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 م 2005( لسنة 4قانون رقم )
 م 1998( لسنة 4بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )

 
 السلطة الوطنية الفلسطينية  رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس

 بعد االطالع على القانون األساسي المعدل

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

 مجلس الوزراء،انون المقدم من وعلى مشروع الق 

 م24/11/2004وعلى ما أقره المجلس التشريعي في قراءته الثانية في جلسته المنعقدة بتاريخ  

 ون التالي: أصدرنا القان 

 (1مادة ) 
  

 م بالنص التالي: 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )9يستبدل نص المادة )

 الفئات التالية: إلىفلسطين  ائف في الدوائر الحكومية فيفيما عدا الوزراء تقسم الوظ .1

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

 إلشذراف علذىا: وتشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية العليا، وتكون مسؤوليات موظفي هذذه الفئذة العليا الفئة 

ارات مجذذاالت التخصصذذية المختلفذذة ووطذذو الخطذذط والبذذرامر واتخذذاذ القذذرتنفيذذذ أهذذداف الذذدوائر الحكوميذذة فذذي ال

ء ين الذذوكالعمليذة المطلوبذذة، ويذتم تعيذات الواإلجذراءات لتنفيذذها. ويشذترط فذذيفم تذوفر المذؤهالت العلميذذة والخبذر

واتذذ  الر مذذا يعادلفذذا. تحذذدد أووالذوكالء المسذذاعدين ورؤسذذاء الذذدوائر والمذذديرين العذذامين مذذن مذوظفي هذذذه الفئذذة 

ج للدرجذة الوظيفيذة الذواردة فذي قذرار التعيذين وسائر الحقذو  الم ج ألحكذواليذة لشذايلي وظذائف هذذه الفئذة وفقذا ام فقذا

 القانون.

 

 

 2005( يف إبريل  54وقائع الفلسطينية عدد ) نشر ابل
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فذيفم  ، ويشذترطقانونيذة أومستشار ممن يمتلكون مفذارات إداريذة  أووتشمل من يعين بوظيفة مدير  :لىواألالفئة 

 توفر المؤهالت العلمية والخبرات العملية المطلوبة.

لقيذذام ؤوليات مذذوظفي هذذذه الفئذذة اوتشذذمل الوظذذائف التخصصذذية فذذي مختلذذف المجذذاالت وتكذذون مسذذ الفئةةة الناةيةةة:

تصذذذادية باألعمذذذال التخصصذذذية فذذذي المفذذذن الطبيذذذة والفندسذذذية واإلداريذذذة والقانونيذذذة والماليذذذة والمحاسذذذبية واالق

فذذارات الجتماعيذذة والثقافيذذة والتربويذذة وييرهذذا. وتطذذم هذذذه الفئذذة مذذوظفي الذذدوائر الحكوميذذة التذذي تتطلذذ  موا

دلفذا لشذ ل ما يعا أوكون مفارات إدارية وقيادية من بين موظفي هذه الفئة تخصصية محددة. ويتم اختيار من يمتل

 ع  والوحدات.الوظائف اإلدارية واإلشرافية الوسطى، كرؤساء األقسام ورؤساء الش

 رها.وتشمل الوظائف الفنية والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق ويي الفئة النالنة: 

ميكانيكيذة الوظذائف الحرفيذة فذي مجذاالت التشذ يل والصذيانة والحركذة والنقذل والذور  ال : وتشذملالفئة الرابعةة 

 والكفربائية ومحطات القوى وييرها.

 وظائف الخدمات كالحراس والسعاة ومن في حكمفم.شمل : وتالفئة الخامسة 

قذل، ترقيذة ونتعتبر كل فئة مذن هذذه الفئذات وحذدة متميذزة فذي مجذاالت شذؤون الخدمذة المدنيذة مذن تعيذين و .2

 ويكون لفا قائمة مستقلة بأقدمية موظفيفا في كل الدرجات التي تتطمنفا. 
 

 (2مادة )
 

 -لي:م بالنص التا1998( لسنة 4المدنية رقم ) ( من قانون الخدمة11يُستبدل نص المادة )

يذا، عنذد الفئة العل لىإترقية بال لىواأل، ونقل موظفي الفئة لىواألالفئة  إلىيجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية  

 استيفائفم للشروط المنصوص عليفا في القانون. 
 

