاني 
 مبادئ عامة 

 (  2مادة ) 
 المشمولون بأحكام القانون 

 -تسري أحكام هذا القانون على:
الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية  - 6

 الفلسطينية حسا نظام تشكيالت الوظائف.
 نص فيها.الموظفين المعينين بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه  - 3

 
 (  3مادة ) 

 إشراف مجلس الوزراء على شؤون الخدمة المدنية 
يتولى مجلس الوزراء اإلشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل 

 ذلك القيام بما 
 -يلي:
إعادة النظر في جدول الرواتا والعالوات كلما اقتضت الضرورة ذلك في ضوء الدراسات  - 6

تللفة المعيشة وا مكانيات المالية للدولة وتقديم االقتراحات بشأنهما إلى المجلس الخاصة ب
 التشريعي للمصادقة عليها.

تحديد قيمة عالوات االختصاص والندرة والمخاطرة أو أية عالوات أخر  ومستحقيها،  - 3



ذ الدوائر ووضذ الضوابط والمعايير لصرفها بناًء على ما يعرضه ديوان الموظفين بالتنسي  م
 الحكومية والجهات المختصة.

وضذ أية مشروعات لخدمة مصلحة الموظفين وتطويريا بما يكفل توفير االطمئنان  - 2
 واالستقرار المادي واالجتماعي والنفسي لهم.

 تحديد أيام العمل في الدوائر الحكومية وساعات الدوام فيها وأيام العطل الرسمية. - 4
 رارات األخر  المخولة له بمقتضى يذا القانون.إصدار اللوائ  والق - 0

 
 (  4مادة ) 

 واجبات الدوائر الحكومية 
 -على الدوائر الحكومية القيام بما يلي:

أن تحدد أسقاليا تحقيق  األيقدا  والمهقام الموكولقة إليهقا بكفقاءة وفعاليقة وأن تعتمقد الوسقائل  - 6
 امها.اللفيلة بتعريف الموظفين والمواطنين بأيدافها ومه

أن تضققذ مشققروعًا لهيكلهققا التنظيمققي بتقسققيماته محققددًا فيققه اختصاصققات كققل منهققا ويصققدر  - 3
 باعتماده قرار من مجلس الوزراء.

أن تضذ جدواًل لوظائفها مرفقًا به بطاقة وصف للل وظيفة محقددًا بقه واجباتهقا ومسقؤولياتها  - 2
( الملحق  بهقذا الققانون  6فقي الجقدول رققم   وشروط شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقًا للفئات الواردة 
 على أن يقدم إلى مجلس الوزراء  صدار القرار بشأنه.

أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد  دراجها في  - 4
 الموازنة العامة.

اعاة االقتصاد في أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسين أدائه لواجباته مذ مر  - 0
 النفقات والحرص على أموال الدولة.

أن تقققوم بتوجيققه الموظققف المعققين لققديها تحققت التجربققة لتعريفققه علققى جهققاز الققدائرة وأيققدافها  - 1
يقافه علقى مهقام  ومهامها، وتنظيمها ا داري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وا 

 في وحداتها ا دارية المختلفة.وظيفته وتدريبه على أساليا العمل 
 (  5مادة ) 

 وحدات شؤون الموظفين ومهامها 
 -ُتنشأ في كل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى المهام التالية:

التعقققاون مقققذ متخقققذي الققققرارات فقققي القققدائرة الحكوميقققة التابعقققة لهقققا لوضقققذ السياسقققات الخاصقققة  - 6
 ، ومراجعتها بين وقت وآخر.بالموظفين فيها، وتنفيذيا ومتابعتها



المسقققايمة فقققي تهيئقققة المنقققاع المناسقققا للعمقققل فقققي القققدائرة الحكوميقققة التابعقققة لهقققا ممقققا يسقققاعد  - 3
نتاجهم.  الموظفين فيها على االرتفاع بمستو  أدائهم وا 

المشاركة في تطوير األساليا الحدي ة في عمليات إدارة شؤون الموظفين وتطبيقها في إطار  - 2
يط للقو  البشرية وتقييم األداء في الدائرة الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف من التخط

دارة المحفوظات فيه.  وا 
متابعة إجراءات شؤون الموظفين كالتعيين والترقية والنقل والندا وا عارة وغيريا وضبط  - 4

 الملفات والسجالت الخاصة بها.
يفقاديم فقي بع قات دراسقية إجراء الدراسقات الالزمقة لتحديقد مقد  حاجق - 0 ة المقوظفين للتقدريا، وا 

 وعلمية ومتابعة أعمال الموفدين منهم وذلك كله بالتنسي  مذ ديوان الموظفين.
وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون ا جراءات والسجالت والنماذج التي تستخدم في عمل  - 1

 يذه الوحدة.
 

 الفصل الثالث 
 ديوان الموظفين العام 

 (  6دة ) ما
 ديوان الموظفين العام 

تنشأ دائرة مستقلة تسمى   ديوان الموظفين العام ( ويعني بشؤون الخدمة المدنية ويتولى  - 6
 إدارته رئيس يرتبط بمجلس الوزراء.

 يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناًء على تنسيا من مجلس الوزراء. - 3
 ن صالحياته في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان وفقًا ألحكام يذا القانون.يمارس رئيس الديوا - 2
 يقدم ديوان الموظفين مشروع ييكله التنظيمي لمجلس الوزراء  صدار القرار بشأنه. - 4

 
 ( 7مادة ) 

 مهام ومسؤوليات الديوان
ي فلسبطين يتبولى تحقيقًا للغايبات المقصبودة مبن التنميبة اإلداريبة فبي تطبوير الجهباز اإلداري فب

 -الديوان المهام والمسؤوليات التالية:
ا شقققرا  علقققى تطبيققق  أحكقققام يقققذا الققققانون والتحقققق  مقققن تطبيققق  القققدوائر الحكوميقققة لسقققائر  - 6

 تشريعات الخدمة المدنية بصورة سليمة.
المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنميقة ققدراتهم عقن طريق   - 3
 نسي  التدريا والبع ات داخل فلسطين وخارجها.ت



المشققاركة فققي وضققذ القواعققد الخاصققة بققاجراء امتحانققات تنافسققية بققين المتقققدمين للتعيققين فققي  - 2
الوظققائف العامققة واتخققاذ ا جققراءات الالزمققة لعقققد تلققك االمتحانققات سققنويًا أو كلمققا دعققت الحاجقققة 

 لجهات األخر  المعنية.إليها، وذلك بالتنسي  مذ الدوائر الحكومية وا
مراجعة الققرارات ا داريقة الصقادرة مقن القدائرة الحكوميقة بقالتعيين والترقيقة التقي تلتقزم بتبليغهقا  - 4

للققديوان خققالل خمسققة عشققر يومققًا مققن صققدوريا، وللققديوان أن يعتققرح علققى مققا يققراه مخالفققًا منهققا 
يبلقققس أسقققباا اعتراضقققه إلقققى القققدائرة ألحكقققام يقققذا الققققانون واللقققوائ  السقققارية بشقققأن الخدمقققة المدنيقققة و 

الحكوميققة خققالل  ال ققين يومققًا مققن تققاريخ تبليغققه بهققا، وفققي حالققة عققدم االتفققا  بققين الققديوان والققدائرة 
الحكوميقة المعنيقة يرفقذ القديوان األمقر إلقى مجلقس القوزراء التخقاذ مقا يقراه مناسقبًا وفققًا ألحكقام يققذا 

 القانون.
 لخدمة المدنية في فلسطين.إعداد سجل مركزي لجميذ موظفي ا - 0
إعداد ا حصاءات عن المقوظفين وأيقة إحصقاءات أخقر  تتطلبهقا مهقام القديوان ومتابعقة تلقك  - 1

 ا حصاءات وتحدي ها.
 تو ي  التشريعات والمراجذ المتعلقة بالخدمة المدنية. - 7
ي يتضقمنها إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توض  فيقه واجبقات الموظقف وحقوققه التق - 1

 يذا القانون وسائر التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجا على الموظف ا لمام بها.
 
