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 م1998( لسنة  4قانون رقم ) 
 بإصدار قانون اخلدمة املدنية

 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 م المعمول به في محافظات الضفة الغربية، 1966لسنة  23بعد االطالع على نظام الخدمة المدنية رقم 

 م المعمول بها في محافظات غزة 1988مة لسنة وعلى أنظمة وأسس الخدمة العا

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، 

 وعلى موافقة المجلس التشريعي،

 أصدرنا القانون التالي: 

 (  1مادة ) 
ات  لإلمكانوفقا   يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق على أن يبدأ تطبيق الجانب المالي منه على مراحل

 مالية للسلطة الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء. ال

 
 (  2مادة ) 

ام ة لحين قيلمدنيابما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانين واللوائح السارية بشأن الخدمة 

 ذه. مجلس الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة إلحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ نفا

 
 (  3دة ) ما

ره تاريخ نش ا  منعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثين يوم

 في الجريدة الرسمية. 

 
 

 
 1998يف يوليو (  24نشر ابلوقائع الفلسطينية عدد ) 
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 ل والباب األ

 ل والفصل األ

 تعاريف 

 (  1مادة ) 

 

غير  قرينة علىدل التت التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم يكون للكلمات والعبارا

 -ذلك:

 السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.  

موازنة ها ضمن الأية جهة أخرى تكون موازنت أوسلطة  أومؤسسة عامة  أوإدارة  أوالدائرة الحكومية: أية وزارة 

 ملحقة بها.  أونية الفلسطينية العامة للسلطة الوط

مل لقانون تشاهذا  الوزير: كل وزير أدى اليمين الدستورية وُمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني. ولغايات

 كلمة الوزير: الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به. 

 الديوان: ديوان الموظفين العام.

 ظفين العام. رئيس الديوان: رئيس ديوان المو 

 لجنة االختيار: لجنة انتقاء الموظفين المؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. 

 الخدمة المدنية: العمل في أي من الدوائر الحكومية وفقا  ألحكام هذا القانون. 

 الموظفة وهو الشخص المعين بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجةة فةي أوالموظف: ويقصد به الموظف 

 الةةةدوائر الحكوميةةةة أيةةةا  كانةةةت طبيعةةةة تلةةةك الوظيفةةةة إحةةةدىشةةةكيالت الوظةةةائف المدنيةةةة علةةةى موازنةةةة نظةةةام ت

 مسماها. أو

تشريع  أي أو الموظف للقيام بها بمقتضى هذا القانون إلىالوظيفة: مجموعة المهام التي توكلها جهة مختصة  

 . سؤولياتترتب على تلك المهام من مقرارات إدارية وما يتعلق بها من صالحيات وما ي أوتعليمات  أوآخر 

 البكالوريوس.  أوالليسانس  أو: اإلجازة األولىالشهادة الجامعية 

 الزوجة. أوالزوج: الزوج 

 الترقية: منح الموظف درجة أعلى من درجته. 
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 ا، والشغلهلتي يالراتب: الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة ا 

 البدالت من أي نوع كانت. أوات واليشمل الع

ت هر سواء كانةتدريبية معترف بها مدة تزيد على ثمانية أش أوالبعثة: إيفاد الموظف للدراسة في مؤسسة تعليمية  

 خارجها. أوداخل فلسطين 

ن ة ال تزيد عوذلك لمد كليهما معا   أومهارة عملية  أوالدورة: إيفاد الموظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة علمية  

 خارجها. أوثمانية أشهر سواء كانت داخل فلسطين 

ولةةة ج أوللقيةةام بزيةةارة  أولقةةاء علمةةي  أوحلقةةة دراسةةية  أوالمهمةةة الرسةةمية: إيفةةاد الموظةةف لحضةةور مةةؤتمر  

كانةت  واءسةلما هو مماثل ألي من هذه األمور على أن يكون اإليفاد لمدة ال تزيد على شةهر واحةد  أواستطالعية 

 خارجها. أوالمهمة داخل فلسطين 

 دورة وفقا  ألحكام هذا القانون.  أوالموفد: الموظف الذي يوفد في بعثة  

 نظام تقاعدي آخر.  أوأي قانون  أونظام التقاعد: قانون التأمين والمعاشات 

 اللجنة الطبية: اللجنة الطبية المختصة. 

 ن اثني عشر جزءا  من السنة.السنة: حسب التقويم الشمسي. الشهر: الجزء م

 اليوم: الجزء من ثالثين جزءا  من الشهر.  

 الفصل الثاني 

 مبادئ عامة 

 (  2مادة ) 

 -تسري أحكام هذا القانون على:
ينية حسةب الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية ويتقاضون رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسةط .1

 نظام تشكيالت الوظائف

 قرارات خاصة فيما لم يرد بشأنه نص فيها.  أوين المعينين بمقتضى قوانين الموظف .2
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 (  3مادة ) 

 -ما يلي:يام بيتولى مجلس الوزراء اإلشراف العام على شؤون الخدمة المدنية في فلسطين وله في سبيل ذلك الق

ات الخاصةة كلمةا اقتضةت الضةرورة ذلةك فةي ضةوء الدراسة اتووالعةالإعادة النظر فةي جةدول الرواتةب  .1

 عي للمصةادقةالمجلةس التشةري إلةىبتكلفة المعيشة واإلمكانيات الماليةة للدولةة وتقةديم االقتراحةات بشةأنهما 

 عليها.

بط أخرى ومستحقيها، ووضع الضوا اتوعالأية  أواالختصاص والندرة والمخاطرة  اتوعالتحديد قيمة  .2

ات تنسةةيق مةةع الةةدوائر الحكوميةةة والجهةةوالمعةةايير لصةةرفها بنةةاء  علةةى مةةا يعرضةةه ديةةوان المةةوظفين بال

 المختصة. 

ادي وضع أية مشروعات لخدمة مصلحة الموظفين وتطويرها بما يكفل تةوفير االطمئنةان واالسةتقرار المة .3

 واالجتماعي والنفسي لهم.

 تحديد أيام العمل في الدوائر الحكومية وساعات الدوام فيها وأيام العطل الرسمية. .4

 ت األخرى المخولة له بمقتضى هذا القانون. إصدار اللوائح والقرارا .5

 (  4مادة ) 

 -على الدوائر الحكومية القيام بما يلي:

ريةف لكفيلةة بتعأن تحدد أساليب تحقيق األهداف والمهام الموكلة إليها بكفاءة وفعالية وأن تعتمةد الوسةائل ا .1

 الموظفين والمواطنين بأهدافها ومهامها. 

رار من قظيمي بتقسيماته محددا  فيه اختصاصات كل منها ويصدر باعتماده أن تضع مشروعا  لهيكلها التن .2

 مجلس الوزراء. 

شةروط أن تضع جدوال  لوظائفهةا مرفقةا  بةه بطاقةة وصةف لكةل وظيفةة محةددا  بةه واجباتهةا ومسةؤولياتها و .3

لةى أن يقةدم ع( الملحةق بهةذا القةانون  1شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقا  للفئات الواردة فةي الجةدول رقةم ) 

 مجلس الوزراء إلصدار القرار بشأنه. إلى

 ة العامة.أن تحدد حاجتها السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها المعتمد إلدراجها في الموازن .4

ات أن تةةوفر وسةةائل العمةةل الضةةرورية للموظةةف لتحسةةين أدائةةه لواجباتةةه مةةع مراعةةاة االقتصةةاد فةةي النفقةة .5

 . والحرص على أموال الدولة
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مهةةا، أن تقةةوم بتوجيةةه الموظةةف المعةةين لةةديها تحةةت التجربةةة لتعريفةةه علةةى جهةةاز الةةدائرة وأهةةدافها ومها .6

ه وتدريبةه وتنظيمها اإلداري، والتشريعات الخاصة بها وبشؤون الخدمة المدنية، وإيقافه على مهام وظيفتة

 على أساليب العمل في وحداتها اإلدارية المختلفة. 

 (  5مادة ) 

 -كل دائرة حكومية وحدة لشئون الموظفين تتولى المهام التالية: تُنشأ في

فين فيهةا، مع متخذي القرارات في الدائرة الحكومية التابعة لها لوضع السياسةات الخاصةة بةالموظ ناوالتع .1

 وتنفيذها ومتابعتها، ومراجعتها بين وقت وآخر. 

لةى عظفين فيهةا ية التابعة لها مما يساعد الموالمساهمة في تهيئة المناخ المناسب للعمل في الدائرة الحكوم .2

 االرتفاع بمستوى أدائهم وإنتاجهم. 

لتخطيط االمشاركة في تطوير األساليب الحديثة في عمليات إدارة شؤون الموظفين وتطبيقها في إطار من  .3

 .فوظات فيهحللقوى البشرية وتقييم األداء في الدائرة الحكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف وإدارة الم

لفةات متابعة إجةراءات شةؤون المةوظفين كةالتعيين والترقيةة والنقةل والنةدب واإلعةارة وغيرهةا وضةبط الم .4

 والسجالت الخاصة بها.

ميةةة إجةةراء الدراسةةات الالزمةةة لتحديةةد مةةدى حاجةةة المةةوظفين للتةةدريب، وإيفةةادهم فةةي بعثةةات دراسةةية وعل .5

 مع ديوان الموظفين. ومتابعة أعمال الموفدين منهم وذلك كله بالتنسيق

  ذه الوحدة.وتبين الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات والسجالت والنماذج التي تستخدم في عمل ه .6
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 الفصل الثالث

  

 ديوان الموظفين العام

  

 (  6مادة ) 

تةه رئةيس ى إدارتنشأ دائرة مستقلة تسمى ) ديوان الموظفين العام ( ويعنةي بشةؤون الخدمةة المدنيةة ويتةول .1

 يرتبط بمجلس الوزراء.

