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 م بالالئحة التنفيذية2005( لسنة 45قرار جملس الوزراء رقم )
  1998( لسنة 4قانون اخلدمة املدنية رقم )ل

 م 2005( لسنة 4القانون رقم )املعدل ب

 

 مجلس الوزراء:

 ه مندد (108بإصدداار قددونور ال امدد  المانسدد   َّ سددسمو المددوا    1998( لسددن  4قددونور رقدد   بعددا اَّالعددلى  لدد  

 بإصددددددداار قدددددددونور ال امددددددد  المانسددددددد   4/1998بتعددددددداس  قدددددددونور رقددددددد   4/2005القدددددددونور رقددددددد  و لددددددد  

ا  بتورسخ وبنوًء  ل  مو أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعق وبنوًء  ل  مو  رضه رئسس اسوار الموظفسر العو  

15/8/2005   

 

 قرر مو سلي:

 البوب األو 

 الفص  األو 

 تعورسف

 ( 1موا   

 التعورسف

غسدر  لقرسند   لد تكور للكلموت والعبورات اآلتس  الوارا  في هذه اللئح  المعوني الم صص  لهو أانوه مو ل  تا  ا

 ذلك:

  مر الموازنأس  جه  أ رى تكور موازنتهو ض الاائر  الحكومس : أس  وزار  أو إاار  أو مؤسس   وم  أو سلال  أو

 العومددد  للسدددلال  الوالنسددد  الفلسدددالسنس  أو ملحقددد  بهدددو  وَّ سيدددم  ذلدددك العدددوملسر فدددي قدددوى األمدددر واليدددرال  

موازنتهدو  رئسس الاائر  الحكومس : الوزسر أو رئسس أس  إاار  أو مؤسس   وم  أو سلال  أو أس  جه  أ درى تكدور

 ال  الوالنس  الفلسالسنس  أو ملحق  بهو ضمر الموازن  العوم  للسل

 الاسوار: اسوار الموظفسر العو  

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=16166&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=27042&Ed=0
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A12424_108#A12424_108
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=27042&Ed=0
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قدونور اللجن  الالبس  الم تص : سصار وزسر الصح  قراراً بتيكسلهو وتحاسدا مهومهدو وا تصوصدوتهو بمدو ستفد  مد  

  لمانس ال ام  ا

 وحا  يؤور الموظفسر: الاائر  الم تص  بمتوبع  يؤور الموظفسر في الاائر  الحكومس  

 

 الفص  الثوني

 مبوائ  وم 

 ( 2موا   

 استاللى رأي اسوار الفتوى والتيرس 

 

مد   ل  الاائر  الحكومسد  التدي ترغدب فدي اسدتاللى رأي اسدوار الفتدوى والتيدرس  فدي أي يد ر مدر يدؤور ال ا

 س  أر تكتب في ذلك تفصسلً للاسوار المان

 

 ( 3موا   

 القرارات اإلاارس 

 

 لدددددد  وحددددددا  يددددددؤور المددددددوظفسر إ ددددددل  الموظددددددف بددددددولقرارات اإلاارسدددددد  التددددددي سكددددددور الرفددددددوً بهددددددو   -1

ات اإلاارسدد  والمنيددورات التددي تحتددور إلدد  نيددر  لدد  لوحدد  إ لنددوت الدداائر  الحكومسدد  و لدد  تنيددر القددرار -2

و ر  وتعلسقهلقرارات  وسصار قراراً  ر الاسوار سحاا القرارات والمنيورات التي تتاللب النيالموظف تتب  هذه ا

 ً    ل  لوح  إ لنوت  وما  بقوئهو معلق   والضمونوت التي تكف   ل  كوف  الموظفسر بهو  لموً سقسنو

 

 

 ( 4موا   

 سو وت الاوا  الرسمي

 

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
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ً تحكومسددددد  كدددددور سدددددو وت الددددداوا  الرسدددددمي لمدددددوظفي الددددداوائر الت -1  وثلثدددددسر سدددددو   فدددددي األسدددددبوى  سدددددعو

لدداوا  األسددبو س  لمددوظفي المؤسسددوت التعلسمسدد  بم تلددف مسددتوسوتهو وفقددوً لمددو تحددااه هددذه اتكددور سددو وت  -2

 المؤسسوت بولتنسس  م  الاسوار 

 كدددور سدددو وت الددداوا  فدددي الددداوائر الحكومسددد   دددل  يدددهر رمضدددور المبدددورك ثلثدددسر سدددو   فدددي األسدددبوى ت -3

 

 ( 5موا   

 سج  الموظفسر

 

لاائر  الحكومس  أسًّو مر موظفي الاائر  لسكور مسئوًَّ  ر: سج  حضدور وانصدراف المدوظفسر سكلف رئسس ا -1

وً السومي  وسج  تحركوت الموظفسر أثنوء الاوا  السومي  وسج  حصر حضور وغسدوب المدوظفسر اليدهري  البقد

  ر بولداائر نهوس  ك  يهر مسلاي إل  وحا  يؤور المدوظفس هو الاسوار  وتحو  هذه النموذر فيضعللنموذر التي س

 وسرسدددددددد  سددددددددج  الحصددددددددر اليددددددددهري للدددددددداسوار فددددددددي ال مسدددددددد  أسددددددددو  األولدددددددد  مددددددددر كدددددددد  يددددددددهر 

وظددف أر سثبددت: حضددوره إلدد  العمدد   وانصددرافه مندده  و روجدده أثنددوء الدداوا  الرسددمي   لدد  سجددب  لدد  الم -2

صد   ومدر (: موظفدو الفئد  ال و1ت المذكور  في الفقر   النموذر الم صص  لذلك  وسعف  مر التوقس  في السجل

اسوار سيغ  وظسف  وكس  وزار   ومر سصار بي نه  قرار  ر رئسس الاائر  الحكومسد  الم دتب بولتنسدس  مد  الد

 مر بسر موظفي الفئ  العلسو والمستيورسر القونونسسر,

 

 

 

 ( 6موا   

 أسو  العم  في الاوائر الحكومس 

 

ر أو تثن  بقوانسأسو  في األسبوى  وتكور العالل  سو  الجمع   اا مو سس ست في الاوائر الحكومس   تكور أسو  العم 

 قرارات  وص  
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 ( 7موا   

 العال  الرسمس 

 

 تكور األ سوا والمنوسبوت اآلتس  ِ الل رسمس  في الاوائر الحكومس : -1

 *  سا الفالر السعسا وقف  وثلث  أسو 

 قف  وأربع  أسو *  سا األضح  المبورك  و

 * رأس السن  الهجرس  سو  واحا

 * ذكرى المولا النبوي اليرسف سو  واحا

 * ذكرى اإلسراء والمعرار سو  واحا

 *  سا اَّستقل  سو  واحا

 * رأس السن  المسلاي سو  واحا

 *  سا العمو  العولمي سو  واحا

 *  سا المسلا المجسا اليرقي سو  واحا

 ا الغربي سو  واحا*  سا المسلا المجس

 تكور األ سوا والمنوسبوت اآلتس  ِ الل رسمس  للموظفسر المسسحسسر في الاوائر الحكومس : -2

 أ( أ سوا المسسحسسر اليرقسسر

 *  سا المسلا المجسا سومور

 * رأس السن  اليرقس  سو  واحا

 *  سا الغالوس سو  واحا

 *  سا الغس  سو  واحا

 * أحا اليعونسر سو  واحا

 الجمع  العظسم  سو  واحا *

 * سبت النور سو  واحا

 *  سا الفصح اليرقي سومور
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 *  مسس الصعوا سو  واحا

 * أحا العنصر  سو  واحا

 ب( أ سوا المسسحسسر الغربسسر:

 *  سا المسلا المجسا سومور

 * رأس السن  اليرقس  سو  واحا

 *  سا الغالوس سو  واحا

 * أحا اليعونسر سو  واحا

 العظسم  سو  واحا * الجمع 

 * سبت النور سو  واحا

 *  سا الفصح الغربي سومور

 *  سا الغس  سو  واحا

 *  مسس الصعوا سو  واحا

 * أحا العنصر  سو  واحا

 تكدددددددور أ سدددددددوا الالوئفددددددد  السدددددددومرس  أسدددددددو   الددددددد  رسدددددددمس  للمدددددددوظفسر مدددددددر أبندددددددوء هدددددددذه الالوئفددددددد   -3

مجلس الوزراء بتحاسا موا سا األ سوا والمنوسبوت الرسمس   سصدار الداسوار كتبدو اورسد  بهدذه  قراربنوًء  ل   -4

 الموا سا وسعم  ذلك  ل  الاوائر الحكومس  

 ( 8موا   

 العلوات

 

    العم   واَّ تصوب والنار   والم والر   وأسدقا  رؤسوء الاوائر الحكومس  اقتراحوً بقسم   لوات: البسعس -1

  دددددددددددددددلوات أ دددددددددددددددرى ومسدددددددددددددددتحقسهو  مددددددددددددددد  تحاسدددددددددددددددا الضدددددددددددددددوابال ومعدددددددددددددددوسسر صدددددددددددددددرفهو 

ار إ ددااا ميددروى بددولقرارات التددي تحدداا قسمدد   ددلوات: البسعدد  العمدد   واَّ تصددوب  والنددار  ستددول  الدداسو -2

لمولسد  لصدرفهو بولتنسدس  مد  وزار  ا والم والر   أو أس   لوات أ رى ومستحقسهو  ووض  الضدوابال والمعدوسسر

 وسقامهو إل  مجلس الوزراء إلقرارهو 

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35191&Ed=0
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=35191&Ed=0
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 ( 9موا   

 الهسك  التنظسمي

 

أسد  ولاائر  الحكومس  إل  الاسوار: الهسك  التنظسمي لاائرته  وتقسسموتهو  وا تصوصوت ك  منهو  سقا  رئسس ا -1

 سحسلهددددددو إلدددددد  مجلددددددس الددددددوزراء تعدددددداسلت تالددددددرأ  لسهددددددو  لاراسددددددتهو وسقددددددا  الدددددداسوار رأسدددددده بيدددددد نهو و

لددوزراء قددراراً بو تمددوا: الهسوكدد  التنظسمسدد   والتقسددسموت  وا تصوصددوت كدد  اائددر   وتددواف  سصددار مجلددس ا -2

 الاائر  الحكومس  الم تص   والاسوار  ووزار  المولس   بصور   نهو ومو سالرأ  لسهو مر تعاسلت 

 

 ( 10موا   

 س تقاس  نظو   ر وظسف  الاائر  الحكوم

 

لدداائر  الحكومسدد  نظومددوً بوظددوئف اائرتدده  مرفقددوً بدده وصددف لكدد  وظسفدد   محدداااً بدده: واجبوتهددو  سقددا  رئددسس ا -1

لهو ي نهو وسحسومسؤولسوتهو  ويروال يغلهو  وتصنسفهو  وأي تعاس  سالرأ  لسهو إل  الاسوار؛ وسقا  الاسوار رأسه ب

 إل  مجلس الوزراء 

ر  موا هذه األنظم   وتواف  الاوائر الحكومس  والاسوار ووزار  المولس  بصوو تبسصار مجلس الوزراء قراراً  -2

  نهو ومو سالرأ  لسهو مر تعاسلت 

 

 ( 11موا   

 إصاار القرارات لمعوسسر تصنسف الوظوئف

 

   ضدمر سصار رئسس الاسوار قرارات بولمعوسسر اللزم  لتصنسف الوظوئف واألحكدو  التدي تقتضدسهو تنفسدذه وسدا

 حا األان  لل بر  الماللوب ليغ  الوظسف  ذلك ال
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 ( 12موا   

 تقاس  قوئم   ر الوظوئف

 

ظددو    الحكومسدد  إلدد  وزار  المولسد  والدداسوار قوئمدد  بحوجتهددو السددنوس  مدر الوظددوئف الددوارا  فددي النتقدا  الدداائر -1

 ال وب بهو  وظوئفهو المعتما ( في مو ا َّ سزسا  ر أكتوبر مر ك   و  

  السنوس    باراس  احتسوجوت الاائر  الحكومس  المولس  بولتنسس  م  الاسوار والاائر  الحكومس  المعنستقو  وزار -2

ت التدي مر الوظوئف الوارا  في جاو  وظوئفهو المعتما في ضوء الموارا المولس   ورصا الم صصوت لإلحدااثسو

 تواف   لسهو  وإاراجهو ضمر الموازن  العوم  

ا التنسدس  مد  وزار  المولسد  إ دااا جداو  تيدكسلت الوظدوئف لجمسد  الداوائر الحكومسد  بعدا ستول  الاسوار بع -3

إقرار الموازن   بما  َّ تتجووز ثلث  أيهر  وتحاا فسه: أسموء الوظوئف  وارجوتهو  وأ دااا المدوظفسر  لد  كد  

سدوبق   وتقدو  برفعده إلد  مجلدس منهو  دل  السدن  السدوبق  والسدن  الحولسد   مد  بسدور أسدبوب التغسسدر  در السدن  ال

 الوزراء إلقراره 

 

 

 الفص  الثولث

 اسوار الموظفسر العو 

 ( 13موا   

 ا تصوصوت الاسوار

 

 للاسوار في سبس  تحقس  مهومه ومسؤولسوته القسو  بمو سلي:

 كدا مدر ل وصد  بولرقوبد  والمتوبعد   لد  مدو ستعلد  بيدؤور المدوظفسر فدي الداوائر الحكومسد   للتوض  النظ  ا -1

 سدددددلم  وكفدددددوء  أااء المدددددوظفسر  وتالبسددددد  سدددددوئر تيدددددرسعوت ال امددددد  المانسددددد  بصدددددور  سدددددلسم  وفع ولددددد  

الدددلى  لددد  أسددد : ملفدددوت  أو بسوندددوت  أو إحصدددوئسوت  أو أوراو  تتعلددد  بيدددؤور المدددوظفسر أو الاللدددب أو اَّ -2

 الحصو   ل  صور  منهو مر الاوائر الحكومس  
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تددوي  لدد : اسددمه  ورقمدده الددوظسفي  ومسددم  وظسفتدده  وفئتدده  وتددورسخ ف تحإ ددااا بالوقدد  وظسفسدد  لكدد  موظدد -3

 سدوس إلصداارتعسسنه  وترقسوته  والداائر  التدي سعمد  بهدو  وأسد  تعداسلت تالدرأ  لسهدو  واَّحتفدوظ بهدو وتعتمدا ك 

 بالوق  الموظف 

 ( 14موا   

 إبلغ الاسور بولقرارات

 

والتعلسموت والبسونوت المتعلق  بيؤور المدوظفسر لداسهو  وال وصد   ت الر الاائر  الحكومس  الاسوار بكوف  القرارات

بك  موظدف وأسد  بسوندوت أو معلومدوت أو إحصدوئسوت تتعلد  بدولموظفسر  وأسد  بسوندوت أ درى ساللبهدو الداسوار فدي 

 مو ا َّ ستجووز أسبوى مر تورسخ صاورهو أو اللبهو 

 

 

 

 

 

 لبوب الثونيا

 الفص  األو 

 التعسسنوت

 ( 15موا   

 لتعسسرا

 َّ سجوز تعسسر أي موظف إَّ في وظسف  يوغر   ل  جاو  تيكسلت الوظوئف 

 

 ( 16موا   

 إ ااا الكيوفوت
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تعددا وحددا  يددؤور المددوظفسر فددي كدد  اائددر  حكومسدد  كيددوفوً بولوظددوئف اليددوغر  المرصددوا لهددو م صصددوت فددي 

لاسوار فدي لاحتسوجوت العم  وتقامهو  الموازن  العوم   وتحاسا الوظوئف المراا يغلهو  ومبررات يغلهو في ضوء

   بااسدد  كدد  سددن  مولسدد   وتعالدد  األولسدد  فددي يددغ  الوظددوئف للمددوظفسر الزائدداسر  ددر حوجدد  الدداوائر الحكومسدد

 

 ( 17موا   

 اإل لر  ر الوظوئف اليوغر 

 

ر  لوهدو فدي علر الاائر  الحكومس   ر الوظوئف اليوغر  التي سكور التعسسر فسهدو بدإ لر  دل  أسدبو سر مدت -1

اا مدر صحسفتسر سومستسر واسعتي اَّنتيور  ل  األقد  وسيدعر الداسوار بدذلك  وفدي حولد  الحوجد  إلد  وظدوئف لعد

لدداوائر الدداوائر الحكومسدد   سجددوز للدداسوار أر سعلددر بددإ لر موحددا  ددر الحوجدد  إلدد  هددذه الوظددوئف بولتنسددس  مدد  ا

 نتيور الحكومس  المعنس   وست  اإل لر في صحسفتسر واسعتي اَّ

 جب أر ستضمر اإل لر  ر الوظوئف اليوغر  البسونوت اآلتس :س -2

 أ( اس  الوظسف  ووصف الوظسف  ويروال يغلهو وفئتهو وارجتهو 

ومكدور  ب( الجه  التي تقا  إلسهدو الاللبدوت  لد  النمدوذر الم صدب لدذلك  والمسدتناات الواجدب تقداسمهو ومسعدوا

 تقاسمهو 

رس ده  متحور  وتوبومتحور أو باور امتحور  وإذا كور التعسسر بومتحور  فسبسر: نوى اَّر( بسور مو إذا كور التعسسر 

 ومكور إجرائه 

 كور اَّمتحور: إمو تحرسرسوً  أو  ملسوً  أو  ر الرو مقوبلت ي صس   وسجوز الجم  بسنهو س -3