 (  1مادة ) 

 التقرير السنوي عن أعمال الديوان 
يقدم رئيس الديوان لمجلس الوزراء تقريرًا سنويًا عن أعمال الديوان ونشاطاته قبل أربعة أشهر من 

 كلما طلا منه ذلك.انتهاء السنة المالية، أو 
 

 الباب الثاني 
 الفصل األول 

 تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين 
 (  9مادة ) 

 تقسيم الوظائف إلى فئات 
 -فيمققا عققدا الققوزراء تقسققم الوظققائف فققي الققدوائر الحكوميققة فققي فلسققطين إلققى الفئققات التاليققة: - 6

 دوائر الحكوميقققققققققة.وتشقققققققققمل مقققققققققن يعقققققققققين بدرجقققققققققة وزيقققققققققر مقققققققققن رؤسقققققققققاء الققققققققق الفئبببببببببة الخاصبببببببببة:
وتشمل الوظائف التخطيطية وا شرافية العليا، وتلون مسقؤوليات مقوظفي يقذه الفئقة  الفئة األولى:



ا شرا  على تنفيذ أيدا  القدوائر الحكوميقة فقي المجقاالت التخصصقية المختلفقة ووضقذ الخطقط 
 والبرامج واتخاذ القرارات وا جراءات لتنفيذيا.

ت العلميققة والخبققرات العمليققة المطلوبققة، ويققتم تعيققين الققوكالء ورؤسققاء ويشققترط فققيهم تققوفر المققؤيال
 الدوائر والمديرين العامين من موظفي يذه الفئة أو ما يعادلها. 

تحدد الرواتا وسائر الحققو  الماليقة لشقاغلي وظقائف يقذه الفئقة وفققًا للدرجقة الوظيفيقة القواردة فقي 
 قرار التعيين وفقًا ألحكام القانون.

وتشمل الوظائف التخصصية في مختلف المجاالت وتلون مسؤوليات مقوظفي يقذه  لثانية:الفئة ا
الفئققققة القيققققام باألعمققققال التخصصققققية فققققي المهققققن الطبيققققة والهندسققققية وا داريققققة والقانونيققققة والماليققققة 
والمحاسبية واالقتصادية واالجتماعية وال قافية والتربويقة وغيريقا. وتضقم يقذه الفئقة مقوظفي القدوائر 

 كومية التي تتطلا مهارات تخصصية محددة.الح
ويتم اختيقار مقن يمتللقون مهقارات إداريقة وقياديقة مقن بقين مقوظفي يقذه الفئقة أو مقا يعادلهقا لشقغل 
 الوظقققائف ا داريقققة وا شقققرافية الوسقققطى كالمقققديرين ورؤسقققاء األقسقققام ورؤسقققاء الشقققعا والوحقققدات.

عمقققال السقققكرتارية مقققن طباعقققة وحفققق  و قققائ  وتشقققمل الوظقققائف الفنيقققة واللتابيقققة وأ  الفئبببة الثالثبببة:
 وغيريقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققا.

وتشققمل الوظققائف الحرفيققة فققي مجققاالت التشققغيل والصققيانة والحركققة والنقققل والققور   الفئببة الرابعببة:
 الميكانيكية واللهربائية ومحطات القو  وغيريا.

 وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم. الفئة الخامسة:
مققن يققذه الفئققات وحققدة متميققزة فققي مجققاالت شققؤون الخدمققة المدنيققة مققن تعيققين  تعتبققر كققل فئققة - 3

 وترقية ونقل ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها.
 
 (  81مادة ) 

 تقسيم الفئات إلى درجات 
خدمقة الوظيفيقة فيما عدا الفئة الخاصة تقسم الفئات الوظيفية إلى عقدد مقن القدرجات تغطقي مقدة ال

(  6مققا يقققو وارد فقققي الجقققدول رققققم   لوحتقققى انتهائهقققا، وفققققًا  بالخدمققة للموظققف مقققن تقققاريخ التحاققققه
 الملح  بهذا القانون.

 
 (  88مادة ) 

 الترقية من الفئة الثانية إلى األولى 
ليهقا يجوز نقل موظفي الفئة ال انية بالترقية إلى الفئة األولى عند استيفائهم للشروط المنصقوص ع

 في يذا القانون.



 
 (  82مادة ) 

 النقل إلى الفئة الثانية 
يجققوز نقققل مققوظفي الفئققة ال ال ققة إلققى الفئققة ال انيققة للققل مققن يحصققل علققى الشققهادة الجامعيققة  - 6

 األولى على األقل أ ناء خدمته وأن تلون الشهادة في مجال العمل.
التقي يعقادل راتبهقا مقا كقان يتقاضقاه قبقل وفي يذه الحالقة ينققل الموظقف إلقى الدرجقة المقابلقة  - 3

 النقل.
 
 (  83مادة ) 

 النقل إلى الفئة الثالثة 
يجقققوز نققققل الموظقققف مقققن إحقققد  الفئتقققين الرابعقققة والخامسقققة إلقققى الفئقققة ال ال قققة عنقققد حصقققوله علقققى 
ل ال انوية العامة فما فوقها إلى الدرجة المقررة لمؤيله على أن يتقاضى راتبه المقرر للدرجة المنققو 

 إليها أو الراتا األصلي قبل النقل أيهما أل ر.
 الفصل الثاني التعيينات 

 (  84مادة ) 
 ضرورة توافر شروط شغل الوظيفة 

ال يعين على إحد  وظائف الخدمة المدنية إال من توافرت فيه شروط شغل الوظيفة، ويحظر 
 الجمذ بين وظيفيتين.

 
 (  85مادة ) 

 الية واإلدارية تعيين رئيس دائرة الرقابة الم
يعين رئيس دائرة الرقابة المالية وا دارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس 

 التشريعي.
 
 
 
 (  86مادة ) 

 تعيين رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة 
يعين باقي رؤساء الدوائر الحكومية المستقلة من الفئة األولى بقرار من رئيس السلطة الوطنية 

 اًء على تنسيا من مجلس الوزراء.بن



 
 (  87مادة ) 

 تعيين الوكالء والمديرين العامين وموظفي الفئة األولى 
يعين الوكالء والمديرون العامون من موظفي الفئة األولقى   أو مقا يعادلهقا مقن خقارج القدائرة  - 6

 راء.الحكوميققققققة ( بقققققققرار مققققققن رئققققققيس السققققققلطة الوطنيققققققة وبنققققققاًء علققققققى تنسققققققيا مققققققن مجلققققققس الققققققوز 
يعين موظفو الفئة األولى بقرار من مجلس الوزراء بناًء على تنسقيا رئقيس القدائرة الحكوميقة  - 3

 المختص.
 
 (  81مادة ) 

 تعيين موظفي الفئات األخرى 
 ياعين موظفو الفئات األخر  بقرار من رئيس الدائرة المختص.

 
 (  89مادة ) 

 اإلعالن عن الوظائف الخالية 
كوميقققة عقققن الوظقققائف الخاليقققة بهقققا التقققي يكقققون التعيقققين فيهقققا بققققرار مقققن الجهقققة تعلقققن القققدوائر الح

المختصقققة خقققالل أسقققبوعين مقققن خلويقققا مقققن صقققحيفتين يقققوميتين علقققى األققققل ويتضقققمن ا عقققالن 
 البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وياشعر الديوان بذلك 

 
 (  21مادة ) 

 المسابقات الكتابية والشفهية 
لتققققي يسققققتدعي شققققغلها إجققققراء مسققققابقات كتابيققققة وشققققفهية يققققتم ا عققققالن عققققن إجققققراء فققققي الوظققققائف ا

المسقابقات اللتابيققة أواًل، ويققدعى النقاجحون فققي االمتحققان اللتققابي فققط  جققراء المسققابقات الشققفهية 
ويققققتم ا عققققالن عققققن أسققققماء النققققاجحين فققققي المسققققابقات الشققققفهية حسققققا الترتيققققا النهققققائي لنتققققائج 

 المسابقات.
 
 (  28مادة ) 

 اإلعالن عن المقبولين 
تقوم لجان االختيار با عالن عن أسماء المقبولين للتقدم لمسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين 

 ليومين متتاليين على األقل بحيث يتضمن ا عالن موعد ومكان المسابقة.
 



 (  22مادة ) 
 معايير التعيين للوظائف 

سبقية الواردة بالترتيقا النهقائي لنتقائج االمتحقان، وعنقد يكون التعيين في الوظائف بحسا األ - 6
التسققاوي فققي الترتيققا يعققين األعلققى مققؤياًل فققاألل ر خبققرة، فققان تسققاويا تقققدم األلبققر سققنًا، وتسقققط 

 حقو  من لم يدركه الدور للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.
 مققققن تققققاريخ إعققققالن النتققققائج المقققققذكورة.يققققتم الشققققروع فققققي عمليققققة التعيققققين خققققالل مققققدة شققققهر  - 3
يجقا االنتهققاء مققن عمليققة التعيققين للشققواغر المعلققن عنهقا خققالل مققدة أقصققايا سققنة مققن تققاريخ  - 2

 إعالن نتيجة االمتحان.
 