 يعين رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناء  على تنسيب من مجلس الوزراء. .2

 ن.يمارس رئيس الديوان صالحياته في إدارة الشؤون المتعلقة بالديوان وفقا  ألحكام هذا القانو .3

 ء إلصدار القرار بشأنه. يقدم ديوان الموظفين مشروع هيكله التنظيمي لمجلس الوزرا .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :م2005لسنة  4وفقا  لقانون رقم  ( لتصبح على النحو التالي2( الفقرة )6تعدل المادة )*  

راء بتنسةيب ز( مةن القةانون األساسةي، بعةد قيةام مجلةس الةو69يعين رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء وفقا  ألحكام المادة ) .1

 المرشح لهذا المنصب للمجلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعيينه باألغلبية المطلقة ألعضائه.

ة في حال رفض المجلس التشريعي المصادقة علةى المرشةح لمنصةب رئةيس الةديوان، يقةدم مجلةس الةوزراء بةديال آخةر خةالل مةد .2

 المصادقة على تعيينه.  أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي
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 (  7مادة ) 

لمهام يوان اتحقيقا  للغايات المقصودة من التنمية اإلدارية في تطوير الجهاز اإلداري في فلسطين يتولى الد

 -والمسؤوليات التالية:

 مة المدنيةاإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من تطبيق الدوائر الحكومية لسائر تشريعات الخد .1

 بصورة سليمة.

التةدريب  المشاركة في إعداد وتنفيذ الخطط المتعلقة بالموظفين والعمل على تنمية قدراتهم عن طريةق تنسةيق .2

 والبعثات داخل فلسطين وخارجها.

لعامةة االمشاركة في وضع القواعةد الخاصةة بةإجراء امتحانةات تنافسةية بةين المتقةدمين للتعيةين فةي الوظةائف  .3

وائر سيق مع الةدزمة لعقد تلك االمتحانات سنويا  أو كلما دعت الحاجة إليها، وذلك بالتنواتخاذ اإلجراءات الال

 الحكومية والجهات األخرى المعنية. 

خةالل  ها للةديوانمراجعة القرارات اإلدارية الصادرة من الدائرة الحكومية بالتعيين والترقية التي تلتزم بتبليغ .4

اللةوائح ون يعترض على ما يراه مخالفا  منها ألحكام هةذا القةانون خمسة عشر يوما  من صدورها، وللديوان أ

ليغه ن تاريخ تبالسارية بشأن الخدمة المدنية ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة الحكومية خالل ثالثين يوما  م

ء الةوزراجلةس بها، وفي حالة عدم االتفاق بين الديوان والدائرة الحكوميةة المعنيةة يرفةع الةديوان األمةر إلةى م

 التخاذ ما يراه مناسبا  وفقا  ألحكام هذا القانون.

 .إعداد سجل مركزي لجميع موظفي الخدمة المدنية في فلسطين 

 إعةةداد اإلحصةةاءات عةةن المةةوظفين وأيةةة إحصةةاءات أخةةرى تتطلبهةةا مهةةام الةةديوان ومتابعةةة تلةةك اإلحصةةاءات 

 وتحديثها. 

 دنية. توثيق التشريعات والمراجع المتعلقة بالخدمة الم 

 ون وسائر إعداد دليل للخدمة المدنية في فلسطين توضح فيه واجبات الموظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القان

 التشريعات المعمول بها في فلسطين والتي يجب على الموظف اإللمام بها. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وفقةا  لقةانون ( 8)م بعةد الفقةرة رقةم 1998( لسةنة 4ن قةانون الخدمةة المدنيةة رقةم )( مة7تضاف الفقرات األربع اآلتية إلى المادة رقم )* 

 وذلك كما يلي: م 2005لسنة  4الخدمة المدنية رقم 
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 عدية وفقا  ت التقاإحالة ملفات الموظفين الذين تنتهي خدماتهم واستمارة حصر مدة خدمتهم إلى الجهة المختصة بصرف المستحقا .1

 لنظام التقاعد. 

ل لحكومية قبلدوائر االوظائف والوصف الوظيفي، التي تقدمها ا وجداولالرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية وتقسيماتها،  تقديم .2

 عرضها على مجلس الوزراء. 

ا يتعلق مفي كل  التنسيق مع الدائرة الحكومية من أجل االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها، وذلك من خالل المشاركة معها .3

 واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدنية. باألنظمة

 إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطين.  .4
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 ( 8مادة ) 

ة نتهةاء السةناة أشهر مةن أربعيقدم رئيس الديوان لمجلس الوزراء تقريرا  سنويا  عن أعمال الديوان ونشاطاته قبل 

 كلما طلب منه ذلك.  وأالمالية، 

 الباب الثاني 

 ل والفصل األ

 تصنيف الوظائف الحكومية وفئات الموظفين 

 (  9مادة ) 

 -الفئات التالية: إلىفيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين  .1

 الفئة الخاصة: وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية. 

إلشةراف علةى : وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة اولىاألالفئة  

ارات تنفيةةذ أهةةداف الةةدوائر الحكوميةةة فةةي المجةةاالت التخصصةةية المختلفةةة ووضةةع الخطةةط والبةةرام  واتخةةاذ القةةر

 ين الةةوكالءيةةة المطلوبةةة، ويةةتم تعيةةواإلجةةراءات لتنفيةةذها. ويشةةترط فةةيهم تةةوفر المةةؤهالت العلميةةة والخبةةرات العمل

 ورؤساء الدوائر والمديرين العامين من موظفي هذه الفئة

ة فةي يفيةة الةواردما يعادلها. تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقةا  للدرجةة الوظ أو 

 قرار التعيين وفقا  ألحكام القانون. 

يةةام لتخصصةةية فةةي مختلةةف المجةةاالت وتكةةون مسةةؤوليات مةةوظفي هةةذه الفئةةة القالفئةةة الثانيةةة: وتشةةمل الوظةةائف ا

تصةةةادية باألعمةةةال التخصصةةةية فةةةي المهةةةن الطبيةةةة والهندسةةةية واإلداريةةةة والقانونيةةةة والماليةةةة والمحاسةةةبية واالق

 هةةاراتواالجتماعيةةة والثقافيةةة والتربويةةة وغيرهةةا. وتضةةم هةةذه الفئةةة مةةوظفي الةةدوائر الحكوميةةة التةةي تتطلةةب م

دلهةا لشةغل ما يعا أوتخصصية محددة. ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة 

 الوظائف اإلدارية واإلشرافية الوسطى كالمديرين ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب والوحدات. 

 .عة وحفظ وثائق وغيرهاالفئة الثالثة: وتشمل الوظائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طبا

يكانيكيةةة الفئةة الرابعةةة: وتشةةمل الوظةةائف الحرفيةةة فةةي مجةةاالت التشةةغيل والصةةيانة والحركةةة والنقةةل والةةور  الم 

 والكهربائية ومحطات القوى وغيرها. 

 الفئة الخامسة: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمهم.
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زة فةي مجةاالت شةؤون الخدمةة المدنيةة مةن تعيةين وترقيةة ونقةل تعتبر كل فئة من هذه الفئةات وحةدة متمية .2

 ويكون لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : م2005لسنة  4وفقا  لقانون الخدمة المدنية رقم  ( بالنص التالي9نص المادة ) يستبدل* 

 زراء تقسم الوظائف في الدوائر الحكومية في فلسطين إلى الفئات التالية:فيما عدا الو .1

 : وتشمل من يعين بدرجة وزير من رؤساء الدوائر الحكومية.الفئة الخاصة 

ائر ذ أهةداف الةدو: وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشةرافية العليةا، وتكةون مسةؤوليات مةوظفي هةذه الفئةة اإلشةراف علةى تنفيةالفئة العليا 

م تةةوفر الحكوميةةة فةةي المجةةاالت التخصصةةية المختلفةةة ووضةةع الخطةةط والبةةرام  واتخةةاذ القةةرارات واإلجةةراءات لتنفيةةذها. ويشةةترط فةةيه

وظفي مةالعةامين مةن  المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة، ويتم تعيين الوكالء والوكالء المساعدين ورؤساء الدوائر والمةديرين

ر التعيةين واردة فةي قةرادلها. تحدد الرواتب وسائر الحقوق المالية لشاغلي وظائف هذه الفئةة وفقةا  للدرجةة الوظيفيةة الةهذه الفئة أو ما يعا

 وفقا  ألحكام القانون.

لعلميةة يشةترط فةيهم تةوفر المةؤهالت اوتشمل من يعين بوظيفة مدير أو مستشار ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونيةة، و الفئة األولى:

 خبرات العملية المطلوبة.وال

تخصصةية فةي وتشمل الوظائف التخصصية في مختلةف المجةاالت وتكةون مسةؤوليات مةوظفي هةذه الفئةة القيةام باألعمةال ال الفئة الثانية:

ضةم هةذه الفئةة تة وغيرهةا. والمهن الطبية والهندسية واإلدارية والقانونية والمالية والمحاسبية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوي

مةوظفي هةذه  موظفي الدوائر الحكومية التي تتطلب مهارات تخصصية محددة. ويتم اختيار من يمتلكون مهارات إداريةة وقياديةة مةن بةين

 الفئة أو ما يعادلها لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية الوسطى، كرؤساء األقسام ورؤساء الشعب والوحدات.

 ائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق وغيرها.وتشمل الوظ الفئة الثالثة: 

 بائيةة ومحطةةات: وتشةمل الوظةائف الحرفيةةة فةي مجةاالت التشةغيل والصةيانة والحركةةة والنقةل والةور  الميكانيكيةة والكهرالفئةة الاابعةة 

 القوى وغيرها.