 

 ( 18موا   

 المستناات الماللوب 

 

 باللبه المستناات اآلتس :  ل  مقا  اللب التعسسر في وظسف  يوغر  أر سرف 

 ا  المسلا الرسمس   وإر ل  توجا  فصور   ر قرار اللجن  الالبس  الم تص  لتقاسر العمر صور   ر يهو -1



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    
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 ليهواات العلمس  الحوص   لسهو اصور   ر  -2

 ات ال بر  العملس  اصور   ر يهو -3

 لبالوق  الي صس  أو جواز السفر اصور   ر  -4

 ب  صحسف   لو سوا -5

 صور  ي صس   -6

 قرار بسسرته الذاتس   ل  النموذر الم صب لذلك إ -7

 

 

 

 

 

 ( 19موا   

 إارار اللبوت التعسسر

 

لتعسدسر ومرفقوتهدو فدي سدجلت ب رقدو  مسلسدل  حسدب تدورسخ تقداس  الاللدب  وسسدل  مقدا  الاللدب اتارر اللبوت  -1

 هدددو   المسدددوبق   والوظسفددد  التدددي تقدددا  إلسإيدددعوراً ستضدددمر: اسددد  مقدددا  الاللدددب  وتدددورسخ تقاسمددده  ورقمددده  ورقددد

 لما  المحاا  لتلقي الاللبوت  سقف  السج  وسعتما مر الموظف المسئو   ر وحا  يؤور الموظفسرابعا انتهوء  -2

 

 ( 20موا   

 تيكس  لجن  اَّ تسور

 

ر مدر ممثلدسر  در صار رئسس الاسوار بولتنسس  م  الاائر  الحكومسد  الم تصد  قدراراً بتيدكس  لجند  اَّ تسدوس -1

مد   الاسوار والاائر  الحكومس  الم تص   ل  النمدوذر الم صدب لدذلك وسحداا فسده مهدو  ومكدور وزمدور ومدا  

 اللجن  



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 
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 جددددددب أَّ  تقدددددد  ارجدددددد  رئددددددسس اللجندددددد  والممثلددددددسر  ددددددر ارجدددددد  الوظسفدددددد  اليددددددوغر  المعلددددددر  نهددددددو س -2

 لوظسفدددددد  المددددددراا يددددددغلهو حدددددد  للجندددددد  اَّ تسددددددور اَّسددددددتعون  بمت صصددددددسر فددددددي المجددددددو  المهنددددددي لس -3

ر  َّ تسور بتداقس  كوفد  الاللبدوت والمسدتناات المقامد  مدر المريدحسر للتعسدسر واَّالدلى لداى الداائتقو  لجن  ا -4

 الحكومس   ل  ك  مو سلز  إلتمو   ملس  اَّ تسور 

 تسووت اآلراء  كور اجتموى لجن  اَّ تسور صحسحوً بحضور جمس  أ ضوئهو  وتت ذ قراراتهو بوألغلبس   وإذاس -5

تبلد  وسؤ ذ برأي الجونب الدذي منده الدرئسس  وتقدا  النتدوئ  إلد  رئدسس الداسوار  لد  النمدوذر الم صدب لدذلك  

 الاائر  الحكومس  بذلك 

 

 ( 21موا   

 مهو  لجن  اَّ تسور

 

 تتول  لجن  اَّ تسور القسو  بمو سلي:

 لوب  للوظسفد  المعلدر  نهدو وإبدلغ الداسوار بهدو راس  وفحب اللبوت المتقاسر وماى مالوبقتهو لليروال المالا -1

 جراء اَّمتحونوت بولتنسس  م  الاسوار والاائر  الحكومس  الم تص  إ -2

سر لمقبولسر لليتراك في مسوبقوت التعسسر في صحسفتسر سومستسر واسعتي اَّنتيور لسومسر متتولسااإل لر  ر  -3

  وزمدور مر اإل دلر: اسد  الموظدف ربو سدوً  والوظسفد  الماللوبد قب  أسبو سر مر تورسخ المسوبق    ل  أر ستض

 ومكور انعقوا المسوبق  

 

 ( 22موا   

 ار الموظفسر العو ومهو  اس

 

 ستول  اسوار الموظفسر العو  القسو  بمو سلي:

  و الجمدئف بولتنسس  مد  الداوائر الحكومسد  المعنسد  التدي تحتدور إلد  مسدوبقوت يدفهس  أو كتوبسد  أتحاسا الوظو -1

 بسنهو بولتنسس  م  الاائر  الحكومس  



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    
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جراءات المسوبقوت الكتوبس   في الوظوئف التي سستا ي يغلهو إجراء مسدوبقوت كتوبسد  ويدفهس ( إاإل لر  ر  -2

 هس  بولتنسدددس  مددد  الددداائر  الحكومسددد   وسدددا   الندددوجحور فدددي اَّمتحدددور الكتدددوبي فقدددال إلجدددراء المسدددوبقوت اليدددف

لد  لوحد  إ لندوت الداائر  الحكومسد  المعنسد   جد  اَّمتحوندوت وترتسدب الندوجحسر وارجدوته  اإل لر  در نتس -3

 والاسوار 

ذه ار أو الاائر  الحكومس  حسب األحوا  ب وراو اَّمتحونوت  وسوق  أ ضوء لجن  اَّ تسور  ل  هسحتفظ الاسو -4

 األوراو 

 

 ( 23موا   

 إ ااا كيف ب سموء المريحسر للتعسسر

 

اائر  ر وتبلد  الدسوار كيفوً ب سدموء المريدحسر للتعسدسر وفقدوً لترتسدب أسدبقسته  الدوارا مدر قبد  لجند  اَّ تبدوسعا الا

قدا  ؤهلً فوألالحكومس  بذلك  وسكور الترتسب وفقوً لأل ل  ارج  بوَّمتحور  و نا التسدووي سكدور وفقدوً لأل لد  مد

 في القوائ   ت رجوً فوألكبر سنوً  وست  التعسسر بحسب الترتسب الوارا

 

 ( 24موا   

 قوئم  انتظور المريحسر

 

ا كومد  العدا َّ تعا قوئم  انتظور المريحسر للتعسسر إَّ في حول  اإل لر  ر يدغ  الوظسفد  بومتحدور و دا  تعسدسر

وء سدن  مدر المعلر  نه  وتكور القوئمد  صدولح  فدي حداوا العداا البدوقي فقدال  وتسدقال بوكتمدو  هدذا العداا أو بونتهد

 إ لر النتسج  تورسخ 

 

 ( 25موا   

 المستناات الماللوب  مر المريح

 



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 
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 تسدددددتوفي الددددداائر  الحكومسددددد  المعنسددددد  مدددددر المريدددددح للتعسدددددسر األوراو الثبوتسددددد  اآلتسددددد  وترسددددد  للددددداسوار:

 صددددددددد  يدددددددددهوا  المدددددددددسلا الرسدددددددددمس   أو يدددددددددهوا  بتقددددددددداسر العمدددددددددر مدددددددددر الجهددددددددد  الم تصددددددددد  أ -1

 صددددددور  مصدددددداق   نهددددددو مددددددر الجهدددددد  الم تصدددددد   ات العلمسدددددد  الحوصدددددد   لسهددددددو  أوأصدددددد  اليددددددهوا -2

 أص  يهواات ال بر  العملس   -3

 حسف  الحول  الجنوئس ؛ إلثبوت  ا  سب  الحك  بعقوب  مونع  مر التعسسر ص -4

 أرب  صور ي صس  حاسث   -5

 رق  حسوب في بنك معتما  -6

 

 ( 26موا   

 تعبئ  اإلقرارات

 

 تسددددد   لددددد  النمدددددوذر الم صصددددد  لدددددذلك وترسددددد  للددددداسوار:سقدددددو  المريدددددح للتعسدددددسر بتعبئددددد  اإلقدددددرارات اآل

 قرار بعا  إفيوء األمور التي سالل   لسهو بحك  وظسفته إ -1

 إقرار تفرغ للعم  الحكومي  -2

 إقرار بولحول  اَّجتمو س   -3

 ب  فصله مر ال ام  بقرار أو حك  ت اسبي ل  سمض  ل  صاوره  مس سنوات  ل  األق  سإقرار بعا   -4

 

 ( 27 موا  

 الكيف الالبي

 

سبل  الاسوار الاائر  الحكومس  الم تص  لتوجسه المريح للتعسسر بهو إلد  وزار  الصدح  لتوقسد  الكيدف الالبدي  -1

  لسددده مدددر قبددد  اللجنددد  الالبسددد  المحلسددد   وذلدددك لتحاسدددا مددداى لسوقتددده الالبسددد  للعمددد  بولوظسفددد  المريدددح لهدددو 

ر الم صدب لدذلك  وتلصد   لسده صدور  المريدح وسداور بده سعا الاسوار نموذر الكيف الالبي  لد  النمدوذ -2

 ندددددددددددددددوى الوظسفددددددددددددددد  المريدددددددددددددددح لهدددددددددددددددو وسرسددددددددددددددد  إلددددددددددددددد  اللجنددددددددددددددد  الالبسددددددددددددددد  الم تصددددددددددددددد  



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 
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سثبت قرار اللجن  الالبس  الم تص   ل  نموذر الكيدف الالبدي الم صدب لدذلك  وسسدجلوا أسدموءه  وسوقعدوا  -3

  لسه 

 

 

 

 ( 28موا   

 الموافق   ل  التعسسر ومبوير  العم 

 

 لعم  ار الاسوار المريح للتعسسر بوسوال  الاائر  الحكومس  المعنس  بولموافق   ل  التعسسر ومبوير  س ال

 

 ( 29موا   

 توقس  الموظف  ل  إقرار مبوير  العم 

 

ق   ل  سعبئ الموظف بعا استلمه العم  إقرارا بمبويرته العم   ل  النموذر الم صب لذلك مر نس تسر  وسو

بملفده  مبويدر ورئدسس الداائر  الحكومسد  الم دتب  وترسد  إحدااهو إلد  الداسوار وتدواى األ درىاإلقرار رئسسه ال

 الفر ي بولاائر  الحكومس  

 

 ( 30موا   

 مبوير  العم   ل  يهر

 

سد   رتده الحكومإذا ل  سبوير المريح للتعسسر العم   ل  ما  يهر مر إ الوره كتوبسوً مر قب  الاسوار بوسدوال  اائ

 سوبق  ءات تعسسنه َّغس   وفي هذه الحول  سعسر مر سلسه في الترتسب إذا كور التعسسر بموجب متعتبر إجرا

 



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
 

 ديـوان املوظفني العـام    
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 ( 31موا   

 إ الور الموظف بتعسسنه

 

سيدتم   س الر الاسوار الموظف بوسوال  اائرته الحكومس  بتعسسنه  وصور   نه ترس  لدوزار  المولسد   وسجدب أر

 اإل الور  ل :

فدي جداو     واس  وظسفته ورقمهدويالبالوق  الي صس  أو جواز السفر  والرق  الوظسفاس  الموظف ربو سوً  ورق  

العدلو  وتيكسلت الوظوئف  وفئته الوظسفسد   وارجتده  وندوى التعسدسر  اائد  أو مؤقدت(  و دلو  البسعد  العمد   

تورسخ و   لسهو  س  الحوصاإلاارس   والعلوات األ رى  وحولته اَّجتمو س   وتورسخ بااس  التعسسر  واليهوا  العلم

 ولموظف بالمسلا  والاائر  الحكومس  والوحا  المكلف بولعم  بهو  واس  البنك ورق  الحسوب البنكي ال وب 

 

 ( 32موا   

 إصاار قرار التعسسر

 

الم صدب  تصار الجه  الم تص  بولتعسسر قرار التعسسر ا تبوراً مر تورسخ مبوير  الموظف العم   ل  النمدوذر

لصح  اي  ووزار  ك  وتبل  به: الاائر  الحكومس  الم تص   والاسوار  ووزار  المولس   وهسئ  التقو ا الفلسالسنلذل

لتدد مسر الصددحي  وسيددتم  قددرار التعسددسر البسونددوت التددي تضددمنهو اإل الددور بتعسددسر الموظددف الددذي سصددار  ددر ا –

 الاسوار 

 

 ( 33موا   

 التعسسر في وظسف  مؤقت 

 

معور  ستوجب إنهوء  امته فدور  دوا   ر موظف بوظسف  مؤقت  با  موظف مجوز اور راتب أوفي حول  تعسس -1

 الموظف المجوز اور راتب أو المعور إل   مله 

 المعددسر بددا  موظددف مجددوز اور راتددب أو معددور( تعهددااً سلتددز  فسدده بتددرك العمدد  فددور  ددوا   سقددا  الموظددف -2

 الموظف المجوز اور راتب أو المعور إل   مله 



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
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 ( 34موا   

 النسب  لتيغس  المعوقسر

 

س  % المحداا  لتيدغ5 ل  جمس  الداوائر الحكومسد  أر ترا دي  ندا كد  تعسدسر جاسدا ضدرور  اسدتكمو  نسدب  أ  

هو % مدر أ دااا ومسدمسوت الوظدوئف التدي سصدرال بدوإل لر  در يدغل5المعوقسر  وسقو  الداسوار بوحتجدوز نسدب  

 لتعسسر المعوقسر  لسهو 

 

 ( 35موا   

 إ ااا ملف لك  موظف

 

ملفوً لك  موظف تدواى فسده: اليدهواات والوثدوئ  والمسدتناات والمعلومدوت ال وصد  بده ممدو سكدور  سعا الاسوار -1

 متصدددددلً بوظسفتددددده  كمدددددو تدددددواى بددددده الملحظدددددوت المتعلقددددد  بعملددددده وتقدددددورسر كفوسددددد  األااء المقامددددد   نددددده 

صد  تواى فسه: اليهواات والوثوئ  والمسدتناات والمعلومدوت ال وعا الاائر  الحكومس  ملفوً فر سوً لك  موظف ت -2

 به ممو سكور متصلً بوظسفته 

لف الملحظوت المتعلق  به  وك  مو سثبت جاسته مر اليكووى والبلغوت المقام  ضدا الموظدف  تواى في الم -3

 وذلك بعا تحقسقهو وسموى أقواله فسهو 

كدد  ورقدد  ومضددمونهو  لدد  غلفدده  وَّ سجددوز نددزى أسدد  ورقدد  بعددا سجددب أر تددرق  أوراو الملددف وسثبددت رقدد   -4

 إساا هو فسه 

 

 الفص  الثوني

 فتر  التجرب 



 
 

 لوطنية الفلسطينيةالسلطة ا
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 ( 36موا   

 المعسنسرإ ااا سج  للموظفسر 

نهوس  تحت التجرب  تبسر به بااس  و المعسنسرعا وحا  يؤور الموظفسر بولاائر  الحكومس  سجلً لقسا الموظفسر ت -1

 فتر  التجرب  

ربد  وتقدا  إلد  سعا الرئسس المبوير تقورسر يهرس   ل  النموذر الم صب لذلك  ر الموظف أثنوء فتر  التج -2

 رئسس الاائر  الحكومس  الم تب 

ب  نهوس  فتدر  التجربد  بيدهر واحدا سضد  الدرئسس المبويدر تقرسدراً نهوئسدوً  لد  ضدوء التقدورسر السدوبق   لد  ق -3

ئر  مداى ملءمد  الموظدف للوظسفد  المعدسر  لسهدو وسقامده إلد  رئدسس الدااالنموذر الم صب لذلك  موضدحوً بده 

 الحكومس  

لموظف أثنوء فتر  التجرب   ل  أسوس: كفوءته  وسدلوكه اليد ب  وإنجدوزه لواجبوتده  ومواظبتده سقوس أااء ا -4

  لددددددددددددددد  العمددددددددددددددد   وصدددددددددددددددفوته الذاتسددددددددددددددد   وكسفسددددددددددددددد  قسومددددددددددددددده بولعمددددددددددددددد  وإنتوجددددددددددددددده فسددددددددددددددده 

 

 ( 37موا   

 جرب مرور فتر  الت

 

لد  سرتكدب  َّ سجوز إنهوء  م  الموظف ال وض  للتجرب  إَّ إذا أمض  فتر  التجرب  وتبدسر  دا  اجتسدوزه لهدو مدو

 م ولف  ت اسبس   قوبتهو تص  إل  إنهوء ال ام  

 

 ( 38موا   

 اجتسوز برنوم  التارسب بنجوال

 

عمد  بهدو سرره الداائر  الحكومسد  التدي سيترال لثبوت صلحس  الموظف أر سجتوز بنجوال برنوم  التارسب الذي تق 

  ل  فتر  التجرب  
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 ( 39موا   

  ا  اجتسوز فتر  التجرب 

 

سوً  ل  اجتسوز الموظف فتر  التجرب  بنجوال تبل  الاائر  الحكومس  الم تص  الاسوار كتوب في حول   ا  -1

 النصف األو  مر اليهر األ سر مر فتر  التجرب  

هوء فتر  لتجرب  كتوبسوً  ر إنهوء  مله قب  أسبو سر مر انتلالحكومس  الموظف ال وض  س الر رئسس الاائر   -2

 التجرب   وسبل  الاسوار ووزار  المولس  بذلك 

 

 ( 40موا   

 إصاار قرار بتثبست الموظف

 

صدب لم اسصار رئسس الاائر  الحكومس  قراراً بتثبست الموظف الذي اجتوز فتر  التجربد  بنجدوال  لد  النمدوذر 