 (  23مادة ) 

 الوظائف لألسرى والجرحى وأسر الشهداء 
حققققررين تحققققدد بقققققرار مققققن مجلققققس الققققوزراء نسققققبة مققققن الوظققققائف التققققي تخصققققص ل سققققر  الم - 6

وللجرحى القذين أصقيبوا فقي عمليقات المقاومقة والقذين تسقم  حقالتهم بالقيقام بأعمقال تلقك الوظقائف 
 كما يحدد القرار وصفًا للجرحى المذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف.

يجوز أن يعين في تلك الوظائف أزواج يؤالء الجرحى أو أحد أوالديم أو أحد إخوانهم أو  - 3
باعالتهم وذلك في حالة عجزيم عجزًا تامًا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط أخواتهم القائمين 

 شغل تلك الوظائف.
 ( من يذه المادة على أسر الشهداء. 3تنطب  أحكام الفقرة    - 2

 
 (  24مادة ) 

 شروط التعيين في الوظائف 
 -يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:

 فلسطينيًا أو عربيًا. - 6
د ألمققل السققنة ال امنققة عشققرة مققن عمققره ويل وباققت عمققر الموظققف بشققهادة مققيالده الرسققمية وفققي ققق - 3

األحوال التقي ال يتيسقر فيهقا الحصقول علقى شقهادة المقيالد يققدر عمقره بققرار تتخقذه اللجنقة الطبيقة 
 المختصة ويعتبر قراريا في يذا الشأن نهائيًا.

لية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي خاليًا من األمراح والعايات البدنية والعق - 2
سيعين فيها بموجا قرار من المرجذ الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين اللفيف في عينيه 

أو فاقد البصر في إحد  عينيه أو ذي ا عاقة الجسدية، إذا لم تلن أي من تلك ا عاقات تمنعه 
شهادة المرجذ الطبي المختص على أن تتوافر فيه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعّين فيها ب



 الشروط األخر  للياقة الصحية.
متمتعًا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة  - 4

 مخلة بالشر  أو األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
 
 
 (  25مادة ) 

 التعيين ألول مرة 
 -مرة القواعد التالية: يراعى في التعيين ألول

ال يكون التعيين بأ ر رجعي ويعتبر تعيين الموظف في الخدمة من تاريخ إخطاره كتابيًا  - 6
بذلك من قبل الديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابذ لها ومباشرته العمل فيها. ويعتبر قرار تعيينه 

ليغه كتابيًا وفي يذه الحالة يعين من يليه الغيًا إذا لم يباشر عمله خالل  ال ين يومًا من تاريخ تب
 في الترتيا إذا كان التعيين بموجا مسابقة.

 ال يجوز تعيين الطالا المتفرغ في الدراسة في وظيفة شاغرة في الموازنة - 3
ال يقبل مرش  للخدمة المدنية لوظيفة تتطلا رخصة بموجا قانون إال إذا كان المرش   - 2

 لوبة من الجهة ذات االختصاص.حاصاًل على الرخصة المط
أن تلون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها أصلية أو مصدقة حسا  - 4

 األصول صادرة عن معهد أو كلية أو جامعة أو أّية مؤسسة أخر  معتر  بها.
تلون معادلة الشهادات من قبل وزارتي التربية أو التعليم العالي كٌل حسا اختصاصها  - 0
 ذلك وفقًا ألحكام القانون.و 
 أن ال يقل السن عن  ماني عشرة سنة. - 1

 (  26مادة ) 
 لجان اختيار الموظفين 

تشكل لجان اختيار الموظفين للتعيين على الوظائف الشاغرة في الدوائر الحكومية من ممثلين 
 -عن كل من:

 الدائرة المعنية. - 6
 ديوان الموظفين. - 3

 ية تفصياًل بذلك.وتوض  الالئحة التنفيذ
 (  27مادة ) 

 شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة 



يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في األحوال المبينة بهذا القانون وفي يذه الحالة يسري 
 على الموظف المعين أحكام الوظيفة الدائمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معه.

 
 (  21مادة ) 
 لمحليين واألجانب نظام توظيف الخبراء ا

يضذ مجلس الوزراء بناًء على اقتراح ديوان الموظفين العام نظامًا لتوظيف الخبراء المحليين 
 واألجانا ولمن يقومون بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية.

 
 (  29مادة ) 

 الئحة الضوابط واإلجراءات ونماذج العقود 
نماذج العقود التي تبرم مذ المعينين وفقًا يصدر ديوان الموظفين الئحة بالضوابط وا جراءات و 

 للمادتين السابقتين.
 

 الفصل الثالث 
 فترة التجربة 

 (  31مادة ) 
 فترة التجربة 

فيما عدا وظائف الفئة األولى تعتبر السنة األولى من عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل  - 6
 وظيفة شاغرة من خارج الخدمة فترة تجربة.

 أداء الموظف وفقًا للنماذج والضوابط وا جراءات التي توضحها الالئحة التنفيذية. يتم تقييم - 3
يخطر الموظف الخاضذ للتجربة في حالة عدم اجتيازيا عن إنهاء عمله قبل أسبوعين من  - 2

 انتهائها ويتم إشعار الديوان بذلك.
 (  38مادة ) 

 اجتياز فترة التجربة 
بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بت بيته بقرار في  إذا اجتاز الموظف فترة التجربة

 الوظيفة من تاريخ مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك.
 

 الفصل الرابع 
 تقييم األداء 



 (  32مادة ) 
 تقدير مراتب األداء 

 -تقدر مراتب األداء بأربع مراتب هي:
 ( %655 - 10( ممتاز    6
 ( %14 - 70( جيد جدًا    3
 ( %74 - 10( جيد    2
 ( وما دون ذلك ضعيف. %14 - 05( متوسط    4

 
 (  33مادة ) 

 الالئحة التنفيذية لقياس كفاية األداء 
تضذ الدائرة الحكوميقة بالتنسقي  مقذ القديوان الئحقة تنفيذيقة تلفقل قيقاس كفايقة األداء الواجقا  - 6

رة الحكوميققة وأيقققدافها ونوعيققة الوظقققائف بهقققا تحقيقققه بمقققا يتفقق  مقققذ الوصققف القققوظيفي لنشققاط القققدائ
 وا جراءات التي تتبذ في وضذ وتقديم واعتماد تقارير اللفاية وطر  التظلم منها.

يعتبر األداء العادي يو المعيار الذي يؤخقذ أساسقًا لقيقاس كفايقة األداء ويكقون تققدير اللفايقة  - 3
 وفقًا للمراتا المذكورة في المادة السابقة.

م الرئيس المباشر بتقدير كفاية األداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل يقو  - 2
سنة تبدأ من أول كانون ال اني   يناير ( وتنتهي في كانون األول   ديسمبر ( من كل عام وتقدم 

خالل شهري كانون ال اني  يناير( وشباط   فبراير ( وتعتمد من الوزير المختص خالل شهر 
   مارس ( من العام التالي.آذار 

ال يجوز سحا التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد إرساله إلى الديوان كما ال يجوز محو  - 4
 أو كشط أي بيانات فيه.

 يعلن للموظفين معايير قياس كفاية األداء التي تستخدم في شأنهم. - 0
 
 (  34مادة ) 

 إعداد التقارير السنوية 
ة على النموذج المخصص لهذه الغاية وتدون فيها كفاءات الموظفين وسلوكهم تعد التقارير السنوي

ونشاطهم، وتقدر كفاية أداء الموظف حسا الدرجات المدونة في النموذج، ويراعى في تقييم عمل 
الموظققف إنجققازه لواجباتققه علققى ضققوء المسققتويات المنتظققرة مققن شققاغل الوظيفققة، كمققًا ونوعققًا، وتقققيم 

ث المواظبققة والسقققلوك الشخصققي والصقققفات الذاتيققة التقققي يمققارس فقققي ظلهقققا أسققاليا عملقققه مققن حيققق
 صالحياته ويتخذ قراراته.



 
 (  35مادة ) 

 لجنة تدقيق التقارير السنوية 
يشكل رئيس كل دائرة حكومية لجنة برئاسته لتدقي  التقارير السنوية ووضذ التقرير العام للفاية 

 أداء الموظف.
 (  36مادة ) 
 بتقرير الكفاية إعالم الموظف 

لم الدائرة المختصة الموظف الذي يعمل لقديها بصقورة مقن تقريقر اللفايقة عقن أدائقه بمجقرد  - 6 تاعو
 اعتماده من الجهة المختصة.