 ي حكمهم.: وتشمل وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن فالفئة الخامسة 

 ائمةة مسةتقلةتعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجاالت شؤون الخدمةة المدنيةة مةن تعيةين وترقيةة ونقةل، ويكةون لهةا ق .2

 بأقدمية موظفيها في كل الدرجات التي تتضمنها. 
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 ( 10مادة ) 

وظةف مةن دمةة الوظيفيةة للمعةدد مةن الةدرجات تغطةي مةدة الخ إلةىفيما عدا الفئة الخاصةة تقسةم الفئةات الوظيفيةة 

 ( الملحق بهذا القانون.  1تاريخ التحاقه وحتى انتهائها، وفقا  ما هو وارد في الجدول رقم ) 

 
 

 (  11مادة ) 

 ن.ي هذا القانوفعند استيفائهم للشروط المنصوص عليها  األولىالفئة  إلىيجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية 

 (  12مادة ) 

علةى األقةل  األولةىالفئة الثانية لكل من يحصل على الشةهادة الجامعيةة  إلىظفي الفئة الثالثة يجوز نقل مو .1

 أثناء خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.

 لنقل. الدرجة المقابلة التي يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل ا إلىوفي هذه الحالة ينقل الموظف  .2

 
 (  13مادة ) 

لعامةة فمةا االفئةة الثالثةة عنةد حصةوله علةى الثانويةة  إلةىالفئتةين الرابعةة والخامسةة  حةدىإيجوز نقل الموظف من 

ألصةلي قبةل الراتةب ا أوالدرجة المقررة لمؤهله علةى أن يتقاضةى راتبةه المقةرر للدرجةة المنقةول إليهةا  إلىفوقها 

 النقل أيهما أكثر. 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 -: م2005لسنة  4وفقا  لقانون الخدمة المدنية رقم  ( بالنص التالي11ادة )نص الم يستبدل *

ئهم للشةروط ، عنةد اسةتيفايجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقيةة إلةى الفئةة األولةى، ونقةل مةوظفي الفئةة األولةى بالترقيةة إلةى الفئةة العليةا 

 المنصوص عليها في القانون. 
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 الفصل الثاني

 التعيينات  

 

 (  14ة ) ماد

وظةةائف الخدمةةة المدنيةةة إال مةةن تةةوافرت فيةةه شةةروط شةةغل الوظيفةةة، ويحظةةر الجمةةع بةةين  إحةةدىال يعةةين علةةى 

 وظيفيتين. 

 
 (  15مادة ) 

 ريعي. يعين رئيس دائرة الرقابة المالية واإلدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة المجلس التش

 
 (  16مادة ) 

ب ء  علةى تنسةيبقرار من رئيس السةلطة الوطنيةة بنةا األولىائر الحكومية المستقلة من الفئة يعين باقي رؤساء الدو

 من مجلس الوزراء.

 ( 17مادة ) 

 

لحكوميةة ( اما يعادلها مةن خةارج الةدائرة  أو)  األولىيعين الوكالء والمديرون العامون من موظفي الفئة  .1

 ن مجلس الوزراء.بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبناء  على تنسيب م

 لمختص. بقرار من مجلس الوزراء بناء  على تنسيب رئيس الدائرة الحكومية ا األولىيعين موظفو الفئة  .2

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م2005لسنة  4 وفقا  لقانون الخدمة المدنية رقم ( بعبارة )الفئة العليا(16) ادةعبارة )الفئة األولى( الواردة في الم تستبدل *

 .م2005لسنة  4 وفقا  لقانون الخدمة المدنية رقم ( بعبارة )الفئة العليا(17) ادةعبارة )الفئة األولى( الواردة في الم تستبدل *
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 (  18ادة ) م

 يُعين موظفو الفئات األخرى بقرار من رئيس الدائرة المختص. 

 
 (  19مادة ) 

عين خالل أسبو خالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من الجهة المختصةتعلن الدوائر الحكومية عن الوظائف ال

ا ويُشةعر من خلوها من صحيفتين يوميتين على األقل ويتضمن اإلعالن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشةروط شةغله

 الديوان بذلك 

 
 (  20مادة ) 

، ال  أوكتابيةة اإلعالن عن إجراء المسةابقات ال في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية وشفهية يتم

جحين فةي ويدعى الناجحون في االمتحةان الكتةابي فقةط إلجةراء المسةابقات الشةفهية ويةتم اإلعةالن عةن أسةماء النةا

 المسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائ  المسابقات. 

 

 (  21مادة ) 

ليين يةومين متتةاللين للتقدم لمسابقات التعيين في صحيفتين يوميتين تقوم لجان االختيار باإلعالن عن أسماء المقبو

 على األقل بحيث يتضمن اإلعالن موعد ومكان المسابقة. 

 

 (  22مادة ) 

ي فةي والتسةايكون التعيين في الوظائف بحسب األسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائ  االمتحةان، وعنةد  .1

دور م يدركه اليا تقدم األكبر سنا ، وتسقط حقوق من لواثر خبرة، فإن تسالترتيب يعين األعلى مؤهال  فاألك

 للتعيين بمضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.

 يتم الشروع في عملية التعيين خالل مدة شهر من تاريخ إعالن النتائ  المذكورة.  .2

تيجةة نسةنة مةن تةاريخ إعةالن يجب االنتهاء من عملية التعيين للشةواغر المعلةن عنهةا خةالل مةدة أقصةاها  .3

 االمتحان. 
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 (  23مادة ) 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء نسةبة مةن الوظةائف التةي تخصةص لاسةرى المحةررين وللجرحةى الةذين  .1

ار وصةفا  مة والذين تسمح حةالتهم بالقيةام بأعمةال تلةك الوظةائف كمةا يحةدد القةرواأصيبوا في عمليات المق

 لك الوظائف.للجرحى المذكورين وقواعد شغل ت

م أخةةواته أوأحةةد إخةةوانهم  أوالدهةةم أوأحةةد  أويجةةوز أن يعةةين فةةي تلةةك الوظةةائف أزواج هةةؤالء الجرحةةى  .2

لةةك توفةةاتهم، إذا تةةوافرت فةةيهم شةةروط شةةغل  أوالقةةائمين بإعةةالتهم وذلةةك فةةي حالةةة عجةةزهم عجةةزا  تامةةا  

 الوظائف.

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

 
 (  24مادة ) 

  -يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:

 عربيا .  أوفلسطينيا   .1

 وال التي القد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره ويَثْبُت عمر الموظف بشهادة ميالده الرسمية وفي األح .2

ر قرارهةا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميالد يقدر عمره بقرار تتخذه اللجنةة الطبيةة المختصةة ويعتبة

 في هذا الشأن نهائيا .

يعين فيهةةا سةةخاليةا  مةةن األمةراض والعاهةةات البدنيةة والعقليةةة التةي تمنعةةه مةن القيةةام بأعمةال الوظيفةةة التةي  .3

ي فاقةد البصةر فة أوبموجب قرار من المرجع الطبي المختص، علةى أنةه يجةوز تعيةين الكفيةف فةي عينيةه 

ل الوظيفةة كةن أي مةن تلةك اإلعاقةات تمنعةه مةن القيةام بأعمةاذي اإلعاقة الجسدية، إذا لم ت أوعينيه  إحدى

 صحيةالتي سيعيّن فيها بشهادة المرجع الطبي المختص على أن تتوافر فيه الشروط األخرى للياقة ال

 أولشةرف بجنحة مخلة با أومتمتعا  بحقوقه المدنية غير محكوم عليه من محكمة فلسطينية مختصة بجناية  .4

 يه اعتباره. األمانة ما لم يرد إل

 

 (  25مادة ) 

 -ل مرة القواعد التالية:ويراعى في التعيين أل
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ن قبةل مةال يكون التعيين بأثر رجعي ويعتبر تعيين الموظةف فةي الخدمةة مةن تةاريخ إخطةاره كتابيةا  بةذلك  .1

م يباشةر لة غيةا  إذاالديوان بواسطة الدائرة الحكومية التابع لها ومباشرته العمل فيها. ويعتبر قرار تعيينه ال

لتعيةين إذا كةان ا عمله خالل ثالثين يوما  من تاريخ تبليغه كتابيا  وفي هذه الحالة يعين من يليه في الترتيب

 بموجب مسابقة.

 ال يجوز تعيين الطالب المتفرغ في الدراسة في وظيفة شاغرة في الموازنة  .2

لةى إذا كةان المرشةح حاصةال  عال يقبل مرشح للخدمةة المدنيةة لوظيفةة تتطلةب رخصةة بموجةب قةانون إال  .3

 الرخصة المطلوبة من الجهة ذات االختصاص.

عن  مصدقة حسب األصول صادرة أوأن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيين على أساسها أصلية  .4

 أيّة مؤسسة أخرى معترف بها.  أوجامعة  أوكلية  أومعهد 

قا  ألحكام عليم العالي كٌل حسب اختصاصها وذلك وفالت أوتكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي التربية  .5

 القانون. 

 أن ال يقل السن عن ثماني عشرة سنة.  .6

 
 

 (  26مادة ) 

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

 الدائرة المعنية. .1

 ديوان الموظفين.  .2

 ذية تفصيال  بذلك. وتوضح الالئحة التنفي

 
 

 (  27مادة ) 

ى الموظةف يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في األحوال المبينة بهةذا القةانون وفةي هةذه الحالةة يسةري علة

 المعين أحكام الوظيفة الدائمة وبمراعاة شروط العقد المبرم معه. 
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 (  28مادة ) 

جانةب ولمةن ن العةام نظامةا  لتوظيةف الخبةراء المحليةين واأليضع مجلس الوزراء بناء  على اقتراح ديوان المةوظفي

 موسمية.  أويقومون بأعمال مؤقتة عارضة 

 
 (  29مادة ) 

مةةادتين يصةةدر ديةةوان المةةوظفين الئحةةة بالضةةوابط واإلجةةراءات ونمةةاذج العقةةود التةةي تبةةرم مةةع المعينةةين وفقةةا  لل

 السابقتين. 

 
 

 الثالث الفصل

 فتاة التجابة 

 (  30مادة ) 

يفة شاغرة من عمل الموظف الذي يتم اختياره لشغل وظ األولىتعتبر السنة  األولىفيما عدا وظائف الفئة  .1

 من خارج الخدمة فترة تجربة.