 لذلك  وسيعر الاسوار ووزر  المولس  بذلك 

 

 الفص  الثولث

 تقسس  األااء

 ( 41موا   

 إ ااا التقرسر السنوي

 

 ما مر رئسسسعا الرئسس المبوير التقرسر السنوي بتقاسر كفوس  األااء لموظفسه  ل  النموذر الم صب لذلك وسعت

ت ونيدواله  وتقدار كفوسد  الموظدف حسدب الدارجو الاائر  الحكومس  الم دتب وسداور بده كفدوء  الموظدف وسدلوكه

ر يوغر مالماون  في النموذر  وسرا   في تقسس   م  الموظف إنجوزه لواجبوته  ل  ضوء المستوسوت المنتظر  

ي تمورس في نو وً  وتقسس  أسولسب  مله مر حسث المواظب  والسلوك الي صي والصفوت الذاتس  التوالوظسف  كموً 

  ذ قراراته ظلهو صلحسوته وست
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 ( 42موا   

 تقاس  البسونوت  ر النواحي الفنس  واإلاارس 

 

فدي    القسواسد سقا  الرؤسوء المبويرور  ر يوغلي الوظوئف العلسدو بسوندوت سدنوس  تتعلد  بدولنواحي الفنسد  واإلاارسد

 مبويرته  أل موله  وتعرض هذه البسونوت  ل  رئسس الاائر  الحكومس  إلقرارهو 

 

 ( 43موا   

 تيكس  لجور لتاقس  التقورسر السنوس 

 

لداائر  ابور موظفي كسيك  رئسس الاائر  الحكومس  لجونوً لتاقس  التقورسر السنوس  بتقاسر كفوس  األااء مر ثلث  مر 

ر  الحكومسدد  سكددور أحدداه   لدد  األقدد  مددر ذات  مدد  الموظددف  وتعتمددا التقددورسر بعددا تدداقسقهو مددر رئددسس الدداائ

 الحكومس  

 ( 44موا   

 تقاسر الكفوس 

 

امدد   سكدور تقدداسر الكفوسدد  بمرتبدد  ممتددوز وضدعسف مسددببوً محدداااً لعنوصددر التمسددز والضدعف  ومسددتمااً مددر ملددف 

 الموظف وف  المعوسسر اآلتس :

وصدددر التمسسدددز األ مدددو  البدددورز  التدددي حققدددت األهدددااف وتجدددووزت معددداَّت األااء المحددداا  سعتبدددر مدددر  ن -1

مرؤوسدسر تالوسر أنظم  العم  وتحسدسر أاائده  والسدلوكسوت الوظسفسد  مد  الرؤسدوء والواإلسهوموت التي أات إل  

 والجمهدددور  ومددداى اَّنتظدددو  فدددي العمددد   واسدددت اا  الحددد  فدددي اإلجدددوزات  و ددد  توقسددد  أسددد  جدددزاءات ت اسبسددد  

   ومدو وصر الضعف األ مو  التي تقد   در مسدتوى األااء العدواي البقدوً لمعداَّت األااء المحدااسعتبر مر  ن -2

 سثبددت مددر ملحظددوت الرؤسددوء أو يددكووى الددزملء أو المرؤوسددسر أو الجمهددور  وسددوء اسددت اا  أاوات العمدد 

 واإلمكونوت المواس  للوحا   والجزاءات الت اسبس  الموقع   لسه 
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 ( 45موا   

 حظر تقاسر بعض الفئوت بمرتب  امتسوز
 

 ه بمرتب  ممتوز:َّ سجوز تقاسر كفوس  الموظف مر الفئوت المبسن  أانو

 لموظف الذي أتسحت له فرص  التارسب ول  سجتزه بنجوال ا -1

 لموظف الذي وق   لسه جزاء ت اسبي بعقوب  ال ص  مر أجره لما  تزسا  ر  مس  أسو  ا -2

 

 ( 46موا   

 تقرسر كفوس  األااء

 

ا تمدواه مدر الجهد  الم تصد   عل  وحا  يؤور الموظفسر الموظف بنس   مر التقرسدر العدو  لكفوسد  أاائده بعدات -1

  ل  أسبوى مر توقس  رئسس الاائر  الحكومس  

تظل  مر التقرسر العو  لكفوس  أاائه  ل  النموذر الم صب لذلك  ل   يرسر سومدوً مدر تدورسخ للموظف أر س -2

  لمه به 

 ( 47موا   

 تيكس  لجن  للتظلموت

 

ت مر ثلث  مر كبور الموظفسر ممر ل  سيتركوا في وض  يك  رئسس الاائر  الحكومس  الم تب لجن  تظلموس -1

 التقرسر للبت في التظل  

 

 حاا قرار تيكس  لجن  التظلموت إجراءات  ملهو ومكور وزمور انعقواهو س -2

 كور رئسس وأ ضوء لجن  التظلموت  ل  ارج  أ ل  مر ارج  الموظف المتظل  س -3

 أ ضوئهو وتت ذ قراراتهو بوألغلبس  ى اللجن  صحسحوً بحضور جمس  سكور اجتمو -4
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بفحب ملف الموظف  ولهدو اَّسدتموى إلسده ومنوقيدته فدي تظلمده وإلد  المسدئولسر المبويدرسر  در  تقو  اللجن  -5

 الموظف 

  سعتبر تقرسر كفوس  األااء نهوئسوً إَّ بعا انقضوء مسعوا التظل  منه أو البت فسه َّ -6

 

 ( 48موا   

 كومس مهو  رئسس الاائر  الح

 

 سقو  رئسس الاائر  الحكومس  المعسن :

ظف الحوص   ل  تقاسر بارج  متوسال إل  أوجه تقصسره  وساللب منه تحسسر أاائه وسبل  الاسوار بتنبسه المو -1

 بذلك 

 ندددذار الموظدددف الحوصددد   لددد  تقددداسر بارجددد  ضدددعسف  وساللدددب منددده تحسدددسر أاائددده وسبلددد  الددداسوار بدددذلك إ -2

ر الموظددف إذا ورا  ددر الموظددف تقرسددر سددنوي بارجدد   ددومسدد  إسقددوف العددلو  الاورسدد  لددرئسس الدداائر  الحك -3

لد  تقداسر ضعسف ولحسر تحسر أاائه الوظسفي  وسبل  الاسوار إلسقوفهو مر تورسخ استحقوقهو وذلك لحسر حصدوله  

 متوسال فمو فوو  وسيعر وزار  المولس  بذلك 

 

 

 

 

 

 ( 49موا   

 التقرسر السنوي

 

أي  ر الموظف المناوب منهو بعا أ ذ ر ر  الحكومس  الم تص  التقرسر السنوي بتقاسر كفوس  األااءتض  الاائ -1

 الاائر  الحكومس  أو الجه  التي ناب إلسهو كتوب  
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  ا نموذر تقرسر كفوس  األااء للموظدف أر سعمد  الموظدف فعلسدوً فدي الداائر  الحكومسد  مدا  َّ تقدسيترال إل اا -2

 صل   ل  السن   ر تسعسر سوموً مت

 ( 50موا   

 تيكس  لجن  للنظر في التقورسر

 

لاائر  الحكومس  بولتنسس  مد  الداسوار لجند  للنظدر فدي وضد  الموظدف الحوصد   لد  تقرسدرسر سيك  رئسس ا -1

ند  سنوسسر متتولسسر بارج  ضعسف أو حص   ل  تقاسر ثولث بارج  ضعسف  وسحداا القدرار إجدراءات  مد  اللج

 انعقواهدددددو  لددددد  أر َّ سكدددددور مدددددر بدددددسر أ ضدددددوء اللجنددددد  مدددددر وضددددد  تقسدددددس  الموظدددددف ومكدددددور وزمدددددور 

بفحدب ملدف الموظدف ولهدو اَّسدتموى إلسده ومنوقيدته ومدر تدرى اَّسدتموى إلسده  وسكدور اجتمدوى  تقو  اللجند  -2

رأي ؤ ذ بدساللجن  صحسحوً بحضور جمس  أ ضوئهو  وتت ذ قراراتهو بوألغلبس ؛ وإذا تسووت أراء أ ضوء اللجن   

 الجوندددددب الدددددذي منددددده الدددددرئسس  وتكدددددور قراراتهدددددو نهوئسددددد  وسبلددددد  الددددداسوار بهدددددو الدددددذي سبلددددد  وزار  المولسددددد  

ر توق   ل  الموظف الحوص   ل  تقرسرسر سنوسسر متتولسسر بارج  ضعسف واحا  أو أكثر مر أسجوز للجن   -3

 الجزاءات اآلتس :

 أ( وقف العلو  الاورس  السنوس  

 ب( تنزس  الارج  

 ( تنزس  الوظسف  ر

لموظف تقرسر ثولث بارج  ضدعسف  ستعدسر  لد  اللجند  الم تصد  النظدر فدي فصدله مدر ال امد  اإذا قا   ر  -4

 المانس  

 

 ( 51موا   

 يهوا  التقاسر
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سمددنح الموظددف الددذي حصدد   لدد  مرتبدد  ممتددوز فددي تقددورسر الكفوسدد  يددهوا  تقدداسر مددر رئددسس الدداائر  الحكومسدد  

فدي لوحد  اإل لندوت المعدا  لدذلك بولداائر  الحكومسد  الم تصد  والداسوار  وفدي كد  إاار   الم تب  وسعلر اسمه

 ستبعهو الموظف وَّ سرف  اإل لر إَّ بعا مضي  مس   ير سوموً 

 

 الفص  الراب 

 الترقسوت

 ( 52موا   

 الترقس  وف  جاو  تيكسلت الوظوئف

 

تيدكسلت الوظدوئف المقدرر يدرسال  مكدوث الموظدف َّ تت  ترقس  أي موظف إَّ  ل  ارج  يدوغر  وفد  جداو  

 لسنوات الحا األان  لما  البقوء  ل  الارج  

 

 ( 53موا   

 إ ااا الكيوف لقسا أسموء الموظفسر

 

رجد   و لد  اأ( تعا وحا  يؤور الموظفسر كيوفوً لقسا أسموء الموظفسر  وسرتب البقوً لفئدوته  وأقدامسته  فدي كد  

 ر  الحكومسدد  إجددراء التعدداسلت اللزمدد  فددي كدد  كيددف فددور حصددولهو  وسجددب أروحددا  يددؤور المددوظفسر بولدداائ

 تتضمر هذه الكيوف اآلتي:

خ المددسلا والجنسددس  والمؤهدد  العلمددي وتددورسخ الحصددو   لسدده وال بددر  العملسدد  وتددورسخ التحوقدده اَّسدد  وتددورس -1

 بول ام  

 سسر في الوظسف  المرق  منهو تورسخ التع -2

 سهو سفس  وارجته الحولس  وتورسخ الحصو   لفئ  الموظف الوظ -3

 قرسر تقسس  األااء إذا كور مح  ا تبور  نا الترقس  ت -4

 ورسخ النق  إذا كور مح  ا تبور  نا الترقس  ت -5
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تي ل  سصار قراراً بمحوهو وتورسخ توقسعهدو  واليدكووى المقامد  ضدا الموظدف وتسدتوجب ات دوذ الجزاءات ال -6

 جزائس   إجراءات ت اسبس  أو

 التي أتسح للموظف اَّلتحوو بهو   البرام  التارسبس -7

 أس  بسونوت أ رى َّزم   -8

 

 ب( تعا وحا  يؤور الموظفسر بولاائر  الحكومس  بالوقد  بسوندوت ي صدس  لكد  موظدف  لد  النمدوذر الم صدب

 رأ  لسهو لذلك تاور فسه: وظسفته  وفئته  وارجته  وأس  بسونوت أ رى َّزم   وأس  تغسسرات تال

 

 ( 54موا   

 إ ااا كيوف بولارجوت اليوغر 

 

ور الموظفسر في ك  اائر  حكومس  كيوفوً بولارجوت اليوغر  حسب الموازن  المعتمدا  وجداو  تعا وحا  يؤ -1

 تيكسلت الوظوئف المقرر في ك  فئ  وظسفس  

إلسهدو أ دله  واللبدوت الترقسد   ل  وحا  يؤور الموظفسر أر تعرض الكيوف التي تتضدمر البسوندوت الميدور  -2

و مت  أ ل  النموذر الم صب لذلك   ل  الجه  الم تص  بولترقس  كلمو كور معروضوً  لسهو أمر ترقس  موظف 

 اللبت تلك الجه  ذلك 

 

 ( 55موا   

 إصاار قرار بولترقس 

 

ه وإبدلغ اسوار لمراجعتدتصار الجه  الم تص  بولتعسسر قراراً بولترقس   ل  النموذر الم صب لذلك  وسرسد  للد

 وزار  المولس  به  وللاسوار اللب إسقوف تنفسذه بحول  م ولفته للقونور وهذه اللئح  
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 ( 56موا   

 الوظسف  اليوغر 

 

سصار رئسس الاائر  الحكومس  بولتنسدس  المسدب  مد  الداسوار قدراراً بيدغ  وظسفد  يدوغر   لد  الهسكد  التنظسمدي 

تنظس  إ لر اا لي ومسوبق  ليغ  هذه الوظسف  بمرا و  يروال اَّنتقو  مر فئ   وجاو  تيكسلت الوظوئف  وبعا

 وظسفس  إل  فئ  وظسفس  أ رى 

 

 البوب الثولث

 الفص  األو 

 رواتب الموظفسر و لواته 

 ( 57موا   

 صرف  لو  اورس  سنوس 

 

 كونور الثوني  سنوسر( مر ك   و اسرس  الرواتب بصرف  لو  اورس  سنوس  في األو  مر م -تقو  وزار  المولس 

 للموظفسر الذسر أمضوا سن  ف كثر في ال ام   وتبل  بذلك الاائر  الحكومس  والاسوار 

 

 ( 58موا   

 اإلبلغ  ر الحول  اَّجتمو س 

 

ر مدر سجب  ل  الموظف أر سبل  وحا  يؤور الموظفسر باائرته الحكومس  بمو ا َّ سزسا  ر منتصف يهر سندوس

أي تغسسر سالدرأ  لد  حولتده  بسونوت بحولته اَّجتمو س   ل  النموذر الم صب لذلك  و لسه اإلبلغ  ر -ك   و 

نسدد   مددر اَّجتمو سدد   ددل  ثلثددسر سومددوً مددر حصددو  التغسسددر  مرفقددوً بدده المسددتناات المؤسددا   وسيددعر الدداسوار ب

 النموذر والمستناات المرفق   وتبل  وزار  المولس  بولتغسسر الماللوب 
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 ( 59موا   

 إارار اَّ تمواات

 

ر  حكومسدد  فددي ميددروى موازنتهددو اَّ تمددواات اللزمدد  مقوبدد  العمدد  فددي غسددر أوقددوت الدداوا  تددارر كدد  اائدد -1

 الرسمي  وذلك بولتنسس  م  الاسوار وموافق  وزار  المولس  

وت فدي الموازند   تصرف أس  مبول   ر العم  في غسر أوقدوت الداوا  الرسدمي إَّ إذا رصدات لهدو م صصدَّ -2

 العوم  

سقو  رئسس الاائر  الحكومس  الم تب بتقسس  الموازن  المصواو  لسهو بسر الاوائر التي سستا ي  ملهو العم   -3

 في غسر أوقوت الاوا  الرسمي ووفقوً لمصلح  العم  

 

 ( 60موا   

 العم  اإلضوفي

 

العم   ت  األي وب المكلفسر بولعم  في غسر أوقوحاا وحا  يؤور الموظفسر بنوء  ل  اللب الاوائر الم تلفت -1

 الرسدددددمي يدددددرسال  أَّ تزسدددددا هدددددذه المبدددددول  المافو ددددد   دددددر ربددددد  الراتدددددب اإلجمدددددولي للموظدددددف المعندددددي 

ؤور المددوظفسر اللددب التكلسددف بدد ااء العمدد  فددي غسددر أوقددوت الدداوا  الرسددمي  لدد  النمددوذر تقددا  وحددا  يدد -2

ًء  لد  م تب  الذي سحس  الاللدب إلد  الداسوار للتصداس   لسده بندوالم صب لذلك إل  رئسس الاائر  الحكومس  ال

 الموازندددددد  المعتمددددددا   مدددددد  تحاسددددددا الوقددددددت المحدددددداا ألااء العمدددددد  فددددددي غسددددددر أوقددددددوت الدددددداوا  الرسددددددمي 

ر ر اللب التكلسف بولقسو  بولعم  في غسر أوقوت الاوا  الرسمي األسبوب الاا س  إلسه  سدواء كدوسجب أر ستضم -3

وسدمس  ر  مفوجئ  في العم  أو ألسبوب الورئ   ورجد   در صدمس  العمد  الرسدمي أو ألسدبوب مالتيغس  نتسج  لكث

 ملحددددددددد  ولفتدددددددددر  محددددددددداا   وَّ سمكدددددددددر إنجدددددددددوز هدددددددددذه األ مدددددددددو  فدددددددددي أوقدددددددددوت الددددددددداوا  الرسدددددددددمي 

ء وت التكلسف بولعم  في غسر أوقوت الاوا  الرسمي كيفوً سوضح به  اا الموظفسر المكلفدسر بد ااسرف  م  اللب -4

  مبلد  المتوقدفي غسر أوقوت الاوا  الرسمي وأسو  وسدو وت العمد   والمدا  المنتظدر انتهدوء العمد  فسهدو  والالعم  