للموظف أن يتظلم للوزير المختص من التقرير المذكور خالل عشرين يومًا من تاريخ عمله  - 3
 به.
بقرار من الوزير المختص تتلون من  ال ة من كبار تشكل لجنة تظلمات تانشأ لهذا الغرح  - 2

الموظفين ممن لم يشتركوا في وضذ التقرير للبت في التظلم خالل مدة أقصايا ستون يومًا من 
 تاريخ تقديمه للوزير، ويكون قرار يذه اللجنة نهائيًا.

 البت فيه. ال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائيًا إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو - 4
 
 (  37مادة ) 

 شهادات التقدير 
يمن  الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير كفاية األداء شهادة تقدير من الدائرة 

 الحكومية التابذ لها، ويعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك.
 
 (  31مادة ) 

 الموظفون المنتدبون والمعارون 
رير السنوي عن الموظف المنتدا أو المعار منها بعد أخذ تضذ الدائرة الحكومية المختصة التق

 رأي الدائرة الحكومية أو الجهة التي انتدا أو أعير إليها كتابًة.
 
 (  39مادة ) 

نذارهم   تنبيه الموظفين وا 



ينبققه الموظققف الققذي يققرد عنققه تقققدير بدرجققة متوسققط إلققى أوجققه تقصققيره، وينققذر الموظققف الققذي يققرد 
، ويطلقا مقن كقل منهمقا تحسقين أدائقه، وتالفقي تقصقيره، وترسقل نسقخة عنه تقدير بدرجقة ضقعيف

 ا نذار إلى الديوان.
 
 (  41مادة ) 

 وقف العالوة الدورية 
يجوز وقف العالوة الدورية عن الموظف من تاريخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة 

 و .ضعيف ولحين تحسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما ف
 
 (  48مادة ) 

 لجنة توقيع الجزاءات 
ُيحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف إلى لجنة تشكل من قبل 

الدائرة المختصة بالتنسيق مع الديوان، ويجوز أن توقع عليه واحدة أو أكثر من الجزاءات 
 -التالية:

 وقف العالوة الدورية السنوية. - 6
 الدرجة. تنزيل - 3
 تنزيل الوظيفة. - 2

 (  42مادة ) 
 فصل الموظف الضعيف 

إذا قدم عن الموظف المشار إليه في المادة السابقة تقرير  الث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة 
 المختصة النظر في فصله.

 
 
 
 

 الفصل الخامس 
 الترقيات 

 (  43مادة ) 
 الترقية على درجة شاغرة 



ى درجققة شققاغرة فققي الموازنققة المعتمققدة شققريطة قضققاء الموظققف سققنوات الحققد ال تققتم الترقيققة إال علقق
 ( الملح  بهذا القانون. 6األدنى للمدة المقررة للبقاء على الدرجة المشار إليها في الجدول رقم   

 
 (  44مادة ) 

 شروط الترقية على الدرجات داخل الفئة األولى 
ى حصول الموظف على تقدير جيد جدًا طيلة يشترط للترقية على الدرجات داخل الفئة األول

سنوات الخدمة في الدرجة ويتم اعتماد الترقية من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيا رئيس 
 الدائرة الحكومية المختص.

تعطى األولوية باالختيار لمن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمة في يذه الدرجة 
 تم االختيار حسا األقدمية فيما بينهم.وعند التساوي في تقييم األداء ي

 
 (  45مادة ) 

 شروط الترقية على الدرجات داخل باقي الفئات 
يشترط للترقية على الدرجات داخل باقي الفئات حصول الموظف على متوسط تقدير جيد فما 

 فو  آلخر  الث سنوات.
 (  46مادة ) 
ن المسقتوفين لشقروط الترقيقة فقي القدائرة الحكوميقة تتم الترقية داخقل الفئتقين ال انيقة وال ال قة للمقوظفي

 المختصة بقرار من رئيس الدائرة المختص.
وتعطقققى األولويقققة فقققي الترقيقققات ل قدميقققة واألداء مقققذ البقققدء بالنسقققبة المخصصقققة للترقيقققة باألقدميقققة 

 -وذلك وفقًا للنسا التالية:
 

 الترقية داخل الفئتين الثانية والثالثة 
 الدرجة

 أداء أقدميه
 إلى من

 %20 %80 الخامسة السادسة

 %40 %60 الرابعة الخامسة

 %50 %50 ال ال ة الرابعة

 %60 %40 ال انية ال ال ة

 %80 %20 األولى ال انية



 
 (  47مادة ) 

 الترقية داخل الفئتين الرابعة والخامسة 
امسة باألقدمية من بين تتم جميذ الترقيات في باقي درجات الفئة ال ال ة والفئتين الرابعة والخ

 المستوفين لشروط الترقية.
 ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة المختص بناء على توصية اللجنة المختصة.

 
 (  41مادة ) 

 الترقية من الفئة الثانية إلى الفئة األولى 
تنسيا من تتم الترقية من الفئة ال انية إلى الفئة األولى للموظفين المستوفين لشروط الترقية ب

 رئيس الدائرة وبقرار من مجلس الوزراء.
وتعطى األولوية للترقية باالختيار لمن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمة في يذه 

 الدرجة، وعند التساوي في تقييم األداء يتم االختيار حسا األقدمية فيما بين المستحقين.
 
 (  49مادة ) 

 تصة بالتعيين صدور قرار الترقية من الجهة المخ
يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذًة من تاريخ صدور  - 6

 القرار بها.
يستح  الموظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة الجديدة أو عالوة من عالوات يذه  - 3

 الدرجة مضافة إلى راتبه األصلي أيهما ألبر.
 (  51مادة ) 

 بحق الموظفين الشكاوى 
مت بح  موظف شكو  تستوجا اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية فال ينظر في  - 6 إذا قادِّّ

 ترقيته إال بعد صدور القرار النهائي في قضيته.
إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه أو تمت تبرئته من التهمة الموجهة إليه ينظر في  - 3

 ترقيته من تاريخ استحقاقها.
 

 الباب الثالث 
 الفصل األول 

 رواتب الموظفين وعالواتهم 



 (  58مادة ) 
 سلم رواتب الموظفين 

 تحدد رواتا الموظفين طبقًا لسلم الرواتا الملح  بهذا القانون. - 6
يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتا من حين إلى آخر إلى المجلس  - 3

 دقة عليه.التشريعي الفلسطيني للمصا
 -يصرف الراتب اإلجمالي للموظف على أساس: - 3

 -أواًل: االستحقاقات:
 الراتا األساسي مذ عالوة الدرجة. -أ 
 عالوة االختصاص. -ا 
 عالوة اجتماعية للزوج واألوالد. -ج 
 بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل. -د 
 عالوة غالء المعيشة. -يق 
 عالوة ندرة. -و 
 عالوة مخاطرة. - ز
 عالوة طبيعة عمل. -ح 
عالوة إدارية: وتمن  لمن يشغلون مواقذ إشرافية قيادية وفقًا للهيكل التنظيمي وجدول  -ط 

( الملح  بهذا  3الوظائف المعتمدين للدوائر المختلفة على الوجه المبين في الجدول رقم   
 حيث يصر  أيهما ألبر.القانون وال يجوز الجمذ بينها وبين عالوة االختصاص ب

 -ثانيًا: االستقطاعات :
 أ _ قسط التقاعد.

 قسط التأمين الصحي. -ا 
 ضريبة الدخل. -ج 
 أية استقطاعات أخر  يحدديا القانون. -د 

 
 (  52مادة ) 

 العالوة الدورية السنوية 
مقن يمن  الموظف الذي أمضى سنة فأل ر في الخدمة عقالوة دوريقة سقنوية تصقر  لقه فقي األول 

كققانون ال ققاني  ينققاير( مققن كققل عققام وبالحققد األقصققى لعققدد العققالوات المقققررة لدرجتققه مققا لققم يصققدر 
 قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيريا عنه وفقًا ألحكام يذا القانون.

 



 (  53مادة ) 
 العالوة االجتماعية 

ئه وبناتقه حسقا الفئقات تدفذ العالوة االجتماعية للموظف عن زوجه غير الموظف وعن أبنا - 6
 المقررة للل منهم حتى بلوغهم سن ال امنة عشرة.