 (3مادة )
  

م 1998لسنة  (4نون الخدمة المدنية رقم )أ( من قا/71،17،16) ( الواردة في الموادلىواألتستبدل عبارة )الفئة 

 بعبارة )الفئة العليا(. 
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 (4مادة )
  

خدمذة المدنيذة الج/أ( مذن قذانون الأو/51/3الدرجة( الذواردة فذي المذادة ) الوةعتستبدل عبارة )الرات  األساسي مو 

 م بعبارة )الرات  األساسي(. 1998( لسنة 4رقم )
 

   (5مادة )
 

م بعبذارة 1998( لسذنة 4( مذن قذانون الخدمذة المدنيذة رقذم )70تبدل عبارة )الفئة الثانيذة( الذواردة فذي المذادة )ست

 )الفئة العليا(. 
 

  (6مادة )
 

الملحق  (1م بالجدول رقم )1998( لسنة 4( الملحق بقانون الخدمة المدنية رقم )1يستبدل الجدول رقم ) .1

 بفذا القانون.

الملحق  (2م بالجدول رقم )1998( لسنة 4خدمة المدنية رقم )( الملحق بقانون ال2يستبدل الجدول رقم ) .2

 بفذا القانون. 
 

 ( 7مادة )
 

 1998نة ( لسذ4( الملحذق بقذانون الخدمذة المدنيذة رقذم )2( والجدول رقذم )1رقم ) أينما وردت عبارتا ) الجدول

 ذا القانون. (( الملحق بف2( والجدول رقم )1تستبدل بعبارتي )الجدول رقم )

 

 ( 8مادة )
 

 م لتصبح على النحو التالي:1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )2( الفقرة )6عدل المادة )ت 

ج ألحكذام المذادة )يعين رئ .1 عذد قيذام ( مذن القذانون األساسذي، ب69يس الديوان بقذرار مذن مجلذس الذوزراء وفقذا

يينه جلس التشريعي، ومصادقة المجلس التشريعي على تعمجلس الوزراء بتنسي  المرشح لفذا المنص  للم

 باأليلبية المطلقة ألعطائه.

  رئذيس الذديوان، يقذدم مجلذس الذوزراء في حال رفض المجلس التشريعي المصذادقة علذى المرشذح لمنصذ .2

 بديال آخر خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض المجلس التشريعي المصادقة على تعيينه. 
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 (9مادة )
  

عد الفقرة رقم م ب1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )7المادة رقم ) إلىاآلتية  ربوتطاف الفقرات األ

 ( وذلك كما يلي: 8)

بصرف  الجفة المختصة إلىلة ملفات الموظفين الذين تنتفي خدماتفم واستمارة حصر مدة خدمتفم إحا .1

ج لنظام التقاعد.   المستحقات التقاعدية وفقا

 التي تقدمفا الوظائف والوصف الوظيفي، لاووجدم الرأي في مشاريو الفياكل التنظيمية وتقسيماتفا، ديتق .2

 س الوزراء. الدوائر الحكومية قبل عرطفا على مجل

 اركة معفاالمش التنسيق مو الدائرة الحكومية من أجل االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرها، وذلك من خالل .3

 ية.في كل ما يتعلق باألنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات التي تعنى بشؤون الخدمة المدن

 إنشاء مركز للتدري  وفروع له في أنحاء فلسطين.  .4

 

 (10مادة )
  

ه لمباشذرة عملذ أثناء ذهابه أوبسببفا،  أوالحادث الذي يقو للموظف أثناء مباشرته لمفام وظيفية  ابة العمل هيإص

 عودته منه، ويعتبر في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض المفنة التي تحددها الالئحة.  أو
 

 ( 11مادة )
 

ج يعادلإذا ترت  على إصابة العمل عجز جزئي دائم، يستحق المصا  تعويطاَ  .1 العجز  إلىز نسبة العج نقديا

 الكلي الدائم من التعويض الوارد في نظام التقاعد.

ج عن مجم .2 ج نقديا   وع نسإذا ترت  على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم، يستحق المصا  تعويطا

 التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم.  زاويتجالعجز بما ال 
 

 

 (12مادة )
  

 ي الحاالت اآلتية: في التعويض فيسقط حق المصا  

 إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:  .1

 فعل متعمد من المصا . -أ
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 المخدرات.  أووقوع المصا  تحت تأثير المسكرات  - 

ج عنانقطاء سنتين على وقوع إصابة العمل دون المطالبة بفذا الحق إال إذا كان التأخير نات .2 عدم  جا

 بية. ر اللجنة الطاستقرار حالة الموظف المصا  وفق تقري
 

 ( 13مادة )
 

فإنه  لقانوناألحد األمراض المفنية التي تحددها الالئحة التنفيذية لفذا  أوإذا تعرض الموظف إلصابة عمل 

 يستحق:

 إجازة مرطية برات  كامل.  .1

ج لما تقرره اللجنة الطبية.  .2  العالج الالزم على نفقة السلطة الوطنية وفقا

ج عادالج عن .3 ج ماليا ج ألحكامنسبة العجز  تعويطا  لتقاعد. نظام ا المقررة في تقرير اللجنة الطبية وفقا

 

 ( 14مادة )
 

ج ألح ج من تاريخ إعالمه به وفقا  لقانون. كام ايجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خالل ثالثين يوما

 

 (15مادة )
  

حق الموظف جميو اء خدمته يستإذا ظفرت على الموظف أعراض مرض مفني خالل سنتين من تاريخ انتف

ج ألحكام هذا القانون.   الحقو  المقررة له وفقا

 

 ( 16مادة )
 

إذا ثبت أن إصابة العمل تسب  فيفا طرف آخر، للموظف المصا  أن يختار بين الحصول على  .1

 من السلطة الوطنية. أوالتعويطات القانونية من ذلك الطرف 

ك يجة لتلدفعتفا نت أوالية تكون قد تحملتفا بأية أعباء مللسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف  .2

 اإلصابة. 
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 ( 17مادة )
 

كام بيق األحعجز كلي دائم ترت  عليه إنفاء خدمة الموظف، يتم تط إلى أوالوفاة  إلىإذا أدت إصابة العمل 

 الواردة في نظام التقاعد. 
 

 ( 18مادة )
 

نظام  رى الواردة في أحكامبحقوقه األخ -العمل شأ عن إصابة ال تخل األحكام الخاصة بحقو  الموظف التي تن

 التقاعد. 
 

 ( 19مادة )
 
سداد لتحويله ألي شخص آخر يير المستحقين، إال  أوال يجوز للحجز على التعويض المستحق عن اإلصابة 

 ثلث قيمة التعويض.  زاويتجالنفقة وبما ال 
 

 (20مادة )
  

، 16، 15، 14، 13، 12، 11بالمواد ) 1998( لسنة 4رقم )دمة المدنية ( من قانون الخ95تستبدل المادة )

 ( من هذا القانون. 20، 19، 18، 17
 

 ( 21مادة )
 يل ى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. 

 

 (22مادة )
  

نفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به فور نشره في الجريدة ت -كل فيما يخصه-على جميو الجفات المختصة 

 مية. الرس

 .هجرية1426صفر/  /23 ميالدية. الموافق: 2005إبريل //2 بمدينة رام هللا بتاريخ:صدر   

  

 محمود عباس

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية  
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 ( 1جــدول رقـــم )
 

 فــئــات الوظـائـف وسـلم الرواتب 
 

 

 
 دورية بنسبة واحد و ربع في المائة من الراتب األساسي لكافة فئات الجدول عن كل سنة خدمة. عالوة* تمنح 

 

 
 الدرجـة المالية

حد األدنى ال
 علىبقاء لل

 الدرجـة

الراتب 
 األساسي
بداية 
 المربوط

 
 
 

 
 مالحظة:

الجنيه  إلىيتم إستبدال وحدات قياسية تستند 
 الفلسطيني بداًل من األرقام المالية الحالية.

 
ربط  دوائر بمرتبة وزيرالرؤساء 

 ثابت
 الفئـة 

 الخـاصــة

A1 
2 

 4020 سنوات

 الفئة العليا

   

A2 2 3720    
A3 2 3470    

  ِA4 2 3220    
A 6 2970  

 الفئة األولى
   

B 6 2720    
C 6 2470    
 الفئة 2220 5 1

 الثانية
 الوظائف

 التخصصية

   
   الفئة 2090 5 2
   الثالثة 1960 5 3
   الوظائف 1830 5 4
  الفئة الكتابيـة 1700 5 5
 الفئة الرابعة والفنيـة  1570 5 6
 الخـامســة الوظائف   1490 5 7
 الوظائف الحرفية   1410 5 8
 الخدماتية    1330 5 9
10 5 1250     
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  (2جــدول رقـــم )

 ديةإشرافية قيا اإلدارية لمن يشغلون مـواقــع العالوة
 

 

 بالشيكلالمبلغ  الوظيفة
 1050 ما يوازيه من رؤســـاء الدوائر الحكومية األخرى  أووكيل الوزارة 

 950 وكيل مســـاعد
 750 لوزارة لمدير العــام ال

 550 عام في الوزارةمدير 
 400 ما يوازيها  أومدير دائرة  أومنطقة تعليمية  أو فيمدير مش

 350 نائب مدير 
 300 )مدير مدرسة , مشرف (ما يوازيه  أورئيس قسم 

 200 ما يوازيها ) معلم مسؤول(  أورئيس شعبة 