 صرفه نتسج  لذلك 
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سف الموظف بولعم  في غسر أوقوت الاوا  الرسمي إَّ بعدا الحصدو   لد  موافقد  رئدسس الداائر  َّ سجوز تكل -5

   الحكومس  وتصاس  الاسوار حسب الموازن  المعتما

المبويدر  در الموظدف التحقد  مدر حسدر توزسد  العمد  بمدو سكفد  أااءه وأر سراقدب مرؤوسدسه   ل  المسدؤو  -6

 َّستغل  أوقوت العم  الرسمس  في أااء واجبوته  األصلس  

 

 ( 61موا   

 اَّستثنوء للعم  اإلضوفي

 

 الاوا  الرسمي  َّ سصرف لموظفي الفئتسر العلسو واألول  أي مقوب  لقوء العم  في غسر أوقوت

 

 ( 62موا   

 تسجس  السو وت اإلضوفس 

لذي سكلف بولعم  في غسر أوقوت الاوا  الرسمي أر سسج  ذلك سومسوً في سج  حسب النموذر ا ل  الموظف  -1

 الم صب لذلك وسعتما سومسوً مر الرئسس المبوير 

وموا بولعمد  فدي غسدر أوقدوت الداوا  ل  وحا  يؤور الموظفسر أر تثبت سو وت  م  موظفي الاائر  التدي قد  -2

الرسددمي  لدد  النمددوذر الم صددب لددذلك  وسوقدد   لسدده الددرئسس المبويددر للموظددف  وسعتمددا مددر رئددسس الدداائر  

 الحكومس   وسرس  إل  الاسوار في ال مس  أسو  األول  مر ك  يهر 

 سقو  الاسوار بفحب وتاقس  النموذر وا تمواهو وإرسولهو لوزار  المولس   -3

 

 فص  الثونيال

 الحوافز والعلوات التيجسعس 

 ( 63موا   

 العلوات التيجسعس 
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والمزاسدو  اللزمد  لمدنح العدلوات التيدجسعس  والبداَّت اتاَّ تمدواتارر ك  اائر  حكومس  في ميروى موازنتهو 

 والتعوسضوت  ومقوب  الجهوا غسر العواس   والمكوفآت ب نوا هو 

 

 ( 64موا   

 علواتقسوا  ل  صرف ال

 

 َّ تصرف اس  مكوفآت أو  لوات ل  ترصا لهو م صصوت في الموازن  العوم  مهمو كونت األسبوب 

 

 ( 65موا   

 منح العلو  التيجسعس 

 

لسهددو سجددوز لددرئسس الدداائر  الحكومسدد  بولتنسددس  مدد  الدداسوار مددنح الموظددف الددذي تتددوفر فسدده اليددروال التددي نددب  

 سوار وزار  المولس  بذلك القونور  لو  تيجسعس   وسبل  الا

 

 ( 66موا   

 مقاار العلوات والباَّت

 

سحاا الداسوار بولتنسدس  مد  الداوائر الحكومسد  نسدب أو مقداار العدلوات والبداَّت  وسحسلهدو إلد  مجلدس الدوزراء 

 إلقرارهو في ضوء الموازن  المعتما  

 

 الفص  الثولث

 النق  والناب واإل ور 

 ( 67موا   

 ناب أو اإل ور له  نا النق  أو امو سجب مرا وت
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ا نقد  ترا   المصلح  العوم  ومصلح  العم  وحسر اَّستفوا  مر  داموت المدوظفسر واَّقتصدوا فدي النفقدوت  ند

 الموظف أو نابه أو إ ورته 

 

 ( 68موا   

 نق  الموظف

 

 نقدددددددددد  الموظددددددددددف مددددددددددر اائددددددددددر  حكومسدددددددددد  إلدددددددددد  اائددددددددددر  أ ددددددددددرى سجددددددددددب إتبددددددددددوى اآلتددددددددددي:ل -1

توب  لحكومس  الالذي سرغب بولنق  مر اائر  حكومس  اللبوً  السوً لوحا  يؤور الموظفسر بولاائر  ا أ( سقا  الموظف

 لهدددددو  سحددددداا فسهدددددو الددددداائر  الحكومسددددد  الماللدددددوب اَّنتقدددددو  إلسهدددددو والوظسفددددد  والفئددددد  الوظسفسددددد  والارجددددد  

مسد  الداائر  الحكو ب( سعرض الاللب  ل  رئدسس الداائر  الحكومسد  الم دتب  وبعدا موافقتده  سرسد  الاللدب إلد 

 الماللوب اَّنتقو  إلسهو للموافق   لسه  وسيعر الاسوار بذلك 

 

   الحكومس  اللب نق  موظف بعا التنسس  م  اائر  حكومس  أ رى بنوًء  ل  مصلح  العم  سجوز للاائر -2

 

 ( 69موا   

 تقاس  بسور سنوي

 

 بر مددددر كدددد   ددددو  ببسددددور ستضددددمر: لدددد  جمسدددد  الدددداوائر الحكومسدددد  أر تددددوافي الدددداسوار  ددددل  يددددهر اسسددددم

مسمسوت الوظوئف الماللوب اَّستغنوء  نهو أو الزائا   ر الحوجد  بحسدب القدرارات الوظسفسد  وحصر أل ااا  -1

 لك  جه  

ث ار اراس  الاللبوت التي ترا إلسه مر الداوائر الم تلفد  بيد ر يدغ  الوظدوئف اليدوغر  أو اسدتحااستول  الاسو -2

  الداائر  مدمر بسر هؤَّء الموظفسر مر اائر  إل  أ رى بقرار مر الاسوار بولتنسس   وظوئف جاسا  وسجوز النق 

 الحكومس  ووزار  المولس  
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 ( 70موا   

 جواز نق  الموظف بنوًء  ل  مصلح  العم 

 

 سجوز نق  موظف بنوًء  ل  مصلح  العم  مر اائر  حكومسد  إلد  اائدر  حكومسد  أ درى بيدرال: الحصدو   لد 

ي  وجداو  ر وظسفد  يدوغر  فدي الهسكد  التنظسمدوتدوفبعا التنسس  المسب  م  الداسوار  الاائرتسر  و موافق  رئسس

 الوظوئف المقر بولاائر  الحكومس  التي سسنق  إلسهو الموظف 

 

 ( 71موا   

 إصاار قرار النق 

ر  التدي مد  الداائ تصار الجه  الم تصد  بتعسدسر الموظدف بولتنسدس  المسدب  مد  الداسوار قدرار النقد  بعدا التنسدس 

 سسنتق  إلسهو  وتيعر وزار  المولس  بذلك 

 

 

 ( 72موا   

 نفوذ قرار النق 

 

  لنقدد  نوفددذاً مددر تددورسخ اسددتل  الموظددف العمدد  بولجهدد  المنقددو  إلسهددو  وتتحمدد  الدداائر  الحكومسدداسعتبددر قددرار  -1

 المنقو  منهو الموظف مرتبه حت  تورسخ إ لء الرفه منهو 

لداائر  الحكومسد  التدي كدور سعمد  بهدو اوظدف مدر اائدر  حكومسد  إلد  اائدر  حكومسد  أ درى  تقدو  إذا نق  الم -2

 الموظف بإرسو  ملفه وكوف  بسونوته الي صس  إل  الاائر  الحكومس  المنقو  إلسهو 

 

 ( 73موا   

 ناب الموظف
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اسدا مدر  واحدا  إذا اقتضدت ناب الموظف مر اائر  حكومسد  إلد  اائدر  حكومسد  أ درى لمدا  سدن  قوبلد  للتجس -1

 المصلح  العوم  ذلك 

لدداائر  الحكومسدد  بولتنسددس  مدد  الدداسوار قددراراً بندداب الموظددف بعددا موافقدد  الدداائر  الحكومسدد  سصددار رئددسس ا -2

 المناوب إلسهو الموظف 

 

 

 

 ( 74موا   

 قسواات  ل  الناب

 

 إَّ للاوائر الحكومس   َّ سكور الناب -1

  ر وظسفته األصلس   سف  المناوب إلسهو الموظفَّ سجوز أر تق  الوظ -2

 ستمر صرف راتب الموظف المناوب مر حسوب الاائر  الحكومس  المناوب منهو س -3

 كور ما  الناب لما  أقصوهو سن  قوبل  للتجاسا لمر  واحا  فقال ت -4

 

ث سنوات مر  واته للعمد   سجوز ناب الموظف مر  أ رى لنفس الجه  التي ناب إلسهو إَّ بعا انقضوء ثلَّ -5

 باائرته الحكومس  األصلس  

 ( 75موا   

 ال ضوى اإلااري للجه  المناوبسر إلسهو

 

سر وبد  التقدورسكور المناوبور  وضعسر إاراسو للجه  المناوبسر إلسهو فسمدو ستعلد  بوإليدراف  لدسه  ومحوسدبته  وكت

  نه  وإرسو  نس    نهو للاائر  األصلس  
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 ( 76موا   

 ء النابإنهو

 

والجهد   سجوز للجه  المناوب إلسهو الموظف إنهوء الناب إذا اقتضت المصلح  العوم  ذلك بيرال إ الور الموظف

نداب   إنهدوء الالمناوب منهو قب  التورسخ المقرر إلنهوء الناب بيهر  ل  األق  إذا كور هنوك مر األسدبوب مدو سحدت

 فوراً وسبل  الاسوار بذلك 

 

 ( 77موا   

 لنابنتسج  ا

 

  نا ناب الموظف مر اائر  حكومس  إل  اائر  حكومس  أ رى تبق  وظسفته يوغر  

 

 ( 78موا   

 إ ور  الموظف

 

  مدد  سصددار قددرار اإل ددور  مددر الجهدد  الم تصدد  بددولتعسسر بنددوًء  لدد  اللددب الجهدد  المسددتعسر   وبولتنسددس  المسددب

هد    واسد  الجقدرار: مدا  اإل دور   وتدورسخ بدااستهوالاسوار  وموافق  الموظف كتوب ً  ل  قبدو  اإل دور   وسحداا ال

 المستعسر   واليروال ال وص  بوإل ور  إر وجات 

 ( 79موا   

 ال ضوى اإلااري للجهوت المستعسر 

 

ه  لتقورسر  دنسوً للجهوت المستعسر  فسمو ستعل  بوإليراف  لسه  ومحوسبته  وكتوب  اارسكور المعورور  وضعسر إا

 اائر  األصلس  وإرسو  نس    نهو لل
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 ( 80موا   

  ا  تقوضي الراتب إثنوء فتر  اإل ور 

 

لتي الموظف المعور أثنوء فتر  إ ورته أي جزء مر راتبه  أو أس  استحقوقوت مر الاائر  الحكومس  َّ ستقوض  ا -1

 أ سر منهو 

ومدد  العوئدداات التقو اسدد   تحتسددب مددا  ال امدد  لغوسددوت التقو ددا أثنددوء فتددر  اإل ددور  إَّ إذا افدد  الموظددف كَّ -2

 المستحق   نهو 

  سجوز إ ور  الموظف مر  أ رى لل ورر إَّ بعا انقضوء  مس سنوات مر  واته للعم  َّ -3

 

 ( 81موا   

 نتسج  اإل ور 

 

لمدا   نا إ ور  الموظف تبق  وظسفته يوغر  وسجوز ملؤهو بصور  مؤقت  أو بموجب  قدا  دوب أو بولوكولد   و

وسلده اإل ور  يرسال   ا  تجووز م صصوت تلك الوظسف    لد  أر ت لد   ندا  واتده أو سدت  تحَّ تزسا  ر ما  

 إل  وظسف  أ رى في نفس ارجته 

 

 ( 82موا   

 إنهوء اإل ور 

 

 أر سنهي إ ورته قب  انتهوء الما  المر ب له بهو  وفدي هدذه الحولد  سجدب العدوا  إلد  الداائر  سجوز للموظف -1

 حو  انتهوء إ ورته  الحكومس  المعور منهو

  وظف المعور العوا  إل  الاائر  الحكومس  المعور منهو فورا وسعتبر في حك  المتغسب  در العمدسجب  ل  الم -2

 مر تورسخ انتهوء ما  اإل ور  

 َّ تا   ما  اإل ور  في حسوب رصسا الموظف مر اإلجوزات السنوس  المستحق  له  -3
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 الفص  الراب 

 وسلوكه الوظسفي واجبوت الموظف

 ( 83موا   

 قسا العم  بوظسف  أ رى

 

الداائر   َّ سجوز للموظف أر سعم  أو سنيغ  بعم   ورر نالوو وظسفته بصف  اائم  أو مؤقتد  إَّ بموافقد  رئدسس

 الحكومس  الم تب وسيدعر الداسوار بده  وسسدري ذلدك  لد  الموظدف  دل  فتدر  إجوزتده سدواء بمرتدب أو بداور

 مرتب 

 ب سد  يراء األسده  أو المسدوهم  فدي اليدركوت  مد   دورر نالدوو الوظسفد  مدو اا  الموظدف لدسس فعدوًَّ وَّ سعتبر 

 صور  كونت في إاار  اليرك  أو اليراك  

 

 ( 84موا   

 تقاس  اللب للعم   ورر نالوو الوظسف 

 

  رئسسده قا  الموظف اللب الحصو   ل  إذر بولعم   ورر نالوو الوظسف  في النموذر الم صدب لدذلك إلدس -1

موافقد   المبوير  الدذي سوقد   لسده بمداى اسدتحقوقه وسحسلده إلد  وحدا  يدؤور المدوظفسر التدوب  لهدو الموظدف  بعدا

 رئددددسس الدددداائر  الحكومسدددد  الم ددددتب وسبلدددد  الدددداسوار بدددده   لدددد  أر تكددددور فترتدددده لمددددا  َّ تزسددددا  ددددر سددددن  

 قدددددا  باللدددددب جاسدددددا لددددد  الموظدددددف الدددددذي سرغدددددب بتجاسدددددا مدددددا  العمددددد   دددددورر نالدددددوو الوظسفددددد  أر ست  -2

ر بعا مراجع  نموذر العم   ورر نالوو الوظسف  أر ساللب مر رئسس الاائر  الحكومس  الم تب سجوز للاسوا -3

 وقف العم  بولموافق  إذا كونت ت ولف يروال هذه اللئح  
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 ذا قو  الموظف بعم   ورر نالوو العم  الرسمي اور الحصو   ل  إذر مسب   سعوقب ت اسبسوً إ -4

 

 ( 85   موا

 يروال منح اإلذر

 

 سيترال لمنح اإلذر بولعم   ورر نالوو وظسف  الموظف:

ذا العم   ل  واجبوت وقارات الموظف في نالوو  مله في مجو  ال امد  المانسد  أو سمدس مركدزه أَّ  سؤثر ه -1

 كموظف 

 هدددددو َّ  سدددددرتبال هدددددذا العمددددد  بصدددددور  مبويدددددر  أو غسدددددر مبويدددددر  بت اسددددد  الموظدددددف لمهومددددده المكلدددددف بأ -2

ي لموظف م  أي فرا أو يرك  أو مؤسس  لهو ارتبوالوت مولس  أو تجورس  مد  الداائر  الحكومسد  التداأَّ  سرتبال  -3

 سعمدد  بهددو الموظددف  أو مدد  أسدد  اائددر  حكومسدد  أ ددرى لدده صددل  معهددو فددي نالددوو  ملدده فددي ال امدد  المانسدد  

الوظسفد  أو مقتضدسوتهو أو مد  أنظمد   َّ  سكور في ممورسدته هدذا العمد  أي ضدرر أو تعدورض أو تندوقض مد أ -4

 ال ام  المانس  أو أي قونور آ ر 

م   ورر نالوو الاوا  الرسمي أو مكور  م  الموظف  وأَّ سستعم  ممتلكوت أس  اائر  حكومسد  أر سكور الع -5

 في أااء هذا العم  

احدا  بحسدث َّ تتعداى تسدع  أَّ  سزسا  اا سو وت العم   ورر نالوو الوظسف   ر ثلث سو وت فدي السدو  الو -6

 سو وت في األسبوى 

 الفص  ال ومس

 اإلجراءات والعقوبوت الت اسبس 

 ( 86موا   

 توقس  العقوبوت

 

 بسده أو لفدتلرئسس الاائر  الحكومس  الم تب أو مر فوض مر قبله مر بسر الفئد  العلسدو سدلال  توقسد   قدوبتي التن

 الاسوار بذلك  النظر  ل  موظفي الفئ  األول  فمو اور  وسبل 
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 ( 87موا   

 الجه  الم تص  بولتحقس 

 

كبهدو  دل  تكور الجه  المناوب أو المعور إلسهو الموظف م تص  بولتحقس  معده وت اسبده  در الم ولفدوت التدي سرت

 فتر  الناب أو اإل ور  وبمو ستف  م  هذه اللئح  

 

 ( 88موا   

 إحول  الموظف إل  لجن  التحقس 

 

 ولدد  بسونددوً بولم ولفددوت المنسددوب  إلسدده للتحقسدد  معدده مددر قبدد  لجندد  تحقسدد   وستضددمر قددرار اإلح سحددو  الموظددف -1

ئر  ظفي الفئتسر ال وص  والعلسو سصار رئسس الاسوار أو مر سفوضه بذلك  الس وً بولتنسدس  مد  الداافسمو  اا مو -2

  ومكدور سيدم  القدرار مهمد  اللجندالحكومس  الم تص  قراراً بتيكس  لجن  للتحقسد  مد  الموظدف وسدموى أقوالده و