( أعاله في األحوال  6على أن يستمر صر  العالوة أليٍّّ من المذكورين في الفقرة    - 3
 -التالية:

إذا كان يتابذ دراسته في أّية مؤسسة تعليمية معتر  بها ولحين إتمامه دراسته أو إلماله  -أ 
 شرين من العمر أيهما أسب .الخامسة والع

 إذا كان معاقًا أو أصب  معاقًا وبنسبة إعاقة تحدديا اللجنة الطبية العليا. -ا 
 إذا كانت بنتًا غير متزوجة وغير موظفة. -ج 
 إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة. -د 
 لزوج فقط.إذا ما كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفذ العالوة االجتماعية ل - 2

 
 (  54مادة ) 

 العالوة عن المواليد وحاالت الزواج 
 يبدأ صر  العالوة عن المواليد وحاالت الزواج اعتبارًا من تاريخ الميالد أو عقد الزواج. - 6
ويوقف صر  العالوة عن المتوفين من األبناء أو عن الزوج المتوفى أو المطل  أو البنت  - 3

 ريخ الوفاة أو الطال  أو الزواج حسا األحوال.التي تزوجت اعتبارًا من تا
 
 (  55مادة ) 

 منح مقابل عن األعمال اإلضافية 
يجوز من  شاغل الوظيفة مقاباًل عن األعمال التي يكلف بها في غير أوقات العمل الرسمية إذا 

 -:توفر اعتماد مالي مخصص لها، بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختصة بالشروط التالية
أن يكون العمل المراد تنفيذه من األعمال الطارئة أو الموسمية الملحة التي ال يتسنى أداؤيا  -أ 

 وقت الدوام الرسمي.
 أال تتجاوز المبالس المدفوعة عنها ربذ راتا الموظف المعني. -ا 
اعة أن يقتصر صرفها على الموظفين التنفيذيين من الفئة ال انية فما دونها على أساس الس -ج 

 بساعة.
 وتحدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط وا جراءات للعمل في غير أوقات العمل الرسمية.

 



 الفصل الثاني 
 الحوافز والعالوات التشجيعية 

 (  56مادة ) 
 الحوافز المادية والمعنوية والمكافآت التشجيعية 

ية والمعنوية للموظفين فيها بما يكفل يضذ الديوان مذ الدائرة المختصة نظامًا للحوافز الماد - 6
تحقي  األيدا  وتحسين األداء وترشيد النفقات على أن يتضمن يذا النظام فئات الحوافز المادية 

 وشروط منحها.
يجوز للدائرة المختصة صر  مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم أعمااًل أو بحو ًا لرفذ  - 3

 كفاءة األداء وترشيد النفقات.
وز للقققدائرة المختصقققة مقققن  الموظقققف عقققالوة تشقققجيعية تعقققادل العقققالوة الدوريقققة المققققررة إذا يجققق - 2

حصل على تقرير كفاية األداء بمرتبة ممتاز عقن العقامين األخيقرين علقى أال يزيقد عقدد المقوظفين 
مققن عققدد المققوظفين العققاملين علقققى يققذه الدرجققة فققاذا ققققل  %35الققذين يمنحققون يققذه العققالوة عقققن 

ة تمقن  لواحققد مققنهم علققى أال يتلقرر منحهققا للموظققف إال بعقد سققنتين علققى األقققل عقدديم عققن خمسقق
 من تاريخ منحها له.

 
 الفصل الثالث 

 النقل والندب واإلعارة 
 أواًل: النقل

 (  57مادة ) 
عارته   نقل الموظف وندبه وا 

 يجوز نقل الموظف أو ندبقه أو إعارتقه داخقل فلسقطين أو خارجهقا بطلقا خطقي مقن الموظقف بعقد
 موافقة الجهات المختصة أو بناًء على مصلحة العمل.

 
 (  51مادة ) 

 موافقة الموظف على نقله 
مذ مراعاة ما نصت عليه أحكام المواد األخر  من يذا القانون ال يجوز نقل الموظف من وظيفته 

قدميتقه إلى وظيفة أخر  أقل منها درجة إال بناًء على موافقته الخطية، على أال يقؤ ر النققل علقى أ
 في الدرجة أو حقه في الترقية.

 



 (  59مادة ) 
 النقل بين الدوائر الحكومية 

يجوز نقل الموظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخر  بناًء على طلبه وموافقة الدائرتين 
 المختصتين ويصدر قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين.

 
 (  61مادة ) 

 إليها صرف الراتب من الدائرة المنقول 
إذا نقل موظف من دائرة حكومية إلى أخر  يصر  راتبه مذ استحقاقاته األخر  من تاريخ النقل 

 على حساا موازنة الدائرة المنقول إليها.
 ثانيًا: الندب

 (  68مادة ) 
يجوز بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسي  مذ ديوان الموظفين ندا الموظف 

ا سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دائرة حكومية أخر  بنفس درجة مؤقتًا لمدة أقصاي
 وظيفته أو وظيفة تعلويا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

 وتنظيم الالئحة القواعد الخاصة بالندا.
 ثالثًا: اإلعارة

 (  62مادة ) 
 

لية أو إقليمية أو يجوز إعارة الموظف بموافقته الخطية إلى أية حكومة أخر  أو إلى منظمة دو 
مؤسسة عامة بناًء على طلا أي منها سواء داخل فلسطين أو خارجها، كما يجوز إعارته 

بالطريقة نفسها إلى أية سلطة محلية أو مؤسسة ذات نفذ عام داخل فلسطين أو إلى شركة تسايم 
 فيها الحكومة.

 (  63مادة ) 
 اعتبارات اإلعارة 

 -يراعى عند إعارة الموظف ما يلي:
أال تتجاوز مدة ا عارة األولى في الداخل سنة، ويجوز تجديديا كل مرة لمدة سنة أخر   - 6

 بحيث ال تتجاوز مدة ا عارة في مجملها أربذ سنوات.
أال تتجاوز مدة ا عارة للخارج عن أربذ سنوات، وال يجوز إعارة الموظف بعديا إال بعد  - 3

 انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل.
 



 (  64ة ) ماد
 الجهة المختصة بإصدار قرار اإلعارة 

يصدر قرار ا عارة من الجهة المختصة بالتعيين بناًء على طلا الجهقة المسقتعيرة بالتنسقي   - 6
 مذ الديوان، ويحدد القرار مدة ا عارة وشروطها وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة.

ا عققارة علققى حسققاا الجهققة المسققتعيرة وتعتبققر يكققون راتققا الموظققف واسققتحقاقاته طققوال مققدة  - 3
مدة ا عارة كاملة مدة خدمقة مقبولقة للتقاعقد واسقتحقا  الترقيقة والعقالوة الدوريقة، علقى أن تسقتوفى 

 منه العائدات التقاعدية المستحقة.
 
 (  65مادة ) 

 اإلعادة إلى الوظيفة األولى 
يفته األولى أو إلى وظيفة معادلة لها تلتزم الدائرة التي أعير منها الموظف باعادته إلى وظ

بالدرجة والراتا اللذين كان يستحقهما الموظف في الوقت الذي أعيد فيه للوظيفة، وفي جميذ 
 األحوال يحتف  الموظف المعار بمميزات الوظيفة جميعها التي كان يشغلها قبل ا عارة.

 
 الفصل الرابع 

 واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي 
  ( 66مادة ) 

 واجبات الموظفين 
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقًا للمصلحة العامة طبقًا 

 للقوانين واللوائح.
 -وعلى الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:

لعمل الرسمي ألداء واجبات تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت ا - 6
وظيفته، وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بناًء على تلليف من الجهة المختصة 

 إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
 أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينجز معامالتهم في الوقت المحدد. - 3
 احترام مواعيد العمل. - 2
 للات العامة.المحافظة على األموال والممت - 4
احترام التسلسل ا داري في اتصاالته الوظيفية وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في  - 0

مسقؤولية األوامقر التقي تصقدر منقه كمقا يكقون  مسقئولحدود القوانين واللقوائ  النافقذة، ويتحمقل كقل  
 عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته. مسئوال



قدراتققققه وكفاءاتققققه العلميققققة والعمليققققة واالطققققالع علققققى القققققوانين واللققققوائ  أن يعمققققل علققققى تنميققققة  - 1
والتعليمات المتعلقة بعمله وا حاطة بها وتققديم االقتراحقات التقي يرايقا مفيقدة لتحسقين طقر  العمقل 

 في الدائرة ورفذ مستو  األداء فيها.
 
 (  67مادة ) 

 المحظورات على الموظفين 
 -يحظر على الموظف ما يلي:

مخالفة أحكام يذا القانون أو القوانين واللوائ  األخر  المعمول بها والمتعلقة بالخدمة المدنية  - 6
 والموظفين. 