 . يتم تقييم أداء الموظف وفقا  للنماذج والضوابط واإلجراءات التي توضحها الالئحة التنفيذية .2

ويةتم  ا عن إنهاء عمله قبةل أسةبوعين مةن انتهائهةايخطر الموظف الخاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازه .3

 إشعار الديوان بذلك. 

 

 (  31مادة ) 

ريخ ظيفة من تاإذا اجتاز الموظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختص بتثبيته بقرار في الو

 مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك. 

 
 الفصل الاابع 

 تقييم األداء 

 (  32مادة ) 

  -مراتب هي: أربعتقدر مراتب األداء ب
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 % ( 100 - 85از ) ـممت  (1

 % (84 - 75جيد جدا  )   (2

 % (74 - 65د ) ــجي (3

 % ( 64 - 50متوسط )  (4

 وما دون ذلك ضعيف. 

 
 (  33مادة ) 

تفق ييقه بما حقتتضع الدائرة الحكومية بالتنسيق مع الديوان الئحة تنفيذية تكفل قياس كفاية األداء الواجب  .1

تبةع فةي مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة الحكومية وأهدافها ونوعيةة الوظةائف بهةا واإلجةراءات التةي ت

 وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.

ب مراتةة وفقةا  لليعتبر األداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا  لقيةاس كفايةة األداء ويكةون تقةدير الكفاية .2

 المذكورة في المادة السابقة.

 نة تبدأ منسيقوم الرئيس المباشر بتقدير كفاية األداء لموظفيه بموضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل  .3

كةانون  ل ) ديسمبر ( من كل عةام وتقةدم خةالل شةهريول كانون الثاني ) يناير ( وتنتهي في كانون األأو

لعةام تمةد مةن الةوزير المخةتص خةالل شةهر آذار ) مةارس ( مةن االثةاني ) ينةاير ( وشةباط ) فبرايةر ( وتع

 التالي. 

شةط أي ك أوالةديوان كمةا ال يجةوز محةو  إلىإدخال أي تعديل عليه بعد إرساله  أوال يجوز سحب التقرير  .4

 بيانات فيه.

 يعلن للموظفين معايير قياس كفاية األداء التي تستخدم في شأنهم.  .5

 
 (  34مادة ) 

لسةنوية علةى النمةوذج المخصةص لهةذه الغايةة وتةدون فيهةا كفةاءات المةوظفين وسةلوكهم ونشةاطهم، تعد التقةارير ا

وتقدر كفاية أداء الموظف حسب الدرجات المدونة في النموذج، ويراعى في تقييم عمل الموظف إنجازه لواجباتةه 

من حيث المواظبةة والسةلوك على ضوء المستويات المنتظرة من شاغل الوظيفة، كما  ونوعا ، وتقيم أساليب عمله 

 الشخصي والصفات الذاتية التي يمارس في ظلها صالحياته ويتخذ قراراته. 
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 (  35مادة ) 

 . داء الموظفيشكل رئيس كل دائرة حكومية لجنة برئاسته لتدقيق التقارير السنوية ووضع التقرير العام لكفاية أ

 
 (  36مادة ) 

عتمةاده مةن يعمل لديها بصورة من تقرير الكفاية عةن أدائةه بمجةرد ا تُْعلم الدائرة المختصة الموظف الذي .1

 الجهة المختصة. 

 للموظف أن يتظلم للوزير المختص من التقرير المذكور خالل عشرين يوما  من تاريخ عمله به. .2

فين تشكل لجنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض بقرار مةن الةوزير المخةتص تتكةون مةن ثالثةة مةن كبةار المةوظ .3

مةةه يشةةتركوا فةةي وضةةع التقريةةر للبةةت فةةي الةةتظلم خةةالل مةةدة أقصةةاها سةةتون يومةةا  مةةن تةةاريخ تقدي ممةةن لةةم

 للوزير، ويكون قرار هذه اللجنة نهائيا .

 البت فيه.  أوال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائيا  إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه  .4

 
 (  37مادة ) 

ها، ة التابع لتقارير كفاية األداء شهادة تقدير من الدائرة الحكومي يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في

 ويعلن عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك. 

 
 

 

 (  38مادة ) 

لةةدائرة المعةةار منهةةا بعةةد أخةةذ رأي ا أوتضةةع الةةدائرة الحكوميةةة المختصةةة التقريةةر السةةنوي عةةن الموظةةف المنتةةدب 

 كتابة . أعير إليها  أوالجهة التي انتدب  أوالحكومية 

 
 (  39مادة ) 

ر بدرجةة جه تقصيره، وينذر الموظف الذي يرد عنه تقديأو إلىينبه الموظف الذي يرد عنه تقدير بدرجة متوسط 

 الديوان.  إلىضعيف، ويطلب من كل منهما تحسين أدائه، وتالفي تقصيره، وترسل نسخة اإلنذار 
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 (  40مادة ) 

حةين ن تاريخ استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سةنوي بدرجةة ضةعيف ولالدورية عن الموظف م العالوةيجوز وقف 

 تحسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق. 

 
 (  41مادة ) 

المختصةة  لجنة تشكل من قبةل الةدائرة إلىيُحال الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف 

  -أكثر من الجزاءات التالية: أوع عليه واحدة بالتنسيق مع الديوان، ويجوز أن توق

 الدورية السنوية.  العالوةوقف  .1

 تنزيل الدرجة.  .2

 تنزيل الوظيفة.  .3

 
 (  42مادة ) 

 ختصةة النظةرإذا قدم عن الموظف المشار إليه في المادة السابقة تقرير ثالث بدرجة ضعيف يتعين على اللجنة الم

 في فصله. 

 

 

 الفصل الخامس 

 الترقيات 

 (  43مادة ) 

للمةدة  ال تتم الترقيةة إال علةى درجةة شةاغرة فةي الموازنةة المعتمةدة شةريطة قضةاء الموظةف سةنوات الحةد األدنةى

 ( الملحق بهذا القانون.  1المقررة للبقاء على الدرجة المشار إليها في الجدول رقم ) 

 
 (  44مادة ) 

موظف على تقةدير جيةد جةدا  طيلةة سةنوات الخدمةة فةي حصول ال األولىيشترط للترقية على الدرجات داخل الفئة 

الدرجة ويتم اعتماد الترقية من قبل مجلس الوزراء بنةاء علةى تنسةيب رئةيس الةدائرة الحكوميةة المخةتص. تعطةى 
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ي فةي تقيةيم والوية باالختيار لمن حصل على تقةدير ممتةاز طيلةة سةنوات الخدمةة فةي هةذه الدرجةة وعنةد التسةواأل

 ار حسب األقدمية فيما بينهم. األداء يتم االختي

 (  45مادة ) 

ث يشترط للترقية على الدرجات داخل باقي الفئات حصول الموظف على متوسةط تقةدير جيةد فمةا فةوق آلخةر ثةال

 سنوات. 

 (  46مادة ) 

صةة بقةرار ومية المختتتم الترقية داخل الفئتين الثانية والثالثة للموظفين المستوفين لشروط الترقية في الدائرة الحك

 صةة للترقيةةلوية في الترقيات لاقدميةة واألداء مةع البةدء بالنسةبة المخصومن رئيس الدائرة المختص. وتعطى األ

  -باألقدمية وذلك وفقا  للنسب التالية:

 أقدمية                                    أداء          الداجـــة

   إلى من

 %20 %80 الخامسة السادسة

 %40 %60 الاابعة ةالخامس

 %50 %50 الثالثة الاابعة

 %60 %40 الثانية الثالثة

 %80 %20 األولى الثانية

 
 (  47مادة ) 

شةروط لمسةتوفين لتتم جميع الترقيات في باقي درجات الفئة الثالثة والفئتين الرابعة والخامسةة باألقدميةة مةن بةين ا

 لمختص بناء على توصية اللجنة المختصة. الترقية. ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة ا

 

 (  48مادة ) 

بقرار وئيس الدائرة للموظفين المستوفين لشروط الترقية بتنسيب من ر األولىالفئة  إلىتتم الترقية من الفئة الثانية 

هذه ة في لوية للترقية باالختيار لمن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات الخدمومن مجلس الوزراء. وتعطى األ

 ي في تقييم األداء يتم االختيار حسب األقدمية فيما بين المستحقين. واالدرجة، وعند التس

 
 (  49مادة ) 
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 ار بها.يصدر قرار الترقية من الجهة المختصة بالتعيين، وتعتبر الترقية نافذة  من تاريخ صدور القر .1

ضافة مهذه الدرجة  اتوعالمن  وةعال أول مربوط الدرجة الجديدة أويستحق الموظف من تاريخ الترقية  .2

 راتبه األصلي أيهما أكبر.  إلى

 

 (  50مادة ) 

مت بحق موظف شكوى تسةتوجب اتخةاذ إجةراءات تأديبيةة  .1 ال بعةد جزائيةة فةال ينظةر فةي ترقيتةه إ أوإذا قُّدِّ

 صدور القرار النهائي في قضيته.

رقيتةه مةن ر فةي تتمت تبرئته مةن التهمةة الموجهةة إليةه ينظة أوإذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه  .2

 تاريخ استحقاقها.
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 الباب الثالث 

 

 ل والفصل األ

 اتهم والرواتب الموظفين وع

 

 (  51مادة ) 

 تحدد رواتب الموظفين طبقا  لسلم الرواتب الملحق بهذا القانون.  .1

 المجلةةس التشةةريعي إلةةىآخةةر  إلةةىسةةلم الرواتةةب مةةن حةةين يجةةوز لمجلةةس الةةوزراء تقةةديم اقتةةراح بتعةةديل  .2

 الفلسطيني للمصادقة عليه.