 وزمور انعقواهو 

  مددر  دداا َّ سقدد   ددر ثلثدد  وَّ سزسددا  لدد   مسدد  أ ضددوء وسعددسر أحدداه  لسكددور رئسسددوً للجندد  تتكددور اللجندد -3

 وسيورك في  ضوس  اللجن  مناوب  ر الاائر  الحكومس  التوب  لهو الموظف  ل  األق  

 

 ( 89موا   

   المبوير  ر الموظفئوسمإ الور ال

 

  التحقس  قب  باء التحقس  أر ت الر المسئو  المبوير  ر الموظف برغبتهو في ذلك و لسده أر سجب  ل  لجن -1

 سقا  لهو ك  التسهسلت إلجراء التحقس  
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حضر جمس  جلسوت التحقس  إَّ إذا اقتضت مصلح  التحقس  إجراءه في غسبته  وم  ذلك سحد  للموظف أر س -2 

و أاس  افو ده َّالعلى  ل  مو ت  مر تحقسقوت  و ل  كوفد  األوراو المتعلقد  بهدو  وأر سسدتعسر بمحدومي فدي تقدله ا

 إنوبته  نه في ذلك 

 جوز أر تجري اللجن  التحقس  بصور   لنس  أو سرس  وفقوً لتقاسر اللجن  س -3

سموء أ ضوء لجن  التحقس  والمحق  جب  ل  لجن  التحقس  ار تاور محوضر التحقس  كتوب   وأر سسج  به أس -4

 معه  وأر سوقعوا  ل  ك  ورق  في المحضر ب نفسه  

 السلال  في أر: -ثنوء إجراء التحقس أ -كور للجن  التحقس س -5

 أ( تاللب مر الموظف الذي سحو  إلسهو الحضور أمومهو لسؤاله 

لحضدور ابسوندوت قدا تسدو ا فدي التحقسد  ب( تاللب مر أي ي ب آ ر تعتقا ا تقوااً معقدوًَّ أنده سمكدر أر سدالي ب

 َّستجوابه 

 ر( تاللب جمس  الافوتر والمستناات المتعلق  بموضوى التحقس  

 

 ( 90موا   

 أمو  اللجن  اَّمتثو 

 

فضده ذلدك رسجب  ل  الموظف المحو  للتحقس  أر سمتث  لدا و  التحقسد  أمدو  اللجند   وأر سدالي بإفواتده وبحولد  

  رتده الحكومسدالمتغسب  ر العم  مر تورسخ رفضه اإلاَّء بإفواتده أمدو  اللجند   وتبلد  اائسعتبر ممتن   وفي حك  

 والاسوار ووزار  المولس  بذلك 

 

 

 

 

 ( 91موا   

 تقاس  التقرسر والتوصسوت
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وبوً   التحقس  بعا اَّنتهوء مر التحقس  أر تقا  تقرسراً إل  الجه  الم تص  بتيكس  اللجن  مصدحسجب  ل  لجن -1

سومدوً  بمحضر للجن  وبتقرسر  ر الوقوئ  التي توصلت إلسهو  والتوصسوت التدي تراهدو منوسدب   دل   مسد   يدر

 مر انتهوء التحقس  

لجن  التحقس  ب غلبسد  آراء أ ضدوئهو  وإذا تسدووت آراء أ ضدوء اللجند  سدرجح الجوندب الدذي  تصار توصسوت -2

 والتقرسددددر موقعدددد  مددددر رئددددسس وأ ضددددوء اللجندددد  مندددده رئددددسس اللجندددد   وسجددددب أر تكددددور أوراو المحوضددددر 

 صدددار الجهددد  الم تصددد  بتيدددكس  لجنددد  التحقسددد  القدددرار المنوسدددب  لددد  ضدددوء توصدددسوت لجنددد  التحقسددد  ت -3

توصددسوت لجندد  التحقسدد  ومرفقوتدده سددرس  للغوسدد   وَّ سجددوز نيددر أي جددزء منهددو أو إفيددوء وسعتبددر محضددر  -4

 محتوسوتهو ألي ي ب لسس له ح  في ذلك 

 ذلك وقب ت اسبسوً ك  مر سالي بمعلوموت كوذب  أو مضلل  إل  لجن  التحقس  وهو سعل  بسع -5

 

 ( 92موا   

 إ الور الموظف بولجزاء الموق   لسه

 

لم تصدد  بتيددكس  لجندد  التحقسدد  الموظددف كتوبدد  بددولجزاء الموقدد   لسدده وأسددبوب توقسعدده  وسبلدد  ات الددر الجهدد   -1

 الاسوار ووزار  المولس  بذلك 

ي إل الدوره بدولجزاء فذ جزاء ال ص  مر الراتب األسوسي المستح  للموظف ا تبوراً مر راتدب اليدهر التدولسن -2

 الموق   لسه وفي الحاوا الجوئز  قونونو 

لتحقس  و الجزاء بملدف فر دي سلحد  بملدف  امد  الموظدف  وتعدا صدحسف   وصد  بدولجزاءات اتواى أوراو  -3

  ارسخ وأرقدور إلسه  وتسج  بهو الم ولفوت والجدزاءات التدي وقعدت  لسده وتدوالت اسبس  تواى بولملف الفر ي الميو

 القرارات الصوار  بتوقسعهو  وَّ سح  ألحا اَّاللى  ل  هذا الملف 

 ( 93موا   

 تقسا إحول  الموظف إل  التحقس 
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قالد  هدذه يدهر  وتن  أتَّ سجوز إحول  الموظف إل  التحقس  بسبب م ولف  ت اسبس  مض   ل  اكتيوفهو أكثر مر س

  ر إجراء الما  ب ي إجراء مر إجراءات التحقس  أو اَّتهو  أو المحوكم  وتسري الما  مر جاسا ابتااًء مر آ

 

ا ات ذت قلو ل  سكر وإذا تعاا المتهمور  فإر انقالوى الما  بولنسب  ألحاه  سترتب  لسه انقالو هو بولنسب  للبوقسر  و

 ضاه  إجراءات قوالع  

 ( 94موا   

 إبلغ الاسوار  ر توقسف الموظف

 

هدو الموظدف لك  موظف نسب إلسه مو مر ي نه توقسفه أو احتجوزه أو التحقس  معده فعلد  الداائر  الحكومسد  التدوب  

 إبلغ الاسوار بذلك فوراً 

 ( 95موا   

 مسوءل  الموظف جزائسو

 

مر مسوءل  الموظف جزائسوً أو العكدس  وسجدوز قونور ال ام  المانس  َّ سمن  توقس  العقوب  المنصوب  لسهو في 

 النظر في مجوزا  الموظف ت اسبسوً  ل  الرغ  مر براءته جزائسوً 

 

 

 

 

 

 الفص  السواس

 محو العقوبوت الت اسبس 

 ( 96موا   

 محو الجزاءات

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
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يؤور الموظفسر بولاائر  الحكومس  الم تص  اور حوج  إل  اللب مر الموظف ات دوذ إجدراءات محدو  ل  وحا  

 وهذه اللئح   قونور ال ام  المانس الجزاءات إذا مو توافرت يروال المحو البقوً ألحكو  

 

 (97 موا  

 تيكس  لجن  محو العقوبوت الت اسبس 

 

بتيددكس  لجندد  محددو العقوبددوت الت اسبسدد  بولنسددب  لغسددر يددوغلي الوظددوئف العلسددو مددر قبدد  الدداسوار  سصددار القددرار -1

 اهددو بولتنسددس  مدد  رئددسس الدداائر  الحكومسدد   وسيددم  القددرار مهددو  وإجددراءات  مدد  اللجندد  ومكددور وزمددور انعقو

لرئسس ئر  الحكومس   و ل  تقورسر كفوس  أاائه السنوس   ورأي الى  ل  ملف الموظف بولااتقو  اللجن  بوَّالع  -2

 المبوير  ر الموظف  السوً ولهو اللب أس  بسونوت أ رى 

 قرارهو بمحو العقوب  ب غلبس  آراء أ ضدوئهو إذا تبدسر لهدو أر سدلوك الموظدف و ملده مندذ توقسد  تصار اللجن  -3

 سددد   بملددف الموظدددف لدداى الددداسوار ونسدد   أ دددرى بملفدده لددداى الدداائر  الحكومسددد  العقوبدد  مرضدددسوً  وتحفددظ ن

اء تيكس  لجن  لمحو العقوبوت ليوغلي وظوئف الفئ  العلسدو و لسهدو رفد  توصدسوتهو إلد  المجلدس لمجلس الوزر -4

 الذي له إصاار القرار المنوسب 

 

 

 

 

 (98موا   

 إسااى حصسل   قوبوت ال ص 

 

 الددداائر  الحكومسددد  ذات العلقددد   -ال صددد  فدددي حسدددوب  دددوب بوسددد  وزار  المولسددد  تدددواى حصدددسل   قوبدددوت -1

َّ سجوز الصرف مر حسوب حصدسل   قوبدوت ال صد  إَّ بتدوقسعسر  لد  األقد  مدر رئدسس الداائر  الحكومسد   -2

http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
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 الم ددددتب وأحددددا يددددوغلي الوظددددوئف العلسددددو بولدددداائر  الحكومسدددد  إضددددوف  إلدددد  توقسدددد  مدددداق  وزار  المولسدددد  

 الصرف بنوًء  ل  فواتسر ضرسب  رسمس  سكور  -3

ا ظم  اللواز  والميترسوت  نقوانسر و أن إتبوىاألنظم  واللوائح المولس  في تسجس  القبض  وسجب  إتبوىسجب  -4

 الصرف 

َّ سجوز الصرف إَّ لألغراض اَّجتمو س  أو الثقوفسد  أو الرسوضدس  للمدوظفسر بولداائر  الحكومسد  التدي سعمد   -5

 ف بهو الموظ

 البوب الراب 

 الفص  األو 

 اإلجوزات

 (99موا   

 اإلجوزات اَّ تسواس 

 

سد  بهدذا الموظفسر بولداائر  الحكوميؤور إذا انقال  الموظف  ر  مله  فسجب  ل  الرئسس المبوير إ الور وحا  

ب  أو  ر العم   و ر  وا  الموظف للعم  سو   واته سواء كور اَّنقالدوى بتدر سب سدو هاَّنقالوى سو  انقالو 

 باور تر سب وسيعر الاسوار بذلك فوراً 

 

 

 

 (100موا   

 منح الموظف إجوز  ا تسواس 

 

 موظف إجوز  ا تسواس  بعا انقضوء ست  أيهر مر تورسخ مبويرته العم  في ال ام   غسدر أنده إذاسجوز منح ال -1

قو   مستحق  التيفرو اإلجوز  غسر الترك ال ام  قب  نهوس  السن  التي سستح   لسهو اإلجوز   سلز  باف  مو سعوا  

 بهو 
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في الاائر  الحكومس  جاوًَّ بإجوزات الموظفسر التوبعسر لهدو  لد  وجده سحقد  اسدتمرار العمد   تض  ك  وحا  -2

فسهددو  وستضددمر جدداو  اإلجددوزات اسدد  الموظددف الددذي سحدد  محدد  الموظددف المتغسددب بوإلجددوز  لسنددوب  ندده فددي 

 ومسئولسوته  هصلحسوت

ا السو  السوب  للتدورسخ المحدا إلجوز  في صبوال السو  األو  مر غسوب الموظف  ر العم   وتنتهي مسوءتباأ ا -3

 لعواته للعم  

 مددنح الموظددف إجوزتدده السددنوس  افعدد  واحددا  وسجددوز منحهددو لدده مجددزأ  إذا سددمحت ظددروف العمدد  بددذلك س -4

سس وس  تقتضسهو مصلح  العم  وبعا موافق  رئد ست  ت جس  اإلجوز  اَّ تسواس  السنوس  للموظف إَّ ألسبوب قَّ -5

 الاائر  الحكومس  وسيعر الاسوار بذلك 

 (101موا   

 تقاس  اللب اإلجوز 

 

ظدف الدذي سقا  الموظف اللب اإلجوز  اَّ تسواس  السنوس   ل  النموذر الم صب لذلك إل  الرئسس المبوير للمو

صدار ماللوب   وسس  للت يسر  لسه بماى استحقوقه لإلجوز  الحوًَّ إل  وحا  يؤور الموظفسر بولاائر  الحكوم حسلهس

 تهدو أو رفدضرئسس الاائر  الحكومس  الم تب أو مر سفوض مر قبله قراراً بمنح اإلجوز  م  تحاسا بدااستهو ونهوس

 منح اإلجوز  وسبل  الموظف  السوً بهذا القرار 

 

 

 (102موا   

 تقاس  نموذر اإلجوز 

 

جوز  أر سحرر في السو  األ سر مر أسو  العم  الرسمس  إقرار قسو  بوإلجدوز   لد   ل  ك  موظف ر ب له في إ

النموذر الم صدب لدذلك مبسندوً بده تدورسخ بااسد  ونهوسد  اإلجدوز  المدر ب لده بهدو و نوانده  دل  فتدر  اإلجدوز   

سقا  اإلقرارسر و لسه أر سحرر إقرار  وا  مر اإلجوز  فور  واته مر اإلجوز   ل  النموذر الم صب لذلك  و
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حولتهدو إلد  وحدا  يدؤور المدوظفسر بعدا  رضدهو  لد  إإلد  الدرئسس المبويدر للتوقسد   لسهدو و –كد  فدي حسنده  –

 المسؤو  المر ب له بمنح اإلجوز  َّ تمواهو 

 

 (103موا   

 تماسا اإلجوز 

 

نتهدوء كتوبد  قبد  ا ستعسر  لد  الموظدف الدذي ساللدب تماسدا إجوزتده أر سبلد  المسدؤو  المدر ب لده بمدنح اإلجدوز 

 إجوزته بوقت كوٍف  فإذا ل  سصله را بولموافق  وجب  لسه العوا  للعم  حو  انتهوء اإلجوز  

 

 (104موا   

 ت لف الموظف  ر العوا  إل   مله

 

ر ؤو  المبويدإذا ت لف الموظف  ر العوا  إل   مله بعا انتهوء ما  اإلجوز  اَّ تسواس  مبوير   تعدسر  لد  المسد

  المولسد  وحا  يؤور الموظفسر بونقالو ه  در العمد  فدوراً وسيدعر الداسوار بدذلك  الدذي ستدول  إبدلغ وزارإبلغ 

 نوسب  لمَّت وذ اإلجراءات ا

 

 

 

 (105موا   

 إبلغ الاسوار باللب اإلجوز 

 

  سجب  ل  الاائر  الحكومسد  إبدلغ الداسوار باللدب اإلجدوز  التدي ساللدب الموظدف قضدوءهو فدي  دورر الدبلا  لد

النموذر الم صب لذلك مرفقوً به المستناات اللزم  التي سحااهو الاسوار  وَّ سجوز للموظف القسو  بوإلجوز  إَّ 
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بعا الحصو   ل  الموافق  ال الس   ل  اإلجوز   وسجب  لسه  نا  واته تقاس  صور   ر جدواز سدفره مبسندو بده 

 أ تو   روجه و واته إضوف  إل  نموذر اإلجوز  

 

 (106موا   

 اإلجوز  العورض 

 

ستنفوذ ما  إجوزته اَّ تسواس  أر ستغسب  ر العم  لسبب الورئ َّ سسدتالس  معده إبدلغ رؤسدوئه اللموظف بعا  -1

 مقاموً وتحتسب إجوز   ورض  

بمنحده  جوز  العورض  ألكثر مر ثلث  أسو  في المر  الواحا  إَّ إذا اقتند  رئدسس الداائر  الحكومسد َّ تكور اإل -2

 أ رى بمو َّ تتجووز  ير  أسو  في السن   ما 

 سقال ح  الموظف في اإلجوز  العورض  بمضي العو  المسلاي س -3

 ستعم  اإلجراءات والنموذر المتبع  في اإلجوز  اَّ تسواس  لغوسوت منح اإلجوز  العورض  ت -4

 

 

 

 

 

 (107موا   

 اإلجوز  المرضس 

 

 سددو   إلدد  رئسسدده المبويددر  24   لسدده أر سبلدد  ذلددك  ددل  إذا انقالدد  الموظددف  ددر  ملدده بسددبب المددرض -1

في الحوَّت التي َّ تقرر اللجن  الالبس  الم تص  صراح  مرض الموظف  ستعسر  ل  الاائر  الحكومس  التي  -2

ستبعهو الموظف أر تحسله إل  التحقس  لتحاسا ماى تمورضده  لد  ضدوء مدو سقامده مدر مسدتناات البسد   فدإذا ثبدت 

 وقددب ت اسبسددوً  أمددو إذا لدد  سثبددت تمورضدده  فتحتسددب مددا  اَّنقالددوى مددر رصددسا إجوزتدده اَّ تسواسدد  تمورضدده  سع
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ستول  الاسوار وض  اإلجراءات المتعلق  بحصو  الموظف  ل  اإلجوز  المرضس   وذلك بولتنسس  م  وزار   -3

 الصح  

 (108موا   

 اإلجوز  الاراسس 

 

ذلك  لقدد  لددمسددتواه الثقددوفي أو العلمددي أو المهنددي أو الفنددي إذا كددور تمددنح اإلجددوز  الاراسددس  للموظددف بغسدد  رفدد  

 مبوير  بواجبوت وظسفته 

 

 (109موا   

 اراس  الاللبوت المقام 

 