 الجمذ بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو بالواسطة. - 3
وتحدد الالئحة التنفيذية لهقذا الققانون الضقوابط واألحكقام ل عمقال التقي يجقوز للموظقف أداؤيقا فقي 

 ير أوقات الدوام الرسمية بما ال يضر أو يتعارح أو يتناقح مذ الوظيفة أو مقتضياتها.غ
اسققققتغالل وظيفتققققه وصققققالحياته فيهققققا لمنفعققققة ذاتيققققة أو ربقققق  شخصققققي أو القبققققول مباشققققرة أو  - 2

 بالواسطة ألية يدية أو مكافأة أو منحة أو عمولة بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
صل أّيقة ورققة رسقمية أو صقورة أو نسقخة أو ملخقص عنهقا أو أن ينزعهقا أن يحتف  لنفسه بأ - 4

 من الملفات المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كّلف به شخصيًا.
أن يفشي أّيًا من األامور التي يطلذ عليها بحكم وظيفته خالفًا للمجاالت التي يجيزيا القانون  - 0

 حتى ولو ترك الوظيفة.
الواجا في أعمال وظيفته أو الظهور بمظهر من شأنه ا خالل  الخروج على مقتضى - 1

 بكرامة الوظيفة.
 شرا الخمر ولعا القمار في األندية أو في المحال العامة. - 7
 

 الفصل الخامس 
 اإلجراءات والعقوبات التأديبية 

 (  61مادة ) 
 العقوبات التأديبية 

والتعليمات والقرارات المعمول بها في إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألنظمة 
 -الخدمة المدنية أو في تطبيقها فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

 التنبيه أو لفت النظر. - 6
 ا نذار. - 3



 الخصم من الراتا بما ال يزيد عن راتا خمسة عشر يومًا. - 2
 يد عن ستة أشهر.الحرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها مدة ال تز  - 4
 الحرمان من الترقية حسا أحكام يذا القانون. - 0
 الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مذ صر  نصف الراتا. - 1
 تخفيح الدرجة. - 7
 ا نذار بالفصل. -
 ا حالة إلى المعا . -
 الفصل من الخدمة. -

 (  69مادة ) 
 إجراءات توقيع العقوبات التأديبية 

 ا حالة للتحقي  على مخالفقة تأديبيقة ممقن يملقك سقلطة توقيقذ العقوبقة علقى الموظقف.تلون  - 6
فيمقا عققدا عقوبقة التنبيققه أو لفقت النظققر ال يجقوز توقيققذ عقوبقة علققى الموظقف إال بعققد إحالتققه  - 3

إلققى لجنققة للتحقيقق  معققه وسققماع أقوالققه، ويققتم إ بققات ذلققك بالتسققجيل فققي محضققر خققاص، ويكققون 
 قيذ العقوبة مسببًا.القرار الصادر بتو 

 ال يجوز توقيذ أل ر من عقوبة على نفس المخالفة. -2
 
 (  71مادة ) 

 عقوبات موظفي الفئة الثانية 
 -ال توقع على موظفي الفئة الثانية إال إحدى العقوبات التأديبية التالية:

 اللوم. -ا 
 ا حالة إلى المعا . - 3
 الفصل من الخدمة. - 2

 (  78مادة ) 
 ت تأديب موظفي الفئة األولى إجراءا

تلون إحالة موظفي الفئة األولقى للتحقيق  علقى المخالفقات التأديبيقة بققرار مقن مجلقس القوزراء  -أ 
 بناًء على طلا من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها.

تتولى التحقي  لجنة يشكلها مجلس الوزراء من موظفين ال تقل درجاتهم عن درجة الموظف  -ا 
 ال للتحقي .المح
ترفققذ اللجنققة توصققياتها إلققى مجلققس الققوزراء التخققاذ القققرار المناسققا بشققأنها وفقققًا ألحكققام يققذا  -ج 

 القانون.



 (  72مادة ) 
 توقيف الموظفين والتحقيق معهم 

إذا نسا للموظف ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو التحقي  معه في شأن يخرج عن نطا  
على يذا ا جراء إبالغ الدائرة الحكومية التابذ لها الموظف فورًا  وظيفته فعلى الجهة القائمة

 للنظر في شأنه وفقًا ألحكام يذا القانون.
 
 (  73مادة ) 

 تقادم المخالفات التأديبية 
ال يجوز إحالة الموظف إلى التحقي  وفقًا ألحكام يذا القانون بسبا مخالفة تأديبية مضى على 

 .التشافها أل ر من ستة أشهر
 (  74مادة ) 

 اإلعفاء من العقوبة التأديبية 
ال يعفى الموظف من العقوبة التأديبية استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا  بت أن 
ارتلابه المخالفة كان تنفيذًا ألمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه المذكور بالرغم من تنبيهه 

 للمخالفة خطيًا.
 

 الفصل السادس 
 عقوبات التأديبية محو ال

 (  75مادة ) 
 مدد محو العقوبات التأديبية 

 -تمحى العقوبات التأديبية التي توقذ على الموظف بانقضاء المدد اآلتية: - 6
ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو ا نذار أو الخصم من الراتا مدة ال تتجاوز خمسة  -أ 

 أيام.
دة تزيد على خمسة أيام أو تأجيل العالوة أو الحرمان سنة في حالة الخصم من األجر م -ا 
 منها.
سنتان بالنسبة إلى العقوبات األخر  فيما عدا عقوبتي الفصل وا حالة إلى المعا  بحكم  -ج 

 أو قرار تأديبي.
( بقرار  6بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا يتم المحو في الحاالت المذكورة في الفقرة    - 3

المختصة وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون إذا تبين لها أن سلوك الموظف  من اللجنة



وعمله منذ توقيذ العقوبة مرضيًا وذلك من واقذ تقارير كفاية أدائه السنوية وملف خدمته وما 
 يبديه رؤساؤه عنه.

 
 (  76مادة ) 

 تبعات محو العقوبة التأديبية 
بيققة اعتباريققا كققأن لققم تلققن بالنسققبة للمسققتقبل، وال يققؤ ر ذلققك علققى يترتققا علققى محققو العقوبققة التأدي

الحقو  والتعويضات التي ترتبت نتيجقة لهقا، وترفقذ أورا  العقوبقة وكقل إشقارة لهقا، ومقا يتعلق  بهقا 
 من ملف خدمة الموظف.

 
 (  77مادة ) 

 حساب عقوبات الخصم 
لموقعة على الموظفين، تحتف  كل دائرة حكومية في حساا خاص بحصيلة عقوبات الخصم ا

ويكون الصر  من يذه الحصيلة في األغراح االجتماعية أو ال قافية أو الرياضية للموظفين 
طبقًا للشروط واألوضاع التي تحدديا الدائرة الحكومية المختصة وفقًا ألحكام الالئحة التنفيذية 

 لهذا القانون.
 

 
 الباب الرابع 
 الفصل األول 
 اإلجازات 

 (  71مادة ) 
 االنقطاع عن العمل 

ال يجققوز للموظققف أن ينقطققذ عققن عملققه إال  جققازة يسققتحقها فققي حققدود ا جققازات المقققررة فققي يققذا 
 القانون ووفقًا للضوابط وا جراءات التي تضعها الدائرة الحكومية التابذ لها.

 
 (  79مادة ) 

 إجازات الموظفين المستحقة 
 -حو التالي:تكون اإلجازات المستحقة للموظف على الن

 ا جازة السنوية. - 6
 ا جازة العارضة. - 3



 ا جازة المرضية. - 2
 ا جازة الدراسية. - 4
 ا جازة دون راتا. - 0
 إجازة األمومة والوالدة. - 1
 إجازة الحج. - 7

 
 (  11مادة ) 

 اإلجازة االعتيادية السنوية 
ل في حسابها أيام العطل الرسمية يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل ال يدخ
 -فيما عدا يوم العطلة األسبوعية وذلك على التفصيل التالي:

 خمسة عشر يومًا في السنة األولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل. - 6
  ال ين يومًا لمن أمضى سنة فأل ر. - 3
في الخدمة عشر سنوات على  خمسة و ال ين يومًا لمن تجاوز عمره الخمسين وأمضى - 2

 األقل.
 
 
 (  18مادة ) 

 المقصود بالسنة 
المقصود بالسنة لغايات من  ا جازات االعتيادية في يذا القانون سنة ميالدية تبدأ من األول مقن 

 كانون ال اني  يناير( وتنتهي في اليوم األخير من كانون األول   ديسمبر ( من ذات السنة.
 