  -يصرف الراتب اإلجمالي للموظف على أساس: .3

  -الً: االستحقاقات:أو

 الدرجة.  عالوةالراتب األساسي مع  _أ 

 االختصاص.  عالوة _ب

 الد.واجتماعية للزوج واأل عالوة ـج

 مكان العمل.  ىإلبدل انتقال من مكان السكن  ـد 

 غالء المعيشة. عالوةهـ 

 ندرة.  عالوة –و  

 مخاطرة.  عالوة –ز 

 طبيعة عمل.  عالوة -ح 

 ل الوظةائف المعتمةدينإدارية: وتمنح لمن يشغلون مواقع إشرافية قياديةة وفقةا  للهيكةل التنظيمةي وجةدو عالوة -ط 

 عالوةينها وبين لحق بهذا القانون وال يجوز الجمع ب( الم 2للدوائر المختلفة على الوجه المبين في الجدول رقم ) 

 االختصاص بحيث يصرف أيهما أكبر. 
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 -ثانياً: االستقطاعات :

 أ _ قسط التقاعد. 

 قسط التأمين الصحي.  _ب  

 ضريبة الدخل. ـج

 أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.  ـد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قةا  لقةانون الخدمةة وف أوال /أ( بعبةارة )الراتةب األساسةي(/51/3عبارة )الراتب األساسي مع عالوة الدرجة( الةواردة فةي المةادة ) * تستبدل

 . م2005لسنة  4المدنية رقم 
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 (  52مادة ) 

 يلثةانل مةن كةانون اودوريةة سةنوية تصةرف لةه فةي األ عةالوةيمنح الموظف الذي أمضى سنة فأكثر فةي الخدمةة 

ختصةاص االمقررة لدرجته ما لم يصدر قرار من جهةة ذات  اتوالعال) يناير ( من كل عام وبالحد األقصى لعدد 

 بتأخيرها عنه وفقا  ألحكام هذا القانون.  أوبحجبها 

 

 (  53مادة ) 

ل ة لكةاالجتماعية للموظف عن زوجه غير الموظف وعن أبنائه وبناته حسب الفئةات المقةرر العالوةتدفع  .1

 منهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

 -( أعاله في األحوال التالية: 1ألّيٍّ من المذكورين في الفقرة )  العالوةعلى أن يستمر صرف  .2

 مسةة والعشةرينإكماله الخا أوإذا كان يتابع دراسته في أيّة مؤسسة تعليمية معترف بها ولحين إتمامه دراسته _ أ 

 من العمر أيهما أسبق.

 أصبح معاقا  وبنسبة إعاقة تحددها اللجنة الطبية العليا.  أوكان معاقا  إذا  _ب  

 إذا كانت بنتا  غير متزوجة وغير موظفة.  ـ ج

 أرملة وغير موظفة. أوإذا كانت مطلقة  ـ د

 االجتماعية للزوج فقط.  العالوةإذا ما كان الزوجان موظفين بالخدمة المدنية فتدفع  .3

 

 

 (  54مادة ) 

 عقد الزواج.  أوعن المواليد وحاالت الزواج اعتبارا  من تاريخ الميالد  لعالوةايبدأ صرف  .1

البنةت التةي تزوجةت  أوالمطلق  أو ىفعن الزوج المتو أوعن المتوفين من األبناء  العالوةويوقف صرف  .2

 الزواج حسب األحوال.  أوالطالق  أواعتبارا  من تاريخ الوفاة 
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 (  55مادة ) 

ي اعتماد مةال قات العمل الرسمية إذا توفرأولوظيفة مقابال  عن األعمال التي يكلف بها في غير يجوز منح شاغل ا

 -مخصص لها، بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختصة بالشروط التالية:

م الموسةمية الملحةةة التةي ال يتسةنى أداؤهةةا وقةت الةةدوا أون يكةون العمةل المةةراد تنفيةذه مةن األعمةةال الطارئةة أ -أ  

 الرسمي. 

 ز المبالغ المدفوعة عنها ربع راتب الموظف المعني. واأال تتج -ب 

فها على الموظفين التنفيذيين مةن الفئةة الثانيةة فمةا دونهةا علةى أسةاس السةاعة بسةاعة. وتحةدد أن يقتصر صر -ج 

 قات العمل الرسمية. أوالالئحة التنفيذية األحكام والضوابط واإلجراءات للعمل في غير 

 
 فصل الثاني ال

 التشجيعية  اتووالعالالحوافز 

 (  56مادة ) 

ل تحقيةةق يضةةع الةةديوان مةةع الةةدائرة المختصةةة نظامةةا  للحةةوافز الماديةةة والمعنويةةة للمةةوظفين فيهةةا بمةةا يكفةة .1

وط األهةةداف وتحسةةين األداء وترشةةيد النفقةةات علةةى أن يتضةةمن هةةذا النظةةام فئةةات الحةةوافز الماديةةة وشةةر

 منحها. 

األداء  بحوثةا  لرفةع كفةاءة أوالمختصة صةرف مكافةأة تشةجيعية للموظةف الةذي يقةدم أعمةاال  يجوز للدائرة  .2

 وترشيد النفقات.

لةةى الدوريةة المقةررة إذا حصةل ع العةالوةتشةجيعية تعةادل  عةالوةيجةوز للةدائرة المختصةة مةنح الموظةف  .3

منحةون هةذه وظفين الةذين يتقرير كفاية األداء بمرتبة ممتاز عن العامين األخيرين علةى أال يزيةد عةدد المة

حةد % من عدد الموظفين العاملين على هذه الدرجة فةإذا قةل عةددهم عةن خمسةة تمةنح لوا20عن  العالوة

 منهم على أال يتكرر منحها للموظف إال بعد سنتين على األقل من تاريخ منحها له. 

 

 الفصل الثالث 

 النقل والندب واإلعارة 

 (  57مادة ) 
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ات خارجهةا بطلةب خطةي مةن الموظةف بعةد موافقةة الجهة أوإعارته داخل فلسطين  أوندبه  أويجوز نقل الموظف 

 بناء  على مصلحة العمل.  أوالمختصة 

 
 (  58مادة ) 

وظيفةة  إلةىمع مراعاة ما نصت عليه أحكام المواد األخرى مةن هةذا القةانون ال يجةوز نقةل الموظةف مةن وظيفتةه 

حقةه فةي  أوفقتةه الخطيةة، علةى أال يةؤثر النقةل علةى أقدميتةه فةي الدرجةة أخرى أقل منها درجةة إال بنةاء  علةى موا

 الترقية. 

 (  59مادة ) 

يصةدر ودائةرة أخةرى بنةاء  علةى طلبةه وموافقةة الةدائرتين المختصةتين  إلةىيجوز نقل الموظف من دائرة حكومية 

 قرار النقل من الجهة المختصة بالتعيين. 

 (  60مادة ) 

سةاب أخرى يصرف راتبه مع استحقاقاته األخرى مةن تةاريخ النقةل علةى ح إلىحكومية  إذا نقل موظف من دائرة

 موازنة الدائرة المنقول إليها. 

 (  61مادة ) 

دة أقصةاها يجوز بقرار من رئيس الدائرة الحكومية المختص بالتنسيق مع ديوان الموظفين ندب الموظف مؤقتا  لم

ا اقتضةت وظيفةة تعلوهةا إذ أوئةرة حكوميةة أخةرى بةنفس درجةة وظيفتةه سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دا

 المصلحة العامة ذلك. وتنظيم الالئحة القواعد الخاصة بالندب. 

 
 (  62مادة ) 

عامة بناء   مؤسسة أوإقليمية  أومنظمة دولية  إلى أوأية حكومة أخرى  إلىيجوز إعارة الموظف بموافقته الخطية 

 أوليةة أيةة سةلطة مح إلةىخارجها، كما يجوز إعارتةه بالطريقةة نفسةها  أوداخل فلسطين على طلب أي منها سواء 

 شركة تساهم فيها الحكومة.  إلى أومؤسسة ذات نفع عام داخل فلسطين 

 
 (  63مادة ) 

  -يراعى عند إعارة الموظف ما يلي:
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 السةةنة أخةةرى بحيةةث  فةةي الةةداخل سةةنة، ويجةةوز تجديةةدها كةةل مةةرة لمةةدة األولةةىز مةةدة اإلعةةارة واأال تتجةة .1

 سنوات. أربعز مدة اإلعارة في مجملها واتتج

اء خمةس سنوات، وال يجوز إعارة الموظف بعدها إال بعد انقض أربعز مدة اإلعارة للخارج عن واأال تتج .2

 سنوات من عودته للعمل. 

 
 (  64مادة ) 

الةديوان،  تعيرة بالتنسةيق مةعيصدر قرار اإلعارة من الجهة المختصة بالتعيين بناء  على طلب الجهة المس .1

 ويحدد القرار مدة اإلعارة وشروطها وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة.

عةارة يكون راتب الموظف واستحقاقاته طوال مدة اإلعارة علةى حسةاب الجهةة المسةتعيرة وتعتبةر مةدة اإل .2

ائةةدات منةةه الع فيأن تسةةتوالدوريةةة، علةةى  العةةالوةكاملةةة مةةدة خدمةةة مقبولةةة للتقاعةةد واسةةتحقاق الترقيةةة و

 التقاعدية المستحقة. 

 (  65مادة ) 

رجةة والراتةب وظيفةة معادلةة لهةا بالد إلةى أو األولةىوظيفتةه  إلةىتلتزم الدائرة التي أعيةر منهةا الموظةف بإعادتةه 

لمعةار اللذين كان يستحقهما الموظةف فةي الوقةت الةذي أعيةد فيةه للوظيفةة، وفةي جميةع األحةوال يحةتفظ الموظةف ا

 مميزات الوظيفة جميعها التي كان يشغلها قبل اإلعارة. ب

 

 الفصل الرابع 

 واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي 

 (  66مادة ) 

ئح. وعلى نين واللواالوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا  للمصلحة العامة طبقا  للقوا

  -ائح وتنفيذها وأن يلتزم بما يلي:الموظف مراعاة أحكام هذا القانون واللو

، وأن تأدية العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقةت العمةل الرسةمي ألداء واجبةات وظيفتةه .1

لحة قات العمةل الرسةمية بنةاء  علةى تكليةف مةن الجهةة المختصةة إذا اقتضةت مصةأويلتزم بالعمل في غير 

 العمل ذلك. 