لاائر  الحكومس  الم تب لإلجوزات الاراسس   وت تب باراس  الاللبوت المقامد  مدر المدوظفسر سيك  رئسس ا -1

 للحصو   ل  إجوز  اراسس  

 لد  النمدوذر الم صدب لدذلك  اراسدس  أر ستقدا  باللدب  الذي سرغب في الحصو   ل  إجدوز  ل  الموظف -2

  فوو الاراسإل  وحا  يؤور الموظفسر التي تحس  الاللب إل  لجن  اإلجوزات الاراسس  ميفو وً برأسهو في ماى ات

سد  اائر  الحكومم   مله  وماى اَّحتسور لهذا الت صب  وماى تدوافر يدروال مدنح اإلجدوز   وسصدار رئدسس الد

 وز   وسبلدد بولتنسددس  المسددب  مدد  الدداسوار قددراراً بمددنح اإلجددوز   مدد  تحاسددا بددااستهو ونهوستهددو أو بددرفض مددنح اإلجدد

 الاسوار ووزار  المولس  بذلك 

إقددرار قسددو  بددذلك  نددا قسومدده بوإلجددوز  وإقددرار  ددوا  فددور  واتدده مددر اإلجددوز   لدد  النمددوذر  سقددا  الموظددف -3

 بذلك   يعر الاسوار ووزار  المولسالم صص  لذلك  وس

 اور راتب  تكور اإلجوز  الاراسس  -4

 

 (110موا   

 تقاس  تعها مر الموظف
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 الذي مدنح إجدوز  اراسدس  قبد  قسومده بوإلجدوز  تعهدا سلتدز  فسده بإتمدو  الاراسد   وأر سسدتمر فدي سقا  الموظف -1

  العم  

ر اراسدته   ق  رسمس  مصاق  مر المؤسس  التي ستعل  بهو  ل  الموظف أر سقا  سنوسوً لاائرته وللاسوار وثس -1

 وأر سقا  وثسق  رسمس  نهوئس  بنتوئ  اراسته  ل  ثلث  يهور مر انتهوء الاراس  

 

 (111موا   

 يغور الوظسف 

 

لموظدف تبق  وظسف  الموظف المجوز للاراس  يوغر   غسر أنه سجوز ملؤهو بصور  مؤقتد  أو بعقدا لحدسر  دوا  ا

 ز المجو

 

 

 

 (112موا   

 اإلجوز  اور راتب

 

و الزوجدد  إذا ر ددب ألحدداهمو بولسددفر لل ددورر لمددا  سددت  أيددهر  لدد  األقدد  إجددوز  اور راتددب أسمددنح الددزور  -1

جدوز  وستعسر  ل  الاائر  الحكومسد  الم تصد  أر تسدتجسب فدي جمسد  األحدوا  لاللدب الدزور أو الزوجد   لد  اإل

 اَّ تسواسددددد  وسبلددددد  الددددداسوار الدددددذي سيدددددعر وزار  المولسددددد  بدددددذلك وفددددد  اإلجدددددراءات المتبعددددد  فدددددي اإلجدددددوز  

 لدد  الموظددف أر سقددا  المسددتناات التددي تؤسددا التددر سب بولسددفر لل ددورر ومددا  بقددوء زوجدده فددي ال ددورر   -2

 

 (113موا   

 تقاس  الاللب للحصو   ل  اإلجوز  اور راتب
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 مبويددر سبدداي فسدده األسددبوب الاا سدد  للاللددب لموظددف أر سقددا  اللبددوً للحصددو  إجددوز  اور راتددب إلدد  رئسسدده الل -1

و أنسدس  مد  الداسوار قدراراً بمدنح اإلجدوز  مد  تحاسدا بدااستهو ونهوستهدو   بعدا التسدسصار رئدسس الداائر  الحكوم -2

 رفض الاللب وسبل  الموظف  السوً والاسوار ووزار  المولس  بذلك 

 كور اإلجوز  اور راتب لما  َّ تتجووز أرب  سنوات ت -3

اتدب مدر  أ درى إَّ را  وا الموظف للعم  بعا إجوز  اور راتب ما  سن  ف كثر َّ سجوز منحه إجوز  اور إذ -4

 ول ورر بعا مضي ما  َّ تق   ر سن   اا منح الموظف  إجوز  اور راتب لر وس  مولواهو أو لمرافق  الزور ب

تدب لمدا  سدن   لد  األقد   لد  أر جوز للاائر  الحكومس  يغ  وظسف  الموظف المر ب لده بإجدوز  اور راس -5

 للئحد  سر الدوارا  فدي هدذه اسدت ل   نا  واته أو سدت  تحوسلده لوظسفد  أ درى بدنفس ارجتده وتتبد  إجدراءات التع

وظف مزاول  أي  مد   دوب أثندوء اإلجدوز  بداور راتدب لداى أي جهد  مهمدو كوندت تحدت الوئلد  َّ سجوز للم -6

 إذر بموجب هذه اللئح  المسوءل  القونونس  إَّ بعا الحصو   ل  

 ستعم  لمنح اإلجوز  اور راتب النموذر واإلجراءات المتبع  في اإلجوز  اَّ تسواس  ت -7

 (114موا   

 إجوز  األموم 

 

الحوم  إبلغ رئسسهو المبوير  ر الحم  في اليهر ال ومس و ندا الوضد  فدوراً وأر ترفد  مد    ل  الموظف  -1

  دددددددددر ميدددددددددف  أو البسدددددددددب حكدددددددددومي وسبلددددددددد  الددددددددداسوار بدددددددددذلك الدددددددددبلغ تقرسدددددددددراً البسدددددددددوً صدددددددددواراً 

س  الموظف  في اليهر ال ومس مر الحمد  فدي أسدو  العاللد  األسدبو س  أو فدي غسدر أوقدوت الداوا  َّ سجوز تيغ -2

 الرسمي 

  وز  األموم  مر سو  غسوب الموظف  بسبب متعل  بولوض  وبنوًء  ل  التقرسدر الالبدي المعتمدا  لدتباأ ما  إج -3

 الم صب لذلك  النموذر

 جوزات المرضس  أسو  تغسب الموظف  الحوم  أثنوء الحم  بنوًء  ل  تقرسر البي معتما وبسبب َّتحتسب مر اإل -4

ز  ستعلدد  بولوضدد   وتحتسددب أسددو  اإلجددوزات المرضددس  للموظفدد  الحومدد  المتعلقدد  بولوضدد  ومتصددل  بدده مددر إجددو

 األموم  
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 (115موا   

 إجوز  ر وس  المولوا

سر  لد  موظف  المرضع  أر تقا  اللبوً للحصو   ل  إجوز  اور راتب لما  سدن  لر وسد  مولواهدو  وستعدسجوز لل

لد  سواسد   وسبالاائر  الحكومس  أر تستجسب لهذا الاللب  وتسدتعم  النمدوذر واإلجدراءات المتبعد  فدي اإلجدوز  اَّ ت

 الاسوار الذي سيعر وزار  المولس  بذلك 

 

 (116موا   

 إجوز  الح 

 تسواسد   نح إجوز  الح  بنوًء  ل  اللدب مدر الموظدف  وتسدتعم  النمدوذر واإلجدراءات المتبعد  فدي اإلجدوز  اَّتم

 وتمنح لمر  واحا  السل  ما   ام  الموظف  وسيعر الاسوار بذلك 

 

 (117موا   

 سج  إجوزات الموظف

 

اى فدي لنموذر الم صب لذلك سوتعا وحا  يؤور الموظفسر لك  موظف بسونوً بوإلجوزات بم تلف أنوا هو  ل  ا

جدوز  إملف  امته  و لسهو ار تاور فسه ك  مو سحص   لسه الموظف مر إجوزات  وأر ترج  إلسه  نا اللب أسد  

 وترس  نس   للاسوار في األو  مر سنوسر مر ك   و  

 

 (118موا   

 تسلس  الموظف اإليعور بولموافق   ل  اإلجوز 
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أر ستسل  إيعوراً  السوً بولموافق   ل  إجوزته إَّ فدي الحدوَّت الضدرورس  التدي  سجب أَّ  سترك الموظف  مله قب 

سواف   لسهو رئسس الاائر  الحكومس  أو مر فوضه بذلك  وبحول   ا  الرا  ل  الاللدب  دل  أسدبوى سعتبدر اللبده 

 مرفوضو 

 

 الفص  الثوني

 التغسب  ر العم 

 (119موا   

 انقالوى الموظف  ر العم 

 

مسددئولسته الت اسبسدد  وسبلدد  ب  الدد  الموظددف  ددر  ملدده  سحددر  مددر أجددره  ددر مددا  غسوبدده مدد   ددا  اإل ددلإذا انق -1

 الاسوار الذي سيعر وزار  المولس  بذلك 

لاائر  الحكومس  الم تب أو مر فوض مر قبله إذا اقتن  بسبب تغسب الموظف أر سحتسب مدا  اسجوز لرئسس  -2

  وسبلد  سد  إذا كدور لده رصدسا منهدو سسدمح بدذلك وكوندت األسدبوب مقبولد اَّنقالوى  در العمد  مدر إجوزتده اَّ تسوا

 الاسوار بذلك 

موظدف جدزءاً مدر السدو  بمدو فدي ذلدك التد  سر سجدوز لدرئسس الداائر  الحكومسد  الم دتب احتسدوب إذا تغسدب ال -3

لك مد  سدمح بدذأوقوت الت  سر  ر العم  باور راتب أو مر رصسا إجوز  الموظف اَّ تسواس  إذا كور لده رصدسا س

 جوز  إ ا  اإل ل  بولمسئولس  الت اسبس  بعا التنسس  م  الاسوار  ل  أر تعتبر ك  ست سو وت ونصف سو  

 

 (120موا   

 فقا الموظف لوظسفته

 

سعتبر الموظف فوقااً لوظسفته إذا انقال   ر  مله اور إذر ما  تزسا  ر  مس   ير سوموً متصل  حت  ولو  -1

إجوز  قونونس   وإذا انقال  ما  أكثر مر ثلثسر سوموً غسر متصل  في السن   و ل  رئسس كور اَّنقالوى  قب 

 الاائر  الحكومس  أر سصار قرارا بذلك  وسبل  الاسوار ووزار  المولس  بذلك 
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تعا وحا  يؤور الموظفسر كيوفوً ب سو  غسوب الموظفسر بولاائر  الحكومس  الم تص   و لسهو إ الور الموظف  -2

 وً إذا بلغت أسو  غسوبه ما   مس   ير سوموً غسر متصل   ل  العو   وسبل  الاسور بذلك  الس

 

 (121موا   

  وا  الموظف للعم 

 

سجوز إ وا  الموظف المتغسب لعمله يرسال   ا  التعسسر  لد  يدوغر وظسفتده إذا تقدا  الموظدف بعدذر مقبدو   -1

اسوار  ل  ما  يهرسر مدر تدورسخ إنهدوء  امتده  وتحتسدب مدا  واقتن  به رئسس الاائر  الحكومس  بولتنسس  م  ال

 اَّنقالدددوى  دددر العمددد  مدددر إجدددوز  الموظدددف اَّ تسواسددد   وإذا لددد  سكدددر لددده رصدددسا تحتسدددب المدددا  اور راتدددب 

 ل  وحا  يؤور الموظفسر إبدلغ الداسوار فدور انقالدوى الموظدف  در العمد  وفدور  واتده إلسده  وبد ي قدرار  -2

 نقالوى  ر العم   وتبل  وزار  المولس  بذلك بي ر احتسوب أسو  اَّ

 

 

 الفص  الثولث

 البعثوت والاورات التارسبس 

 (122موا   

 اإلسفوا للبعثوت والاورات التارسبس 

 

 سجوز إسفوا الموظفسر في بعثوت أو اورات تارسبس  أو مهموت رسمس  بمرتب كوم   اا با  التنق  

 

 (123موا   

 وحا  إ ااا بسور  ر احتسوجوت ك 
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سفدوا تدي تتاللدب إتعا ك  وحا  بولاائر  الحكومس  بسونوً تفصسلسوً بوحتسوجوتهو مر الت صصدوت وال بدرات الم تلفد  ال

لمسعدوا اموظفسر في بعثوت اراسس  أو اورات تارسبس   وترفعهدو إلد  رئدسس الداائر  الحكومسد  الم دتب قبد  بداء 

 المقرر للبعث  أو الاور  التارسبس  بوقت كوف 

 (124ا   مو

 إ ااا بسور  ر احتسوجوت ك  اائر 

 

 بعد  لهدو مدر ل  ك  اائر  حكومس  أر تتقا  إل  الاسوار ببسور تفصدسلي  در احتسوجوتهدو واحتسوجدوت الوحداات التو

سبسد  الت صصوت وال برات الم تلف  التي تتاللب ابتعدوث المدوظفسر إلد  بعثدوت اراسدس   أو لحضدور اورات تار

 ي قبددد  بددداء المسعدددوا المحددداا لهدددو  وبمو دددا َّ ستددد  ر  دددر يدددهر أكتدددوبر مدددر كددد   دددو  ماللوبددد  للعدددو  التدددول

 

 

 

 

 (125موا   

 تيكس  لجن  البعثوت والاورات

 

ك  مدو تيك  بقرار مر مجلس الوزراء لجن  البعثوت والاورات  وتتول  وض  وإ ااا  الال البعثوت والاورات و

ت الددسال ك  مددر رئددسس الدداسوار رئسسددوً وممددثلً  ددر اوائددر الستعلدد  بولبعثددوت والدداورات والمهمددوت الرسددمس   وتيدد

نعقواهددو  اوالمولسدد  والدداائر  الحكومسدد  المعنسدد   وسيددم  قددرار تيددكسلهو تحاسددااً إلجددراءات  ملهددو ومكددور وزمددور 

لمهمدوت وتتول  اللجن  اإليراف والمراقب  ووض  معوسسر اَّ تسور والمصدواق   لد   الدال البعثدوت والداورات وا

 وك  مو ستعل  بهو الرسمس  

 

 (126موا   

 إارار اَّ تمواات المولس 
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 ر بهدو  وَّتارر ك  اائر  حكومس  في ميروى موازنتهو اَّ تمواات المولس  اللزم  لتنفسذ  الد  تدارسب المدوظفس

 سجوز الصرف منه إَّ بنوء  ل  تنسس  مسب  م  الاسوار 

 

 (127موا   

 سبس إصاار قرار  ر البعثوت والاورات التار

 

 سصار رئسس الاسوار قراراً ستضمر  الال البعثوت والاورات التارسبس  للسن  التولس  

 

 

 

 

 (128موا   

 اإل لر  ر البعثوت والاورات التارسبس 

 

ر  حكومسد   ددر البعثددوت والدداورات التارسبسد  الم صصدد  لهددو  لدد  موظفسهدو  و لدد  كدد  اائددر  تعلدر كدد  اائدد -1

 التريددددسح للبعثدددد  أو الدددداور  التارسبسدددد  قبدددد  بااسدددد  مدددداتهو بوقددددت كددددوف  حكومسدددد  اَّنتهددددوء مددددر إجددددراءات

ائددر  حكومسدد  لجندد  للبعثددوت والدداورات التارسبسدد  تيددك  بقددرار مددر رئددسس الدداائر  الحكومسدد   اتنيدد  فددي كدد   -2

 وت تب باراس  الاللبوت المقام  مر الموظفسر للبعثوت والاورات التارسبس  

بعث  أو اور  تارسبس  أر ستقا  باللب  ل  النمدوذر الم صدب لدذلك   ل  الموظف الذي سرغب في الحصو  -3

وً ومسد  ميدفو إل  الجه  التوب  لهو  و ل  هذه الجه  أر تحسد  الاللدب إلد  لجند  البعثدوت والداورات بولداائر  الحك

  بسدور مد برأسهو في: ماى اتفوو الاراس  م   مله  وماى اَّحتسور لهذا الت صب  وماى انالبوو اليروال  لسده 

 األسبوب التي بنت  لسهو رأسهو  وسحو  الاللب إل  الاسوار 
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 (129موا   

 اليروال الواجب توافرهو في المريح للبعث  أو الاور  التارسبس 

 

 سيترال في الموظف المريح للبعث  أو الاور  التارسبس  أر سكور:

 أ( حوص   ل  المؤه  العلمي الذي تتاللبه البعث  أو الاور  

 ص   ل  تقاسر جسا بتقرسر كفوس  األااء  ل  األق  في السن  األ سر  ب( حو

 ت ر( مضدد   لدد  تعسسندده مددا  سددن  مسلاسدد  واحددا   لدد  األقدد  لغوسدد  الدداورات  وثددلث سددنوات لغوسددوت البعثددو

الدوب   ا( موضوى البعث  أو الاور  له  لق  مبوير  مد   مد  الموظدف فدي الداائر  الحكومسد   أو موضدو هو لده

 مي والني قو

سد  هـ( مضت ثلث سنوات  ل  األق   لد  تدورسخ  واتده مدر بعثد  سدوبق   أو سدن   لد   واتده مدر اور  تارسب

 سوبق  لهو إَّ إذا كونت الاور  استكموَّ لاور  سوبق  أو تالوسرا لهو 

 

 (130موا   

 المصواق   ل  الاللبوت

 

موظفسهدو لبعثدوت تارسبسد  أو اورات إلد   دورر  فدواكومس  ال وص  بإسالاوائر الح سصواو الاسوار  ل  اللبوت -1

 فلسالسر  

 صار رئسس الاائر  الحكومس  الم تب بولتنسس  م  الداسوار قدراراً بإسفدوا المدوظفسر إلد  البعثدوت والداوراتس -2