 (  12مادة ) 

 زة السنوية لموظفي المؤسسات التعليمية اإلجا
تلون ا جازة السنوية لموظفي المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها طبقًا للوائ  التي  - 6

 تضعها الدائرة الحكومية المختصة.
ويجوز است ناء بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المختص من  الموظف الذي يعمل في حقل  - 3

 تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة.التعليم إجازة ال 
 
 (  13مادة ) 

 ترحيل اإلجازة السنوية 



ال يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء ا جازة االعتيادية السنوية إال ألسباا قوية تقتضيها مصقلحة 
العمققل ويوافقق  عليهققا رئققيس الققدائرة الحكوميققة المعنيققة، وفققي يققذه الحالققة يققتم االسققتفادة مققن الرصققيد 

حتى نفاذه مذ ا جازة االعتيادية المستحقة له في السنوات التاليقة بحيقث ال تزيقد فقي سقنة  المرحل
 واحدة عن ستين يومًا.

 
 (  14مادة ) 

 اإلجازة العارضة 
يستح  الموظف إجازة عارضة براتا كامل لمدة ال تزيد عن عشرة أيام في السنة وذلك بسبا 

  .طارئ يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخر 
 
 (  15مادة ) 

 اإلجازة المرضية 
يستحق الموظف كل ثالث سنوات تقضى في الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من اللجنبة  - 8

 -الطبية المختصة في الحدود التالية:
  الث أشهر براتا كامل. -أ 
 من الراتا اللامل. %70ستة أشهر براتا يعادل  -ا 
اتققا اللامققل إال إذا تجققاوز الموظققف عمققر الخمسققين مققن الر  %05سققتة أشققهر براتققا يعققادل  -ج 

 من الراتا اللامل. %70فترفذ يذه النسبة إلى 
  ال ة أشهر أخر  بدون راتا إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه. -د 
للدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف زيادة المدة ستة أشهر أخر  دون راتا إذا كان  - 3

 ًا بمرح يحتاج لشفائه عالجًا طوياًل وذلك وفقًا لما تقرره اللجنة الطبية المختصة.الموظف مصاب
يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المذكورة بمراعاة الحد األقصى لمجموع المدد المشار إليها في  - 2

يذه المادة أن يقرر زيادة المدد التي يحصل فيها الموظف على إجازة مرضية بأجر مخفح، كما 
 ز له أن يقرر منحه بتلك ا جازة بأجر كامل.يجو 
للموظف الح  في طلا تحويل ا جازة المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها  - 4

 يسم  بذلك.
على الموظف المريح أن ياخطر الدائرة الحكومية التابذ لها عن مرضه خالل أربذ  - 0

 قد تعذر عليه ألسباا قهرية. وعشرين ساعة من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك



يجققوز للموظققف المققريح الحصققول علققى إجققازة مرضققية ال تزيققد علققى  ال ققة أيققام تمققن  مققن  - 1
طبيا تابذ لوزارة الصحة، ويجوز تمديديا لمدة ال تتجاوز  ال ة أيام أخر  بناًء علقى تقريقر طبقي 

 يصدر عن طبيا أخصائي تابذ لوزارة الصحة.
جازات المرضقية يمقن  الموظقف المقريح بأحقد األمقراح المزمنقة التقي است ناء من أحكام ا  - 7

إجقازة اسقت نائية بقأجر  -يصدر بتحديديا من وزير الصحة بنقاًء علقى موافققة اللجنقة الطبيقة العليقا 
ذا تبقين عجققزه عجققزًا  كامقل إلققى أن ياشقفى أو تسققتقر حالتقه اسققتقرارًا يمكنققه مقن العققودة إلقى العمققل وا 

 لعدم اللياقة الصحية. كاماًل تنهى خدمته
يضققذ ديققوان المققوظفين ا جققراءات المتعلقققة بحصققول الموظققف علققى ا جققازة المرضققية وذلققك  - 1

 بالتنسي  مذ وزارة الصحة.
إذا رغقا الموظققف المققريح فقي إنهققاء إجازتققه والعقودة لعملققه فققال يقتم ذلققك إال بموافقققة اللجنققة  - 6

 الطبية المختصة.
إخققققالاًل  -الققققذي ي بققققت بقققققرار مققققن اللجنققققة الطبيققققة المختصققققة  -يعتبققققر تمققققارح الموظققققف  - 65

 بواجبات الوظيفة.
 
 
 
 
 (  16مادة ) 

 اإلجازة الدراسية 
بما ال يتعارح مذ مصلحة العمل يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها الموظقف القذي  - 6

 أمضى سنتين في الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسية بناء على طلبه.
 تمققققققن  ا جققققققازة الدراسققققققية لمققققققدة سققققققنة قابلققققققة للتجديققققققد سققققققنويًا بحققققققد أقصققققققى أربققققققذ سققققققنوات. - 3
تلققون ا جققازة الدراسققية دون راتققا وفقققًا للشققروط والضققوابط التققي تتضققمنها الالئحققة التنفيذيققة  - 2

 لهذا القانون.
 
 (  17مادة ) 

 اإلجازة دون راتب 
مرافقة زوجه المسافر إلى الخارج للعمل أو يمن  الموظف إجازة دون راتا بناء على طلبه ل - 6

الدراسة والذي ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة أال تجاوز ا جازة مدة بقاء الزوج في 
 الخارج.



يجوز للدائرة الحكومية المختصة من  الموظف إجازة دون راتا ل سباا التي يبديها في  - 3
 طلبه والتي تقدريا جهة ا دارة.

ح  الموظف الذي من  إجازة دون راتا عالوة أو ترقية طوال مدة إجازته، وال ال يست - 2
تحتسا مدة يذه ا جازة في أقدمية درجته فيما يتعل  بالترقيات والعالوات دونما إخالل باألحكام 

 الخاصة بالتأمين والمعاشات.
دون راتا لمدة يجوز للدائرة التابذ لها الموظف شغل وظيفة الموظف المرخص له باجازة  - 4

 سنة على األقل بالتعيين أو الترقية عليها وفقًا ألحكام القانون.
 
 (  11مادة ) 

 إجازة األمومة 
 تمن  الموظفة الحامل إجازة براتا كامل لمدة عشرة أسابيذ متصلة قبل الوضذ وبعده. - 6
احدة ولمدة للموظفة المرضعة الح  في االنصرا  من العمل قبل موعد انتهائه بساعة و  - 3

 سنة من تاريخ مولد الطفل ولها الح  في إجازة دون راتا لمدة عام لرعايته.
 
 (  19مادة ) 

 إجازة الحج 
للموظف الح  ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة ألداء فريضة الحج براتا كامل لمدة 

  ال ين يومًا.
 

 الفصل الثاني 
 التغيب عن العمل 

 (  91مادة ) 
 العمل  التغيب عن

يفقد الموظف وظيفته إذا تغيا عن عمله دون إذن مدة تزيد عن خمسقة عشقرة يومقًا متصقلة  - 6
 ما لم يقدم عذرًا مقبواًل.

 تحتسا مدة الغياا في يذه الحالة براتا كامل أو غير ذلك وفقًا لمقتضيات الحال. - 3
 
 (  98مادة ) 

 البعثات الرسمية والدورات التدريبية 



التي يوفد فيها الموظف في بع ة رسمية أو دورة تدريبية كأنها عمل رسمي وبراتا  تعتبر المدد
 كامل وفقًا ألحكام القوانين واللوائ  الخاصة المنظمة لها.

 
 (  92مادة ) 

 بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية 
 يستح  الموظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدالت والمصاريف التي تقرريا وتحدد

 شروطها وضوابطها الئحة خاصة يصدريا مجلس الوزراء.
 

 الفصل الثالث 
 التوقيف عن العمل 

 (  93مادة ) 
 وقف الموظف عن العمل عند التحقيق معه 

 
 -مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون:

 عند إحالة الموظف للتحقي  يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله
 أو نقله إلى وظيفة أخر  في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ري ما ينتهي التحقي  معه.

 
 (  94مادة ) 

 دفع راتب الموقوف عن عمله 
 يدفذ للموظف الموقو  عن عمله راتبه كاماًل فترة وقفه.

 
 الفصل الرابع 
 إصابة العمل 

 (  95مادة ) 
 اإلجازة المرضية عن إصابة العمل 

بأحكام القوانين واللوائ  المعمول بها بخصوص إصابات العمل، إذا أصيا  مذ عدم ا خالل
يمن  ا جازة  -ويي التي تقذ له أ ناء تأديته عمله أو بسببه  -الموظف في حاد ة عمل 

المرضية التي تقرريا اللجنة الطبية المختصة وال تعتبر ضمن ا جازات المرضية المقررة في يذا 
 القانون.