 ز معامالتهم في الوقت المحدد.أن يحسن معاملة الجمهور وأن ينج .2
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 احترام مواعيد العمل.  .3

 المحافظة على األموال والممتلكات العامة.  .4

دود حةةامةةر وتعليمةةات فةةي أواحتةةرام التسلسةةل اإلداري فةةي اتصةةاالته الوظيفيةةة وتنفيةةذ مةةا يصةةدر إليةةه مةةن  .5

عةن  ئوالمسةكمةا يكةون  امةر التةي تصةدر منةهومسةؤولية األ مسةئولالقوانين واللوائح النافذة، ويتحمل كلُّ 

 حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

متعلقة تعليمات الأن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية واالطالع على القوانين واللوائح وال .6

ع مسةتوى بعمله واإلحاطة بها وتقديم االقتراحات التي يراها مفيدة لتحسةين طةرق العمةل فةي الةدائرة ورفة

 يها. األداء ف

 
 (  67مادة ) 

  -يحظر على الموظف ما يلي:

 ظفين.مدنية والموالقوانين واللوائح األخرى المعمول بها والمتعلقة بالخدمة ال أومخالفة أحكام هذا القانون  .1

 بالواسطة. أوالجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بنفسه  .2

قةات أويةر غحكةام لاعمةال التةي يجةوز للموظةف أداؤهةا فةي وتحدد الالئحة التنفيذيةة لهةذا القةانون الضةوابط واأل 

 مقتضياتها.  أويتناقض مع الوظيفة  أويتعارض  أوالدوام الرسمية بما ال يضر 

يةة هديةة بالواسةطة أل أوالقبول مباشرة  أوربح شخصي  أواستغالل وظيفته وصالحياته فيها لمنفعة ذاتية  .3

 بواجبات وظيفته. عمولة بمناسبة قيامه أومنحة  أومكافأة  أو

فةات أن ينزعهةا مةن المل أوملخةص عنهةا  أونسةخة  أوصةورة  أوأن يحتفظ لنفسه بأصل أيّة ورقة رسمية  .4

 المخصصة لحفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّف به شخصيا . 

و نون حتةى ولةأن يفشي أيّا  من األُمور التي يطلةع عليهةا بحكةم وظيفتةه خالفةا  للمجةاالت التةي يجيزهةا القةا .5

 ك الوظيفة.تر

 ة.الظهور بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيف أوالخروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته  .6

 في المحال العامة.  أوشرب الخمر ولعب القمار في األندية  .7
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 الفصل الخامس 

 اإلجراءات والعقوبات التأديبية 

 (  68مادة ) 

ي فة أولمدنيةة اظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها في الخدمة إذا ثبت ارتكاب الموظف مخالفة للقوانين واألن

  -العقوبات التأديبية التالية: إحدىتطبيقها فتوقع عليه 

 لفت النظر.  أوالتنبيه  .1

 اإلنذار.  .2

 الخصم من الراتب بما ال يزيد عن راتب خمسة عشر يوما .  .3

 ة أشهر.تأجيلها مدة ال تزيد عن ست أوالدورية  العالوةالحرمان من  .4

 الحرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون. .5

 ز ستة أشهر مع صرف نصف الراتب.واالوقف عن العمل مدة ال تتج .6

 تخفيض الدرجة.  .7

 اإلنذار بالفصل. .8

 المعا .  إلىاإلحالة  .9

 الفصل من الخدمة.  .10

 
 (  69مادة ) 

 بة على الموظف.تكون اإلحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقو .1

لجنةة  ىإلةلفةت النظةر ال يجةوز توقيةع عقوبةة علةى الموظةف إال بعةد إحالتةه  أوفيما عدا عقوبة التنبيه  .2

يةةع للتحقيةق معةه وسةماع أقوالةه، ويةةتم إثبةات ذلةك بالتسةجيل فةي محضةةر خةاص، ويكةون القةرار الصةادر بتوق

 العقوبة مسببا . 

 

 (  70مادة ) 

 -العقوبات التأديبية التالية: إحدىية إال ال توقع على موظفي الفئة الثان
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 اللوم.  .1

 المعا . إلىاإلحالة  .2

 الفصل من الخدمة.  .3

 (  71مادة ) 

اء  علةى طلةب للتحقيق على المخالفات التأديبية بقرار من مجلةس الةوزراء بنة األولىتكون إحالة موظفي الفئة  _أ 

 من رئيس الدائرة الحكومية التابعين لها. 

قيةةق لجنةةة يشةةكلها مجلةةس الةةوزراء مةةن مةةوظفين ال تقةةل درجةةاتهم عةةن درجةةة الموظةةف المحةةال تتةةولى التح _ب 

 للتحقيق.

 قانون.مجلس الوزراء التخاذ القرار المناسب بشأنها وفقا  ألحكام هذا ال إلىترفع اللجنة توصياتها  ـج 

 

 (  72مادة ) 

الجهةة  ي شأن يخرج عةن نطةاق وظيفتةه فعلةىالتحقيق معه ف أواحتجازه  أوإذا نسب للموظف ما من شأنه توقيفه 

 ذا القانون. ألحكام ه القائمة على هذا اإلجراء إبالغ الدائرة الحكومية التابع لها الموظف فورا  للنظر في شأنه وفقا  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . م2005لسنة  4م وفقا  لقانون الخدمة المدنية رق عليا(( بعبارة )الفئة ال70عبارة )الفئة الثانية( الواردة في المادة ) * تستبدل

 .م2005لسنة  4قم وفقا  لقانون الخدمة المدنية ر ( بعبارة )الفئة العليا(أ/71) ادةعبارة )الفئة األولى( الواردة في الم * تستبدل

   

 (  73مادة ) 

ن افها أكثةر مةخالفة تأديبية مضى على اكتشةالتحقيق وفقا  ألحكام هذا القانون بسبب م إلىال يجوز إحالة الموظف 

 ستة أشهر. 

 

 (  74مادة ) 

فةة كةان كابةه المخالأمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارت إلىالموظف من العقوبة التأديبية استنادا   فيال يع

 تنفيذا  ألمر خطي بذلك صادر إليه من رئيسه المذكور بالرغم من تنبيهه للمخالفة خطيا . 
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 الفصل السادس 

 محو العقوبات التأديبية 

 (  75مادة ) 

 -تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد اآلتية: .1

 ز خمسة أيام.واالخصم من الراتب مدة ال تتج أواإلنذار  أواللوم  وأستة أشهر في حالة التنبيه  -أ  

 الحرمان منها.  أو العالوةتأجيل  أوى خمسة أيام ي حالة الخصم من األجر مدة تزيد علفسنة  -ب  

 قرار تأديبي.  أوالمعا  بحكم  إلىلفصل واإلحالة االعقوبات األخرى فيما عدا عقوبتي  إلىسنتان بالنسبة  -ج 

ار مةةن ( بقةةر 1بالنسةةبة لغيةةر شةةاغلي الوظةةائف العليةةا يةةتم المحةةو فةةي الحةةاالت المةةذكورة فةةي الفقةةرة )  .2

وقيةع عملةه منةذ توا  ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون إذا تبةين لهةا أن سةلوك الموظةف اللجنة المختصة وفق

  العقوبة مرضيا  وذلك من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.

 
 (  76مادة ) 

قةةةوق ، وال يةةةؤثر ذلةةةك علةةةى الحيترتةةةب علةةةى محةةةو العقوبةةةة التأديبيةةةة اعتبارهةةةا كةةةأن لةةةم تكةةةن بالنسةةةبة للمسةةةتقبل

دمةةة راق العقوبةةة وكةةل إشةةارة لهةةا، ومةةا يتعلةةق بهةةا مةةن ملةةف خأووالتعويضةةات التةةي ترتبةةت نتيجةةة لهةةا، وترفةةع 

 الموظف. 

 

 (  77مادة ) 

 تحتفظ كل دائرة حكومية في حساب خاص بحصيلة عقوبات الخصم الموقعة على الموظفين، ويكون الصرف من

تةي تحةددها ضةاع الوالرياضية للموظفين طبقا  للشروط واأل أوالثقافية  أواالجتماعية  هذه الحصيلة في األغراض

 الدائرة الحكومية المختصة وفقا  ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون. 
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 الباب الرابع 
 

 ل والفصل األ

 اإلجازات 

 (  78مادة ) 

ووفقةا   فةي حةدود اإلجةازات المقةررة فةي هةذا القةانونال يجوز للموظف أن ينقطع عةن عملةه إال إلجةازة يسةتحقها 

 للضوابط واإلجراءات التي تضعها الدائرة الحكومية التابع لها. 

 
 (  79مادة ) 

  -تكون اإلجازات المستحقة للموظف على النحو التالي:

 اإلجازة السنوية. .1

 إلجازة العارضة. ا .2

 اإلجازة المرضية.  .3

 اإلجازة الدراسية. .4

 تب.اإلجازة دون را .5

 إجازة األمومة والوالدة. .6

 إجازة الح .  .7

 
 (  80مادة ) 

ة يوم العطلة يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل ال يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا

  -األسبوعية وذلك على التفصيل التالي:

 مباشرته العمل. وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ  األولىخمسة عشر يوما  في السنة  .1

 ثالثين يوما  لمن أمضى سنة فأكثر. .2

 ز عمره الخمسين وأمضى في الخدمة عشر سنوات على األقل. واخمسة وثالثين يوما  لمن تج .3

 



 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 العـام ديـوان املوظفني    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 33 

 (  81مادة ) 

 نيانون الثةال مةن كةوالمقصود بالسنة لغايات منح اإلجازات االعتيادية فةي هةذا القةانون سةنة ميالديةة تبةدأ مةن األ

 ل ) ديسمبر ( من ذات السنة. ووتنتهي في اليوم األخير من كانون األ) يناير ( 

 
 (  82مادة ) 

ضةةعها تكةةون اإلجةةازة السةةنوية لمةةوظفي المؤسسةةات التعليميةةة بمختلةةف مسةةتوياتها طبقةةا  للةةوائح التةةي ت .1

 الدائرة الحكومية المختصة.