 التارسبس  في فلسالسر أو  ورجهو 

 (131موا   

 التوقس   ل  التزا  وتعها  الي

 

 هبد الي موق  مدر كفسلدسر مدوظفسر  لد  النمدوذر الم صدب لدذلك سلتدز  بموج سوق  الموظف  ل  التزا  وتعها

 بيرواله وبوتبوى اآلتي:
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قدوً لل الدال لمؤسس  التعلسمس  أو التارسبس  التي أوفا إلسهو  واَّنتظو  في الاراسد   والتدارسب فسهدو وفاَّلتحوو بو -1

 والبرام  المقرر  لهو 

وى اراس  أو تارسبه أو اَّنتقو  إل  أسد  مؤسسد  تعلسمسد  أ درى إَّ ا و  أي تعاس   ل  موضإ ا  تغسسر أو  -2

 بموافقدددددددد   السدددددددد  مسددددددددبق  مددددددددر رئددددددددسس الدددددددداائر  الحكومسدددددددد  الم ددددددددتب بولتنسددددددددس  مدددددددد  الدددددددداسوار 

مسد  لعمد  فدي الداوائر الحكومسد   وذلدك للمدا  التدي تحدااهو لجند  البعثدوت والداورات بولداائر  الحكواَّلتزا  بو -3

 الم تص  

لد   هدو أو  لسهدو بسند  رسدمس  قوالعد  تحاسا المبدول  التدي أنفقدت  لد  البعثد  أو الداور  التدي أوفدا إلس أر سكور -4

 فهدددو مقددداارهو وتفوصدددسلهو وأسدددبوبهو ملزمددد  لددده وللكفدددلء وَّ سجدددوز ألي مدددنه  الالعدددر فسهدددو أو إثبدددوت مدددو س ول

فعدت افقت  لسه مر قب  أي جهد   لد  أنهدو ر تعتبر أس  مبول  أنفقت  ل  البعث  أو الاور  التي أوفا إلسهو وأنأ -5

ي حولدد  مددر ال زسندد  العومدد  مبويددر  لغوسددوت البعثدد  أو الدداور  وسكددور هددو والكفددلء ملددزمسر متضددومنسر براهددو فدد

 اإل ل  ب حكو  اإلسفوا النظومس  واليروال الوارا  في هذا التعها 

 

 ( 132موا   

 تجاسا الما 

 

تب كومس  الم   تارسبس  بقرار مر الاسوار بنوًء  ل  اللب رئسس الاائر  الحتجاا الما  ال وص  ب ي بعث  أو اور

 يرسال  وجوا أسبوب مقنع  للتماسا 

 

 (133موا   

 الوثوئ  الماللوب 

 

 ر سددزوا الدداائر  الحكومسدد  التددوب  لهددو بولوثددوئ  اآلتسدد  مصدداق  مددر المؤسسدد  التددي أوفددا إلسهددو:أ لدد  الموفددا  -1

مدا  َّ تزسا الأل  الاراس  أو التارسب في المؤسس  وفقوً لل الال والبرام  المقرر   ل  أ( تقورسر تثبت مواظبته  

 الفوصل  بسر التقرسر واآل ر  ل  ست  أيهر 
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لتي االنهوئس   ب( نتوئ  اَّمتحونوت أو الفحب واَّ تبورات الاورس  التي تجري له  ر اراسته أو تارسبه والنتوئ 

 في نهوس  تارسبه سحص   لسهو في ك  فص  أو سن  و

 ر( أس  وثسق  أ رى تاللبهو الجهوت الم تص  

مر الم صصوت والنفقوت المقرر  لده بقدرار مدر رئدسس الداسوار بندوًء  لد  اللدب رئدسس الداائر   سحر  الموفا -2

 ب  لسهدو فدي  في السن  السوبق  لهو أو في أي سن  أ رى الوثوئ  المنصدواالحكومس   ر أي سن  إذا ل  سكر قا ق

 ( مر هذه الموا  1لفقر   ا

 

 

 (134موا   

 احتسوب فتر  التارسب فتر   م 

 

  التي سقضسهو الموظف في التارسب فتدر   مد   وسعتبدر انقالو ده  در التدارسب بغسدر  دذر مقبدو  تعتبر الفتر -1

 انقالو وً  ر العم  

ول  الجهد  الم تصد  إحولتده عتبر ت لف الموظف  ر التارسب باور  ذر مقبو  إ لَّ بواجبوت وظسفته وتتس -2

 إل  التحقس  لتحاسا ماى مسئولسته الت اسبس  

 

 (135موا   

 انتهوء الاور  التارسبس  بقرار مر رئسس الاسوار

 

ب ومسد  الم دتتنتهي بعث  الموفا أو اورته التارسبس  بقرار مر رئسس الاسوار بنوًء  ل  اللب رئدسس الداائر  الحك

 ي مر الحوَّت اآلتس :أفي 

قسد  م لد  إذا صار بحقه حك  مر جه  قضدوئس  فدي اا د  الاولد  أو  ورجهدو بإاانتده فدي جنوسد  أو جنحد  أ ل -1

 بوليرف 
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 ذا ثبدددت أنددده قدددو  بددد ي نيدددوال َّ ستفددد  والمصدددلح  العومددد  أو تدددا   فدددي يدددؤور البلدددا الدددذي أوفدددا إلسددده إ -2

لد  والتي أوفا إلسهو في الوقت المحاا لدذلك ذا ت لف أو ت  ر  ر اَّلتحوو بولاراس  أو التارسب في المؤسس  إ -3

 سقا   ذراً مقبوًَّ 

  ئجه الاورس  أو السنوس   ل  تقصدسره أو رسدوبه أو تد  فصدله مدر المؤسسد  الموفدا إلسهدو ولد  سقداإذا الت نتو -4

  ذراً مقبوًَّ 

 ذا قال  بعثته أو اورته ول  سقا   ذراً ميرو وً لذلك إ -5

ي تعاس   لسه أو انتقد  إلد  مؤسسد  أ درى غسدر التدي أوفدا إلسهدو و تارسبه أو اا   أإذا غسر موض  اراسته أ -6

ب مدر اور الحصو   ل  موافق   الس  مسبق   ل  ذلك مر الجه  الم تص  إَّ إذا وافد  الداسوار  لد  ذلدك باللد

 الاائر  الحكومس  

 

 (136موا   

 انتهوء بعث  الموظف

 

وبق  أو ت اورتده ألي سدبب مدر األسدبوب المنصدوب  لسهدو فدي المدوا  السدإذا أنهست بعث  الموظف الموفا أو انته

لسده أثندوء  ألي سبب آ ر سوجب ذلك  فسلز  الموفا وكفسلسده متضدومنسر متكدوفلسر بداف  جمسد  المبدول  التدي أنفقدت 

لب  هدذا وار مالولاسوجواه في البعث  أو الاور  وفقوً لمو تحااه لجن  البعثوت والاورات بولاائر  الحكومس   وسجوز ل

ي لداور  وتسدراالموظف في حول   ا  توقسعه  ل  تعها بكوف  المبول  التي أنفقت  لسه أثنوء وجواه فدي البعثد  أو 

 هذه الموا   ل  كوف  الموفاسر قب  صاور هذه اللئح  

 

 (137موا   

 العوا  مر اإلسفوا

 

التدي أوفدا منهدو فدور  واتده مدر البعثد  أو   ل  الموفا أر سض  نفسده تحدت تصدرف الداائر  الحكومسد  الم تصد 

الاور   سواء أنه  متاللبوتهو أو تقرر إنهوؤهو قب  ذلك  وسعتبر م لً ب حكو  ويروال اإلسفدوا النظومسد  والتعوقاسد  
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إر ل  ستقا  إل  اائرته لممورس  مهو  وظسفته فسهو  ل  ما  َّ تزسا  ر  ير  أسو  مدر تدورسخ  واتده مدر البعثد  

 ر  التارسبس  أو الاو

 

 

 

 (138موا   

 اف  المبول 

 

ه أثندوء أنفقدت  لسد سكور الموظف بعا  واته مر البعث  أو الاور  التي أوفا إلسهو وكفسلسه ملزمسر باف  المبول  التي

 وجواه في البعث  أو الاور  وذلك في أي مر الحوَّت اآلتس :

مدا  التدي لهو أو بوستقولته أو بوَّستغنوء  نده قبد  إتمومده ال ذا صار قرار بفصله مر الوظسف  أو بو تبوره فوقااً إ -1

 التددددددز  بول امدددددد  فسهددددددو بمقتضدددددد  أحكددددددو  هددددددذا الفصدددددد  ويددددددروال التعهددددددا المدددددد  وذ  لسدددددده  نددددددا إسفددددددواه 

لحد  سه  ل  التقو ا إلتمومه ما  ال ام  التي تسمح له بدذلك أو لتدوفر األسدبوب التدي تمنحده ذلدك اإذا أحو  نف -2

 ا المحاا  في التعها قب  انتهوء الما

 ذا  ولف أي حك  مر أحكو  هذا الفص  أو أ   ب ي يرال مر يروال التعها الذي كور قا أوفا بموجبه إ -3

 

 (139موا   

 فتر  التارسب

 

غسدر  دذر سعتبر الفتر  التي سقضسهو الموظف في التارسب ك  الوقت فتر  تارسب وسعتبدر انقالو ده  در التدارسب ب

ت لفدوً  در مالعم   فإذا تجووزت ما  اَّنقالوى ربد  المدا  المقدرر  للتدارسب  ا تبدر الموظدف مقبو  انقالو وً  ر 

 التارسب المتوال له 

 (140موا   

  لف الموظف  ر التارسبت
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الجهد   سعتبر ت لف الموظف  ر التدارسب بداور  دذر مقبدو  إ دلَّ بواجبدوت وظسفتده  وسعوقدب ت اسبسدوً  وتتدول 

 حقس   ر ماى مسئولسته اإلاارس  الم تص  إحولته إل  الت

 

 (141موا   

 إسفوا الموظف لمهم  رسمس 

 

 لرئسس الاسوار بنوًء  ل  اللب الاائر  الحكومس  الم تص  اآلتي:

ف لمهم  رسدمس  براتدب كومد   داا بدا  التنقد  لحضدور مدؤتمر أو حلقد  اراسدس  أو نداو  أو لقدوء إسفوا الموظ -1

 ورجهددو اسدتالل س  أو لمددو هددو مموثدد  ألي مددر هدذه األمددور اا دد  فلسددالسر أو   لمدي أو للقسددو  بزسددور  أو جولدد  

 جب أر َّ تكور المهم  الرسمس  بنوًء  ل  ا و  ي صس  للموظف س -2

 ر اللب إسفوا الموظف للمهم  الرسمس  قبد  أسدبو سر  لد  األقد  مدر تدورسخ المهمد  إَّ إذا اقتضدتسقا  للاسوا -3

 الضرور  غسر ذلك 

 

 (142موا   

 يروال اَّلتحوو بولاورات

 

تنظ  يروال وإجدراءات اَّلتحدوو بولداورات والبدرام  ال وصد  بهدو  ومتوبعد  يدؤور الموفداسر بقدرار مدر رئدسس 

 الاسوار بعا التنسس  م  لجن  البعثوت والاورات 

 

 الفص  الراب 

 التوقسف  ر العم 

 (143موا   

 إبلغ الاسوار  ر احتجوز أي موظف
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ر قبد  اليدرال  أو أي جهد  أ درى  وسقدو  الحكومسد  بدإبلغ الداسوار فدور احتجدوز أي موظدف مد تقو  الداائر  -1

 الاسوار بإبلغ وزار  المولس  لحجز راتبه مؤقتوً لحسر الفص  في سبب غسوبه 

  والب الاسوار الجهوت الم تص  ب صوب الموظف وتحاسا الوض  القونوني س -2

  الحكومسد  صدرف جدزء مدر راتدب الموظدف َّ سزسدا  در النصدف حتد    ل  اللب الاائرسجوز للاسوار بنوءً  -3

 ولسدد  بددذلك إ واتدده للعمدد   و َّ س صدد  مددر اسددتحقوقوته إذا تدد  إنهددوء  امتدده مددر تددورسخ اَّحتجددوز وتبلدد  وزار  الم

وجوا أي تهم  بح  الموظف وكور سبب احتجوز  َّ ستعل  بوظسفتده أو َّتهومده بتهمد  َّ تتعلد   إذا ثبت  ا  -4

جدوزه حتد  وظسفته وَّ تمس اليرف أو األمون   ستدول  الداسوار إ واتده لعملده مد  احتسدوب الفتدر  مدر تدورسخ احتب

 مبويرته العم  اور راتب م   ا  إ وا  مو صرفه  ل  هذه الفتر  

 

 (144موا   

 إصاار قرار بإسقوف الموظف

 

 لحولد  تعلد اقس  الت اسبي  ر العم   وفدي هدذه سصار رئسس الاائر  الحكومس  قراراً بإسقوف الموظف المحو  للتح

 جمس  صلحسوته التي منحت له السل  فتر  التوقسف  ر العم   وسبل  الاسوار بذلك 

 

 (145موا   

 منح كوم  الراتب

 

نق  فتر    التسصرف للموظف الموقوف  ر العم  والمحو  للتحقس  معه مر قب  لجن  تحقس  راتبه كوملً  اا با

 لعم  وقفه  ر ا
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 (146موا   

 نق  الموظف بصف  مؤقت 

 

لرئسس الداائر  الحكومسد  نقد  الموظدف إلد  وظسفد  أ درى فدي الداائر  الحكومسد  بصدف  مؤقتد  بعدا صداور قدرار 

بإحولتدده للتحقسدد  إذا اقتضددت مصددلح  التحقسدد  معدده ذلددك رسثمددو سنتهددي التحقسدد   وسيددترال أَّ تقدد  ارجدد  الوظسفدد  

 ته األصلس   وسبل  الاسوار بذلك المنقو  إلسهو  ر ارج

 

 

 الفص  ال ومس

 إصوب  العم 

 (147موا   

 إبلغ اليرال   ر الحوااث

 

الحكومس  الم تص  إبلغ اليرال   ر أي حواث   م  تقد  فسهدو متضدمنوً اسد  الموظدف المصدوب   ل  الاائر  -1

وب الجهد  التدي نقد  إلسهدو المصدو نوانه وموجز  ر الحدواث مد  تحاسدا تدورسخ وسدو   وقو ده ومكدور الحدواث و

ص  لعلجه وأر تاللب التحقس  في ظروف الحواث وتقاس  تقرسر مفص   ر نتسج  الحواث وسوضح فسه بصف   و

 مدددددددو إذا كدددددددور الحدددددددواث نتسجددددددد  تعمدددددددا أو سدددددددوء سدددددددلوك فدددددددوح  ومقصدددددددوا مدددددددر جوندددددددب المصدددددددوب 

ر باائرته الحكومس  ستضمر موجزاً ل  الرئسس المبوير للموظف المصوب تقاس  تقرسر لوحا  يؤور الموظفس  -2

  ر  ر الحواث  وسحاا إذا كونت إصوب  الموظف وقعت أثنوء ت اس  الموظف لعمله أو بسببه أو ألي سبب آ
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 (148موا   

 اإلجوز  نتسج  اإلصوب  بحواث  م 

 

ب كوم  برات تص  وسمنح الموظف الذي سصوب بحواث  م  ما  اإلجوز  المرضس  التي تقررهو اللجن  الالبس  الم

  لمرضسم  مرا و  إجراءات حصو  الموظف  ل  اإلجوز  المرضس   وَّ تعتبر هذه اإلجوز  مر اإلجوزات ا

 المقرر  للموظفسر 

 

 

 (149موا   

 تقرسر اليرال 

 

رار بيد ر قدسحو  تقرسر اليرال  وتقرسر الرئسس المبوير والتقورسر الالبسد  المعتمدا  إلد  رئدسس الداسوار إلصداار 

 لحواث  وسحتسب التعوسض المستح  للموظف وفقوً للقونور ا

 

 (150موا   

 احتسوب مبول  التعوسض

 

 ستول  الاسوار ات وذ إجراءات احتسوب مبول  التعوسض  ر اإلصوب  وإحولتهو  ل  وزار  المولس  

 

 

 

 (151موا   
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 حرمور الموظف مر الراتب والعلو 

 

مر رئسس الاائر   ر الما  التي تغسب  للهو  ر العم  بسدبب مدرض  سحر  الموظف مر راتبه و لواته بقرار

أو إصوب   وذلك إذا ني  المرض أو حاثت اإلصوب  بسبب  ال  ارتكبه المصوب  أو تقصسر منه كإسوء  التصرف 

مدد  الغسددر أو إسددوء  اسددتعمو  األيددسوء التددي ستعومدد  بهددو  أو أقددا   لدد  أي  مدد  َّ سلسدد  بيددرف الوظسفدد  كتنددوو  

 لميروبوت الروحس  وتعوالي الم ارات والمقومر  وغسر ذلك مر ا أل مو  الم ل  بوليرف واآلااب العوم  ا

 

 البوب ال ومس

 انتهوء ال ام 

 ( 152موا   

 إ ااا بسور ب سموء الموظفسر الذسر سبلغور السر القونونس 

 

 امد  لذسر سبلغور السر القونونس  لتدرك العا وحا  يؤور الموظفسر في بااس  ك   و  بسونوً ب سموء الموظفسر ات -1

 لعرضه  ل  رئسس الاائر  الحكومس  الم تب 

  ر بعا إبلغ الداائر  الحكومسد  مسدبقوً قبد  ثلثد  أيدهر مدر تدورسخ بلدوغ الموظدف السدر القونونسدسصار الاسوا -2