 



 س الباب الخام
 انتهاء الخدمة 

 (  96مادة ) 
 أسباب انتهاء خدمة الموظف 

 تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية:
 بلوغ السن القانونية لترك الخدمة. - 6
 عدم اللياقة الصحية. - 3
 االستقالة. - 2
 فقد الوظيفة. - 4
 ا حالة إلى المعا  أو الفصل من الخدمة. - 0
ئي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشر  أو الحكم عليه بحكم نها - 1

 األمانة.
 الوفاة. - 7

 (  97مادة ) 
 انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونية 

 تنتهي خدمة الموظف إذا ألمل الستين من عمره.
 
 (  91مادة ) 

 انتهاء الخدمة لعدم اللياقة الصحية 
 قرار من اللجنة الطبية العليا.ت بت عدم اللياقة الصحية للخدمة ب - 6
ال يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية للخدمة قبل استنفاذ إجازاته المرضية  - 3

 واالعتيادية ما لم يطلا كتابيًا إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته المذكورة.
 
 (  99مادة ) 

 االستقالة من الوظيفة 
 ته من وظيفته بطلا خطي إلى رئيس الدائرة الحكومية التابذ لها.للموظف أن يقدم استقال - 6
يبت رئيس الدائرة الحكومية المذكور في طلا االستقالة خالل مدة أقصايا  ال ون يومًا من  - 3

 تاريخ تقديمها إليه.
(  3 تعتبر االستقالة مقبولة حكمًا إذا لم يتم البت فيها خالل المدة المشار إليها في الفقرة   - 2

 أعاله.



ال تقبل استقالة الموظف المحال إلى التحقي  إال بعد انتهائه بغير إحد  عقوبتي الفصل أو  - 4
 ا حالة إلى المعا .

يستمر الموظف في عمله إلى أن يبلس كتابيًا بقرار قبول االستقالة أو انقضاء الموعد  - 0
 ( من يذه المادة. 3المنصوص عليه في الفقرة   

 
 (  811مادة ) 

 انتهاء الخدمة بفقد الوظيفة 
 تنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في إحدى الحالتين التاليتين:

 ( من يذا القانون. 65التغيا وفقًا ألحكام المادة    - 6
إذا تغيا عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أل ر من  ال ين يومًا غير متصلة في السنة  - 3

الحالة من اليوم التالي اللتمال يذه المدة شريطة أن يكون قد تم  وتعتبر خدمته منتهية في يذه
 إنذاره خطيًا بعد تغيبه خمسة عشر يومًا.

 (  818مادة ) 
 انتهاء الخدمة باإلحالة على المعاش 

 تنتهي خدمة الموظف بإحالته إلى المعاش في حالتين:
 ( من يذا القانون. 75و  11وفقًا ألحكام المادتين    - 6
بموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلا خطي من الموظف شريطة أال يقل عمره  - 3

عند تقديمه يذا الطلا عن خمسين سنة وبشرط استيفاء الحد األدنى من السنوات الستحقا  
 معا  التقاعد.

 
 (  812مادة ) 

 حقوق التقاعد 
ردة فقي يقذا الققانون وفققًا ل حكقام تلون حقو  من تنتهي خدمته من الموظفين ألحقد األسقباا القوا

 والقواعد الواردة بشأن التقاعد.
 

 الباب السادس 
 أحكام عامة وانتقالية 

 (  813مادة ) 
 قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين في الخدمة المدنية 



يحقدد مجلقس الققوزراء قواعقد وأحكقام نقققل المقوظفين الموجققودين فقي الخدمقة المدنيققة وققت نفققاذ  - 6
 ذا القانون ووفقًا ألحكامه إلى الفئات والدرجات الواردة في الجداول الملحقة به.ي
تشكل بقرار من رئيس كل دائرة حكومية بالتنسي  مقذ ديقوان المقوظفين لجنقة أو أل قر للنظقر  - 3

 ( أعاله. 6في نقل موظفيها وفقا للقواعد واألحكام المشار إليها في الفقرة   
ا الذي يتقاضاه الموظف عند نقله وفقًا ألحكام الفقرتين السابقتين يزيد عقن إذا تبين أن الرات - 2

الراتققا المسققتح  لققه فققي الدرجققة المنقققول إليهققا يحققتف  براتبققه األصققلي علققى أن يققتم احتسققاا أيققة 
عالوات أو زيادات تستح  له ضمن تسوية راتبه براتا الدرجة الجديدة لحين استنفاد الفقر  وذلقك 

 ت التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.وفقًا لإلجراءا
 (  814مادة ) 

 قواعد وأحكام الزيادات في الرواتب 
يضذ مجلس الوزراء القواعد واألحكام والشروط المنظمة لتنفيذ أية زيادات قد تستح  في  - 6

 .الرواتا نتيجة تطبي  يذا القانون للموظفين الموجودين في الخدمة أو المعينين وف  أحكامه
يجوز التدرج في تنفيذ الزيادات المشار إليها أعاله شريطة أن يتم البدء بالمستفيدين من  - 3

 الفئات والدرجات الدنيا.
ال يستفيد المعينون وف  أحكام يذا القانون من الزيادات المذكورة المقررة فيه إال عند تنفيذيا  - 2

 ألقرانهم الموجودين في الخدمة.
 (  815مادة ) 

 م من القرارات اإلدارية التظل
للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري وذلك خالل عشقرين يومقًا مقن  - 6

 تاريخ علمه به.
ويتم البت في التظلم خقالل سقتين يومقًا مقن تقاريخ تقديمقه، فقاذا انقضقت يقذه المقدة دون القرد  - 3

 خطيًا على المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضًا.
موظققف اللجققوء إلققى القضققاء خققالل سققتين يومققًا مققن تققاريخ إبالغققه رفققح تظلمققه أو انقضققاء لل - 2

 ( أعاله. 3المدة المنصوص عليها في الفقرة   
 تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون ا جراءات الخاصة بالتظلم من القرارات ا دارية. - 4

 
 (  816مادة ) 

 األمن العام ومنظمة التحرير الئحة معادلة وظائف ودرجات كادر قوات 



تصققدر بقققرار مققن مجلققس الققوزراء الئحققة تحققدد معادلققة وظققائف ودرجققات كققادر قققوات األمققن  - 6
العقققام وكقققادر منظمقققة التحريقققر الفلسقققطينية ومؤسسقققاتها، وكقققذلك كقققادر أيقققة جهقققة فلسقققطينية أخقققر  

 بالفئات والدرجات المقابلة لها في القانون.
( عنققد النظققر فققي التعيققين أو  6اعققاة أحكققام المعادلققة وفقققًا للفقققرة   علققى الققدوائر الحكوميققة مر  - 3

 النقل من الفئات المذكورة أعاله إلى كادر الخدمة المدنية.
 
 
 (  817مادة ) 

 الئحة احتساب مدد الخدمة والخبرة السابقة 
حتساا بما ال يتعارح مذ أحكام يذا القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء الئحة تبين قواعد ا

مدة الخدمة أو الخبرة السابقة لموظفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وعناصر المقاومة 
واألسر  المحررين ومن في حكمهم، وغيريم ممن لهم مدد خدمة أو خبرة سابقة ويراعى في ذلك 

 عدم تميز من يستفيد من يذا الحكم عن نظيره.
 (  811مادة ) 

 أحكام انتقالية 
رح مقققذ أحكقققام يقققذا الققققانون يسقققتمر العمقققل بقققالقوانين واللقققوائ  السقققارية بشقققأن الخدمقققة بمقققا ال يتعقققا

المدنيققة لحققين قيققام مجلققس الققوزراء باصققدار اللققوائ  والقققرارات المنفققذة ألحكامققه خققالل مققدة أقصققايا 
 سنة من تاريخ نفاذه.

 
 الذيول
 
 
 



 
 
 

 ( 3جدول رقم  
 العالوة ا دارية لمن يشتغلون مواقذ إشرافية قيادية 

 المبلغ الوظيفة

 605 وكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية األخر  

 705 المدير العام للوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية األخر  

 005 لإلدارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر الحكومية األخر  المدير العام 

 455 مدير ا دارة الفرعية أو ما يوازيه من مواقذ المسؤولية في الدوائر الحكومية



 255 رئيس القسم أو ما يوازيه من مواقذ المسؤولية في الدوائر الحكومية

 355 وائر الحكوميةرئيس الشعبة أو ما يوازيه من مواقذ المسؤولية في الد

 ميالدية 6661/  0/  31صدر بمدينة غزة بتاريخ 
 يجرية  6466/  3/  3المواف                    

 
 ياسر عرفات

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 
 

 
 
 
 
 
 
 