لةيم ذي يعمةل فةي حقةل التعويجوز استثناء بموافقة رئيس الدائرة الحكومية المخةتص مةنح الموظةف الة .2

 ز عشرة أيام في السنة الواحدة. واإجازة ال تتج

 
  

 (  83مادة )  

لعمةل ويوافةق إنهاء اإلجازة االعتيادية السةنوية إال ألسةباب قويةة تقتضةيها مصةلحة ا أوتأجيل  أوال يجوز تقصير 

ازة ذه مةع اإلجةالرصيد المرحةل حتةى نفةاعليها رئيس الدائرة الحكومية المعنية، وفي هذه الحالة يتم االستفادة من 

 االعتيادية المستحقة له في السنوات التالية بحيث ال تزيد في سنة واحدة عن ستين يوما . 

 
 

 

 (  84مادة ) 

ر يستحق الموظف إجازة عارضة براتب كامل لمدة ال تزيةد عةن عشةرة أيةام فةي السةنة وذلةك بسةبب طةار  يتعةذ

 . معه الحصول على أية إجازة أخرى

 
 (  85مادة ) 

يستحق الموظةف كةل ثةالث سةنوات تقضةى فةي الخدمةة إجةازة مرضةية تمةنح بقةرار مةن اللجنةة الطبيةة  .1

 -المختصة في الحدود التالية:

 ثالث أشهر براتب كامل. -أ  
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 % من الراتب الكامل. 75تة أشهر براتب يعادل س -ب  

ز الموظةف عمةر الخمسةين فترفةع هةذه النسةبة واتجة % من الراتب الكامل إال إذا50تة أشهر براتب يعادل س -ج 

 % من الراتب الكامل.75 إلى

 الثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة الطبية المختصة احتمال شفائه. ث -د  

ف مصابا  للدائرة الحكومية التي يتبعها الموظف زيادة المدة ستة أشهر أخرى دون راتب إذا كان الموظ .2

 عالجا  طويال  وذلك وفقا  لما تقرره اللجنة الطبية المختصة. بمرض يحتاج لشفائه

هةذه  يجوز لةرئيس الةدارة الحكوميةة المةذكورة بمراعةاة الحةد األقصةى لمجمةوع المةدد المشةار إليهةا فةي .3

لةه  المادة أن يقرر زيادة المدد التي يحصل فيها الموظف على إجازة مرضية بأجر مخفض، كما يجةوز

 جازة بأجر كامل.لك اإلتأن يقرر منحه 

 ذلك.بإجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح  إلىللموظف الحق في طلب تحويل اإلجازة المرضية  .4

 وعشةرين سةاعة أربةععلى الموظف المريض أن يُخطر الدائرة الحكومية التابع لها عةن مرضةه خةالل  .5

 من تخلفه عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية. 

للموظف المريض الحصول على إجةازة مرضةية ال تزيةد علةى ثالثةة أيةام تمةنح مةن طبيةب تةابع يجوز  .6

ن عةز ثالثةة أيةام أخةرى بنةاء  علةى تقريةر طبةي يصةدر والوزارة الصحة، ويجةوز تمديةدها لمةدة ال تتجة

 طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة. 

ألمةراض المزمنةة التةي يصةدر استثناء من أحكةام اإلجةازات المرضةية يمةنح الموظةف المةريض بأحةد ا .7

ن أ إلةىائية بةأجر كامةل إجةازة اسةتثن -بتحديدها من وزير الصحة بناء  على موافقة اللجنة الطبيةة العليةا 

 تنهةى خدمتةه العمل وإذا تبةين عجةزه عجةزا  كةامال   إلىتستقر حالته استقرارا  يمكنه من العودة  أو فييُش

 لعدم اللياقة الصحية. 

مع  ن اإلجراءات المتعلقة بحصول الموظف على اإلجازة المرضية وذلك بالتنسيقيضع ديوان الموظفي .8

 وزارة الصحة.

لطبيةةة إذا رغةةب الموظةةف المةةريض فةةي إنهةةاء إجازتةةه والعةةودة لعملةةه فةةال يةةتم ذلةةك إال بموافقةةة اللجنةةة ا .9

 المختصة. 

 بواجبات الوظيفة. خالال  إ -لذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية المختصة ا -يعتبر تمارض الموظف  .10
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 (  86مادة ) 

ضةى بما ال يتعارض مع مصلحة العمل يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التةي يتبعهةا الموظةف الةذي أم .1

 سنتين في الخدمة الموافقة على منحه إجازة دراسية بناء على طلبه.

 سنوات. أربعتمنح اإلجازة الدراسية لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا  بحد أقصى  .2

ن اإلجةةازة الدراسةةية دون راتةةب وفقةةا  للشةةروط والضةةوابط التةةي تتضةةمنها الالئحةةة التنفيذيةةة لهةةذا تكةةو .3

 القانون. 

 

 (  87مادة ) 

اسةة الدر أوالخةارج للعمةل  إلةىيمنح الموظف إجازة دون راتب بناء علةى طلبةه لمرافقةة زوجةه المسةافر  .1

 ة مدة بقاء الزوج في الخارج. ز اإلجازواوالذي ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة أال تج

لتةي طلبةه وايجوز للدائرة الحكومية المختصة منح الموظةف إجةازة دون راتةب لاسةباب التةي يبةديها فةي  .2

 تقدرها جهة اإلدارة. 

هةذه  ترقية طوال مدة إجازته، وال تحتسب مةدة أو عالوةال يستحق الموظف الذي منح إجازة دون راتب  .3

لتةةأمين ات دونمةةا إخةةالل باألحكةةام الخاصةةة باومةةا يتعلةةق بالترقيةةات والعةةالاإلجةةازة فةةي أقدميةةة درجتةةه في

 والمعاشات. 

ى يجوز للدائرة التابع لها الموظف شغل وظيفةة الموظةف المةرخص لةه بإجةازة دون راتةب لمةدة سةنة علة .4

 الترقية عليها وفقا  ألحكام القانون.  أواألقل بالتعيين 

 

 (  88مادة ) 

 ازة براتب كامل لمدة عشرة أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.تمنح الموظفة الحامل إج .1

اريخ للموظفة المرضعة الحق في االنصراف من العمل قبل موعد انتهائه بساعة واحدة ولمدة سةنة مةن تة .2

 مولد الطفل ولها الحق في إجازة دون راتب لمدة عام لرعايته. 

 

 (  89مادة ) 

 ما . في إجازة ألداء فريضة الح  براتب كامل لمدة ثالثين يوللموظف الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته 
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 الفصل الثاني 

 التغيب عن العمل 

 (  90مادة ) 

قةدم يفقد الموظف وظيفته إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة تزيةد عةن خمسةة عشةرة يومةا  متصةلة مةا لةم ي .1

 عذرا  مقبوال .

 لك وفقا  لمقتضيات الحال. غير ذ أوتحتسب مدة الغياب في هذه الحالة براتب كامل  .2

 
 (  91مادة ) 

وفقةةا   دورة تدريبيةةة كأنهةةا عمةةل رسةةمي وبراتةةب كامةةل أوتعتبةةر المةةدد التةةي يوفةةد فيهةةا الموظةةف فةةي بعثةةة رسةةمية 

 ألحكام القوانين واللوائح الخاصة المنظمة لها. 

 
 (  92مادة ) 

ها التي تقررها وتحدد شروطها وضةوابطيستحق الموظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدالت والمصاريف 

 الئحة خاصة يصدرها مجلس الوزراء. 

 
 الفصل الثالث 

 التوقيف عن العمل 

 (  93مادة ) 

تبعها لموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يعند إحالة ا -مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون:

 عه. مخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق وظيفة أ إلىنقله  أووقف الموظف عن عمله 

 (  94مادة ) 

 يدفع للموظف الموقوف عن عمله راتبه كامال  فترة وفقه. 
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 الفصل الرابع

 إصابة العمل 

 (  95مادة ) 

حادثةة  مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها بخصوص إصابات العمل، إذا أصيب الموظةف فةي

ة المرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة يمنح اإلجاز -بسببه  أوقع له أثناء تأديته عمله وهي التي ت -عمل 

 وال تعتبر ضمن اإلجازات المرضية المقررة في هذا القانون. 

 
 الباب الخامس

 انتهاء الخدمة 

 (  96مادة ) 

 تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب التالية: 

 السن القانونية لترك الخدمة.  بلوغ .1

 عدم اللياقة الصحية.  .2

 االستقالة. .3

 فقد الوظيفة. .4

 الفصل من الخدمة. أوالمعا   إلىاإلحالة  .5

 األمانة.  أوبجنحة مخلة بالشرف  أوالحكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة بجناية  .6

 الوفاة.  .7

 
 (  97مادة ) 

 ن من عمره. تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الستي

 
 (  98مادة ) 

 تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة الطبية العليا. .1
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ا عتيادية مةال يجوز إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة الصحية للخدمة قبل استنفاذ إجازاته المرضية واال .2

 لم يطلب كتابيا  إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد إجازاته المذكورة. 

 
 (  99) مادة 

 رئيس الدائرة الحكومية التابع لها.  إلىللموظف أن يقدم استقالته من وظيفته بطلب خطي  .1

ريخ يبةةت رئةةيس الةةدائرة الحكوميةةة المةةذكور فةةي طلةةب االسةةتقالة خةةالل مةةدة أقصةةاها ثالثةةون يومةةا  مةةن تةةا .2

 تقديمها إليه.

 ه.( أعال 2 مشار إليها في الفقرة )تعتبر االستقالة مقبولة حكما  إذا لم يتم البت فيها خالل المدة ال .3

 إلةىحالةة اإل أوعقةوبتي الفصةل  إحةدىالتحقيق إال بعةد انتهائةه بغيةر  إلىال تقبل استقالة الموظف المحال  .4

 المعا .