ي تيدعر حكومسد  التدرار للداائر  القراراً بإنهوء  ام  الموظف ابتااًء مر السو  التولي لبلوغه هدذه السدر  وسبلد  القد

الموظددف بددذلك  لدد  النمددوذر الم صددب  وتحفددظ صددور  مندده بملددف  امدد  بعددا الت يددسر  لسدده بمددو سفسددا حصددو  

 التبلس   وتبل  وزار  المولس  بذلك 

 

 

 

 (153موا   

 اَّستقول 
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تدورسخ ورواهدو  وتعدرض  ذا قا  الموظف استقولته  فعل  وحا  يؤور الموظفسر التي ستبعهدو أر تثبدت  لسهدوإ -1

قد  ملدف هذه اَّستقول  فوراً  ل  رئسس الاائر  الحكومس  الم تب ميفو   بمذكر  تفصسلس   ر الموظدف مدر وا

  امته 

العوا   ر استقولته  ل  يهر مر تورسخ تقاسمده لهدو يدرسال  أر سكدور قدا اسدتمر فدي ال امد   سجوز للموظف -2

 ل  قبو  اَّستقول  وقب  موافق  رئسس الاائر  الحكومس   

س الدداائر  الحكومسدد  الم ددتب الموافقدد   لدد  قبددو  اَّسددتقول  أو إرجددوء قبولهددو ألسددبوب تتعلدد  إذا رأى رئددس -3

اً سبب ات وذ إجراءات ضا الموظف  تعسر  ل  وحدا  يدؤور المدوظفسر إبدلغ الموظدف فدورببمصلح  العم  أو 

 بذلك 

لحكومسد  الموظدف بعدا الت يدسر  لسهدو بقدرار مدر رئدسس الداائر  ا وفي جمس  الحوَّت تواى اَّستقول  بملف  امد 

 الم تب وسبل  الاسوار ووزار  المولس  بذلك 

 ( 154موا   

 اَّستمرار بولعم 

 

اً سعتبدر فوقدا ر في القسو  بمهو  وظسفته إل  أر سستل  القدرار بقبدو  اَّسدتقول   وب دلف ذلدكسستم ل  الموظف أر 

 لوظسفته بسبب الغسوب 

 (155ا   مو

 تقاس  اللب اإلحول  إل  المعو 

 

وظددف اللبددوً إلحولتدده إلدد  المعددو  مبكددراً  فعلدد  وحددا  يددؤور المددوظفسر أر تثبددت تددورسخ ورواهددو إذا قددا  الم -1

وتعرضدهو فددوراً  لد  رئددسس الدداائر  الحكومسد  الم ددتب ميددفو   بمدذكر  تفصددسلس   ددر سدر الموظددف وسددنوات 

 لدددددد  الدددددداسوار للتنسددددددسب بيدددددد نه إلدددددد  مجلددددددس الددددددوزراء  امتدددددده مددددددر واقدددددد  ملددددددف  امتدددددده  وتحددددددو  إ

 صددددار مجلددددس الددددوزراء قددددراراً بولموافقدددد   بإرجددددوء قبددددو  الاللددددب ألسددددبوب تتعلدددد  بمصددددلح  العمدددد  س -2

 تعسر  ل  الاائر  الحكومس  إبلغ الموظف بولقرار فوراً  وتحفظ صور  منه بملف  امته س -3
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 (156موا   

 يهوا   لو الرف

 

و الدرف للموظدف  لد  النمدوذر الم صدب الموظف تعا وحا  يدؤور المدوظفسر يدهوا   لد  نا نهوس   ام  -1

 لذلك  وترس  للاسوار وتحفظ نس   بملفه الفر ي 

ار إ ااا استمور  حصر لمدا   امد  الموظدف  وتحوسد  ملدف الموظدف المنتهسد   امتده إلد  هسئد  ستول  الاسو -2

  التقو ا مرفقوً به استمور  حصر ما   ام  الموظف

 (157موا   

 يهوا  ال ام 

 

 للاسوار بعا انتهوء  ام  الموظف منح  يهوا   ام  بنوًء  ل  اللبه تيتم   ل  البسونوت اآلتس :

 ابتااء وانتهوء ال ام   تورسخ -1

 الوظسف  والفئ  والارج   نا نهوس  ال ام   -2

 سبب انتهوء ال ام   -3

 البوب السواس

 أحكو   وم 

 ( 158موا   

 نسب  مر الراتبإضوف  

 ظف %( مر الراتب األسوسي الذي سنق  إلسه المو5 نا ترقس  الموظف سضوف مو نسبته  مس  بولموئ   

 

 ( 159موا   

 إارار الم صصوت المولس 

 

تارر ك  اائر  حكومس  ضمر ميروى موازنتهو السنوي الم صصوت المولس  اللزمد  لصدرف الزسدواات النوتجد  

جواسر في ال ام  واحتسوب ما  ال ام  وال بر  السوبق   وَّ سجوز الصرف إَّ في حاوا  ر نق  الموظفسر المو

 الم صصوت المعتما  ضمر قونور الموازن  السنوي المعتما 
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 (160موا   
 إ الور الموظف  ر القرار اإلااري 

أو بوظسفتدده فددور تددول  وحددا  يددؤور المددوظفسر إ الددور الموظددف ي صددسوً  ددر القددرار اإلااري الددذي ستعلدد  بدده ت -1

 بوسوال  رئسسه المبوير  ورهصا

 و دل    وظف أر ستظل  مر القرار اإلااري إَّ إذا كور للقرار اإلااري ارتبواله بي صه وبوظسفتده َّ سجوز للم -2

  يرسر سوموً مر تورسخ  لمه به 

   النموذرالحكومس   ل   مر أي قرار إااري أر ستقا  بكتوب التظل  لرئسس الاائر لللموظف الذي سرغب في التظ -3

 الم صب لذلك بوسوال  رئسس  المبوير 

 يتم  التظل   ل  البسونوت اآلتس :سسجب أر  -4

 أ( اس  المتظل  ووظسفته و نوانه 

 ب( تدددددورسخ صددددداور القدددددرار المدددددتظل  منددددده وتدددددورسخ نيدددددره أو تدددددورسخ إ دددددلر القدددددرار المدددددتظل  منددددده 

  رى تقاسمهوسي  لسهو التظل   وسرف  بولتظل  المستناات التي ر( موضوى القرار المتظل  منه واألسبوب التي بن

تظل  والمسددتناات المرفقدد  فددي السددو  التددولي إلدد  وحددا  يددؤور المددوظفسر بولدداائر  الحكومسدد  سحددو  اللددب الدد -5

اسمده أو الم تص  للنظر به وبحثه والت يسر  لسه  وتقو  بقساه برق  مسلس  في سج   دوب سبدسر فسده تدورسخ تق

 ورواه 

مرفقوتدده  لدد  رئددسس الدداائر  الحكومسدد  الم ددتب  ولدده أر سبحثدده بنفسدده أو بوسددوال  لجندد  وسعددرض الاللددب  -6

 والده لفحب التظلموت تيك  بقرار منه  وسجوز النظر في الدتظل  بغسدوب الموظدف أو بعدا اسدتا وئه وسدموى أق

ً س -7  مددر تددورسخ تقاسمدده  وإذا صددار رئددسس الدداائر  الحكومسدد  الم ددتب قددراره بيدد ر الددتظل   ددل  سددتسر سومددو

ر فدي انقضت الما  اور الرا  لد  الدتظل  ا تبدر تظلمده مرفوضدوً  وسبلد  صدوحب اليد ر  السدوً بدولقرار الصدوا

 تظلمه واألسبوب التي بني  لسهو  وسبل  الاسوار بذلك 

تظل  إلد  سقدا  الموظدف الد ه(  ولس7بحول  رفض تظل  الموظف أو انقضوء الما  المنصوب  لسهو بولفقر    -8

 الدداسوار  لدد  النمددوذر الم صددب لددذلك  وتبلدد  الدداائر  الحكومسدد  التددوب  لهددو الموظددف بنسدد   مددر الددتظل  

سيك  رئسس الاسوار لجن  للنظر في التظلموت مر مناوب  ر الاسوار ومناوب  ر الاائر  الحكومس  التوب   -9

   توصدددسوتهو إلددد  رئدددسس الددداسوار لهدددو الموظدددف  وسيدددم  القدددرار مهدددو  وإجدددراءات انعقدددوا اللجنددد   وتقدددا

سصار رئسس الاسوار بولتنسس  م  رئسس الاائر  الحكومس  الم تب قراراً بي ر الدتظل   دل  فتدر  يدهر  -10
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مددر تددورسخ تقاسمدده  وسبلدد  الموظددف بددذلك وفددي حولدد   ددا  الددرا  لدد  الموظددف  ددل  هددذه المددا  سعتبددر تظلمدده 

 مرفوضوً 

 (161موا   

 حكو  اللئح إصاار الكتب لتنفسذ أ
 

 اللئح   و  هذهبمو َّ ستعورض م  أحكو  هذه اللئح  سصار رئسس اسوار الموظفسر العو  كتبوً اورس  لتنفسذ أحك

 وتعمس  بولنموذر الموحا  المنفذ  لهو  ل  جمس  الاوائر الحكومس  

 
 (162موا   

 
 التنفسذ والسرسور والنير

 
هدذه اللئحد   وسعمد  بهدو مدر تدورسخ نيدرهو فدي الجرسدا   تنفسذ أحكدو  -صهك ٌّ فسمو س    - ل  جمس  الجهوت الم تص 

 الرسمس   
 

 مسلاس   15/8/2005صار في ماسن  را  هللا بتورسخ: 
 

 هجرس   1426رجب//10المواف : 

 عــد قريـحمأ                                                                                  

 جلس الوزراءمرئيس                                                                               
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 م2011( لسنة 24قرار جملس الوزراء رقم )
 م2005( لسنة 45( من قرار جملس الوزراء رقم )129بشأن تعديل الفقرة )ج( من املادة )

 م1998( لسنة 4بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )
 م وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 وتعديالته والئحته التنفيذية، 1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )
 م2005( لسنة 45وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )

 ،1998( لسنة 4بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )
 م،27/12/2010( المنعقد بتاريخ 17توصيات اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم )وعلى 

 بناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،
 وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،

م( مررا 18/01/2011قرررر مجلررس الرروزراء فرري جلسررته التاسررعة واللمررانون بعررد المائررة المنعقررد) بمدينررة  رر ) بترراريخ )
 يلي:

 (1ماد) )ال
 م بالالئحررة التنفيذيررة لقررانون 2005( لسررنة 45( مررد قرررار مجلررس الرروزراء رقررم )129تعررديا الفقررر) )ن( مررد المرراد) )

 م لتصبح على النحو التالي:2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998( لسنة 4الخدمة المدنية رقم )
 واحد) على األقا لغاية الدورات والبعلات""ن( مضى على تعيينه مد) سنة ميالدية 

 

 (2الماد) )
هررذا القرررار، ويعمررا برره اعتبررارًا مررد ترراريخ صرردور ،  تنفيررذ كحمررام -صرره رراف ميمررا يخ -علررى الجهررات المختصررة  افررة
 وينشر في الجريد) الرسمية.

 

 م2011لسنة يناير مد  18 :في مدينة   ) بتاريخصدر 
 هر1432لعام صفر مد  14                             

 إسماعيل هنية
 رئيس مجلس الوزراء
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 م2013م.و/إ.هـ( لسنة ( لسنة /5/276/11قرار جملس الوزراء رقم )

م بالالئحة 2005( لسنة 45( من قرار جملس الوزراء رقم )129بشأن تعديل الفقرة )ج( من املادة )
 م2005( لسنة 4عدل بالقانون رقم )م امل1998( لسنة 4التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

 
 م وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 وتعديالته والئحته التنفيذية، 1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )
( 129) بشرنن تعرديا الفقرر) )ن( مرد المراد) 2011م.و/إ.هر( لسنة /01/189/11وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )
 م1998( لسرنة 4بالالئحرة التنفيذيرة لقرانون الخدمرة المدنيرة رقرم ) 2005( لسرنة 45مد قرار مجلس الوزراء رقرم )

 م،2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم )
 م،7/1/2013( المنعقد بتاريخ 42وعلى توصيات اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم )

 م بشرنن تعيريد السريد/ زيراد  رمرا النائرا نائبراً 2012ر.م.و/إ.هر( لسنة /155/11لوزراء رقم )وعلى قرار رئيس ا
 لرئيس الوزراء وتفويضه ببعض صالحيات رئيس الوزراء ،

 وبناًء على مقتضيات المصلحة العامة،
 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

 م( مرا15/01/2013د المرائتيد المنعقرد) بمدينرة  ر ) بتراريخ )قرر مجلس الوزراء في جلسته السادسة والسبعيد بع
 يلي:

 (1ماد) )
 م بالالئحررة التنفيذيررة لقررانون 2005( لسررنة 45( مررد قرررار مجلررس الرروزراء رقررم )129تعررديا الفقررر) )ن( مررد المرراد) )

 تالي:م لتصبح على النحو ال2005( لسنة 4م المعدل بالقانون رقم )1998( لسنة 4الخدمة المدنية رقم )
" مضررى علررى تعيينرره مررد) سررنة ميالديررة واحررد) علررى األقررا لغايررة الرردورات وتررالل سررنوات لغايررة البعلررات، علررى كن 
يستلنى مد ذلك األطباء ) الطب البشرا فقط(، بحيث يمون قد مضرى علرى تعيينره مرد) سرنة واحرد) لغايرة الردورات 

 والبعلات".
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 (2ماد) )

( 129م بشنن تعديا الفقر) )ن( مرد المراد) )2011م.و/إ.هر( لسنة /01/189/11ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم )
م 1998( لسرنة 4م بالالئحة التنفيذية لقرانون الخدمرة المدنيرة رقرم )2005( لسنة 45مد قرار مجلس الوزراء رقم )

 م.2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم )
 
 
 
 (3ماد) )

ذا القرررار، ويعمررا برره اعتبررارًا مررد ترراريخ صرردور ، هررتنفيررذ كحمررام  - رراف ميمررا يخصرره -علررى الجهررات المختصررة  افررة 
 وينشر في الجريد) الرسمية.

 

 
 م2013مد يناير لسنة  15صدر في مدينة   ) بتاريخ:  
 هر1434مد ربيع كول لعام  03                            

 
 

 زياد  مرا النائا
 نائب رئيس مجلس الوزراء

 



 

بتعديل بعض  2006( لسنة 104قرار جملس الوزراء رقم )
( لسنة 4أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

 م 1998
 

م وبتنسيب من اللجنة  1998( لسنة  4جملس الوزراء. بعد االطالع على الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )
م.  2006/ 22/8 على ما أقره جملس الوزراء يف جلسته املنعقدة يف مدينيت غزة ورام هللا بتاريخ  اإلدارية الوزارية الدائمة. وبناء  

 أصدر ما يلي:  
 (  1مادة )

( من الالئحة التنفيذية ليصبح على النحو التايل: تكون ساعات الدوام الرمسي ملوظفي  4( من املادة رقم ) 1يعدل البند رقم )
 ني ساعة ومخس وأربعني دقيقة يف األسبوع  الدوائر احلكومية مثانيا  وثالث

 
 (  2مادة )

( من الالئحة التنفيذية لتصبح على النحو التايل: تكون أايم العمل يف الدوائر احلكومية مخسة أايم يف  6تعدل املادة )
 جملس الوزراء. عدا ما يستثىن بقوانني أو قرارات خاصة. األسبوع. وتكون العطلة يومني يف األسبوع حتدد بقرار من 

 
 (  3مادة )

 م.  9/2006/ 2يعمل هبذا القرار املعدل ملدة تسعة أشهر كفرتة جتربة تبدأ اعتبارا  من اتريخ 
 

 ( 4مادة)
شر يف اجلريدة  تنفيذ أحكام هذه الالئحة ويعمل هبا من اتريخ صدورها. وتن  –كلًّ فيما خيصه    -على اجلهات املختصة كافة

 الرمسية.  
 

هجرية. إمساعيل هنية رئيس جملس    1427/رجب/28ميالدية. املوافق: 8/2006/ 22صدرت يف مدينة غزة بتاريخ: 
 الوزراء  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 م2007( لسنة   13قرار مجلس الوزراء رقم ) 
لالئحة التنفيذية   2007( لسنة 20بشأن الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )
 2006( لسنة 18المعدلة رقم )

 1998( لسنة  4( من قانون الخدمة المدنية رقم )108استناداً للمادة )
 وتعديالته  2005  ( لسنة4وعلى الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلستته المنعقتدة بمتدينتي  تزة ورام ا بتتاري                
 (  10/ 42في الجلسة رقم )   14/2/2007

 قرر ما يلي :
 (1مادة )

 لتصبح كالتالي: 2006( لسنة  18( من الالئحة التنفيذية المعدلة رقم )2تعدل المادة )
لتدوام الرستمي لمتو في التدوائر الحكوميتة خمستة وسالستين ستاعة فتي تكون ساعات ا

 االسبوع.
 (2مادة )

تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من   -كل فيما يخصه    –على الجهات المختصة كافة  
 تاري  صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 
 م 14/2/2007صدر في مدينة  زة بتاري   
 هت1428من عام السادس والعشرين من محرم  

 ة ــل هنيـاعيــإسم                                                                       
 رئيس مجلس الوزراء 

 