ص عليه في انقضاء الموعد المنصو أوأن يبلغ كتابيا  بقرار قبول االستقالة  إلىيستمر الموظف في عمله  .5

 ادة. ( من هذه الم 2الفقرة ) 

 (  100مادة ) 

 الحالتين التاليتين: إحدىتنتهي خدمة الموظف بفقده وظيفته في 

 ( من هذا القانون. 90التغيب وفقا  ألحكام المادة )  .1

ر خدمتةه عذر مقبول أكثر من ثالثين يوما  غير متصلة في السةنة وتعتبة أوإذا تغيب عن عمله بغير إذن  .2

يبةه يةا  بعةد تغي الكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قةد تةم إنةذاره خطمنتهية في هذه الحالة من اليوم التال

 خمسة عشر يوما . 

 (  101مادة ) 

 المعا  في حالتين: إلىتنتهي خدمة الموظف بإحالته 

 ( من هذا القانون. 70و  68وفقا  ألحكام المادتين )  .1

ديمةه ة أال يقل عمره عند تقبموافقة من رئيس الدائرة الحكومية بناء على طلب خطي من الموظف شريط .2

 هذا الطلب عن خمسين سنة وبشرط استيفاء الحد األدنى من السنوات الستحقاق معا  التقاعد. 

 
 (  102مادة ) 
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ردة قواعةد الةواتكون حقوق من تنتهي خدمته من الموظفين ألحد األسباب الواردة في هذا القانون وفقا  لاحكام وال

 بشأن التقاعد. 

  الباب السادس

 أحكام عامة وانتقالية 

 

 (  103مادة ) 

لقةانون ايحدد مجلس الوزراء قواعد وأحكام نقل الموظفين الموجودين في الخدمةة المدنيةة وقةت نفةاذ هةذا  .1

 ل الملحقة به.واالفئات والدرجات الواردة في الجد إلىووفقا  ألحكامه 

قةل أكثةر للنظةر فةي ن أوفين لجنةة تشكل بقةرار مةن رئةيس كةل دائةرة حكوميةة بالتنسةيق مةع ديةوان المةوظ .2

 ( أعاله.  1موظفيها وفقا للقواعد واألحكام المشار إليها في الفقرة ) 

ن الراتةةب عةةإذا تبةين أن الراتةةب الةذي يتقاضةةاه الموظةف عنةةد نقلةةه وفقةا  ألحكةةام الفقةرتين السةةابقتين يزيةد  .3

زيةادات  أوات والم احتساب أية عةالمستحق له في الدرجة المنقول إليها يحتفظ براتبه األصلي على أن يت

التةي  تستحق له ضمن تسةوية راتبةه براتةب الدرجةة الجديةدة لحةين اسةتنفاد الفةرق وذلةك وفقةا  لإلجةراءات

 يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء. 

 

 (  104مادة ) 

تب نتيجة يضع مجلس الوزراء القواعد واألحكام والشروط المنظمة لتنفيذ أية زيادات قد تستحق في الروا .1

 المعينين وفق أحكامه. أوتطبيق هذا القانون للموظفين الموجودين في الخدمة 

رجات فئات والديجوز التدرج في تنفيذ الزيادات المشار إليها أعاله شريطة أن يتم البدء بالمستفيدين من ال .2

 الدنيا. 

انهم يةذها ألقةرة فيةه إال عنةد تنفال يستفيد المعينون وفق أحكام هذا القانون من الزيةادات المةذكورة المقةرر .3

 الموجودين في الخدمة. 

 

 (  105مادة ) 



 
 

 السلطة الوطنية الفلسطينية
 

 العـام ديـوان املوظفني    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 40 

خ علمه للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة الحكومية من أي قرار إداري وذلك خالل عشرين يوما  من تاري .1

 به.

 يةا  علةىويتم البت في التظلم خالل سةتين يومةا  مةن تةاريخ تقديمةه، فةإذا انقضةت هةذه المةدة دون الةرد خط .2

 المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضا .

انقضةةاء المةةةدة  أوالقضةةةاء خةةالل سةةتين يومةةةا  مةةن تةةاريخ إبالغةةه رفةةةض تظلمةةه  إلةةىللموظةةف اللجةةوء  .3

 ( أعاله. 2المنصوص عليها في الفقرة ) 

 تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات الخاصة بالتظلم من القرارات اإلدارية.  .4

 

 (  106مادة ) 

 رار من مجلس الوزراء الئحةة تحةدد معادلةة وظةائف ودرجةات كةادر قةوات األمةن العةام وكةادرتصدر بق .1

 المقابلة منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، وكذلك كادر أية جهة فلسطينية أخرى بالفئات والدرجات

 لها في القانون.

لنقل من الفئات ا أوالنظر في التعيين ( عند  1على الدوائر الحكومية مراعاة أحكام المعادلة وفقا  للفقرة )  .2

 كادر الخدمة المدنية.  إلىالمذكورة أعاله 

 
 (  107مادة ) 

 أولخدمةة ابما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء الئحة تبين قواعد احتساب مدة 

فةي  مةة واألسةرى المحةررين ومةنواقالخبرة السابقة لموظفي مؤسسات منظمة التحريةر الفلسةطينية وعناصةر الم

عةن  خبرة سابقة ويراعى في ذلةك عةدم تميةز مةن يسةتفيد مةن هةذا الحكةم أوحكمهم، وغيرهم ممن لهم مدد خدمة 

 نظيره. 

 (  108مادة ) 

يةام نيةة لحةين قبما ال يتعارض مع أحكام هذا القةانون يسةتمر العمةل بةالقوانين واللةوائح السةارية بشةأن الخدمةة المد

 لوزراء بإصدار اللوائح والقرارات المنفذة ألحكامه خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه. مجلس ا

 ميالدية  1998/  5/  28صدر بمدينة غزة بتاريخ 

 هجرية 1419/  2/  2الموافق 
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 ايسر عرفات
 رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م:2005لسنة  4وفقا  لقانون رقم ( 10) * استحدثت المادة

( 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12، 11بالمواد ) 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )95تستبدل المادة )* 

 . م2005لسنة  4وفقا  لقانون الخدمة المدنية رقم 

 (1جدول اقم )* 

 ئات الوظائف وسلم الاواتب والعالواتف

مالحظةةة: يةةتم اسةةتبدال وحةةدات 
قياسةةةةةية تسةةةةةتند إلةةةةةى الجنيةةةةة  
الفلسةةةةطيني بةةةةدالً مةةةةن األاقةةةةام 

 المالية الحالية.

الداجة 
 المالية

الحد األدنى 
للبقاء في 
 الداجة

الااتب 
 األساسي

عالوة 
 دواية

عالوة 
 الداجة

 الفئة اإلجمالي

  ربط ثابت وزير التعيين

 
عليا )رؤساء ال

دوائر بمرتبة 
 وزير(

    الفئة الخاصة ربط ثابت

 6000 2400 46 3600 - أ 

وظائف 
اختصاص 
 الفئة األولى

   

    5250 2100 40 3150 1 ب 

    4500 1800 34 2700 2 ج 

 1 2 2400 30 1000 3400 

وظائف 
اختصاص 
 الفئة الثانية

6 

   

 2 3 2120 27 880 3000 

 وظائف الفئة
الثالثة 
الكتابية 
 والفنية

7 

  

   2700 790 24 1910 4 3 دكتوراه طب

 –دكتوراه ما عدا الطب 
طبيب/ة  –طبيب/ة بشري عام 
 + عالوتين 4أخصائي دبلوم 

4 5 1710 21 690 2400   

-طبيب/ة األسنان–المهندس/ة 
طبيب/ة -طبيب/ة صيدلي

 ماجستير-بيطري
5 5 1520 19 580 2100   

 4جة الجامعية األولى الدر
 سنوات

وظائف  1850 480 17 1370 5 6
الفئة 
الرابعة 
 الحرفية

 

حامل دبلوم سنتين/ دبلوم ثالث 
 عالوة 2+7سنوات 

وظائف   1650 410 16 1240 5 7
الفئة 
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حامل ثانوية عامة أو ما 
 2+8يعادلها/ دبلوم سنة واحدة 

 عالوة
8 5 1120 14 330 1450  

الخامسة  4
 الخدمات

4 

   1200 250 12 950 10 9 عامل حرفي

    1000 200 10 800 10 10 عامل خدمات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2005" لسنة 4( الملحق بقانون رقم "1( الملحق بهذا القانون بالجدول رقم )1* يستبدل الجدول رقم )

تستبدل  1998 ( لسنة4( الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم )2دول رقم )( والج1* أينما وردت عبارتا ) الجدول رقم )
 م.2005لسنة  4( الملحق بقانون رقم 2( والجدول رقم )1بعبارتي )الجدول رقم )

 

 (2جدول رقم )* 
 

 العالوة اإلدارية لمن يشتغلون مواقع إشرافية قيادية
 

 
 

 
 

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م.2005" لسنة 4( الملحق بقانون رقم "2( الملحق بهذا القانون بالجدول رقم )2* يستبدل الجدول رقم )

تستبدل  1998 ( لسنة4( الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم )2( والجدول رقم )1* أينما وردت عبارتا ) الجدول رقم )
 م.2005لسنة  4( الملحق بقانون رقم 2( والجدول رقم )1بعبارتي )الجدول رقم )

  

 الوظيفة املبلغ

 ساء الدوائر احلكومية األخرىوكيل الوزارة أو ما يوازيه من رؤ  950

 رىاملدير العام للوزارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر احلكومية األخ 750

 رى املدير العام لإلدارة أو ما يوازيه من رؤساء الدوائر احلكومية األخ 550

 ميةحلكو امدير اإلدارة الفرعية أو ما يوازيه من مواقع املسؤولية يف الدوائر  400

 رئيس القسم أو ما يوازيه من مواقع املسؤولية يف الدوائر احلكومية 300

 رئيس الشعبة أو ما يوازيه من مواقع املسؤولية يف الدوائر احلكومية 200


