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 م2005( لسنة 14ء رقم )قرار جملس الوزرا
 بالئحة العالوة االجتماعية

 مجلس الوزراء 

 ( منه، 51و3وال سيما المواد ) 1998( لسنة 4على قانون الخدمة المدنية رقم ) االطالعبعد 

 م 2005( لسنة 4وعلى القانون المعدل لقانون الخدمة المدنية رقم )

 ( 15/3) م تحت رقم9/5/2005ة بمدينة رام هللا بتاريخ في جلسته المنعقدوبناًء على ما أقره مجلس الوزراء 

 قرر ما يلي: 

 

 (1مادة )

رف ص يمنح الموظف عن زوجه غير الموظف الذي ال يعمل عالوة اجتماعية بواقع ستون شيكالً شهرياً ويوقف 

 هذه العالوة عن الزوج أو المطلق من تاريخ الوفاة أو الطالق حسب األحوال. 

 

 (2مادة )

لثامن ة اموظف عالوة اجتماعية عن أوالده بواقع عشرون شيكالً شهرياً عن كل ولد وحتى بلوغه س ن يمنح ال .1

 عشرة. 

 يستمر صرف العالوة االجتماعية عن أوالد الموظف في الحاالت التالية:  .2

امس  ة الخ إكمال  ه ته أوإذا ك  ان يت  ابع دراس  ته ف  ي أي  ة ميسس  ة تعليمي  ة معت  رف به  ا ولح  ين إتمام  ه دراس  أ.        

 والعشرين من العمر أيهما أسبق. 

 إذا كان معاقاً أو أصبح غير قادر على العمل بقرار من اللجنة الطبية العليا.ب.       

 إذا كانت بنتاً غير متزوجة وغير موظفة ج.       

  .إذا كانت بنتاً مطلقة أو أرملة وغير موظفةد.       

 تدفع العالوة االجتماعية عن األوالد ألحدهما. بالخدمة المدنية إذا كان الزوجان موظفين  .3

 تمنح العالوة االجتماعية عن األوالد للزوجة إذا كان الزوج معاقاً وغير قادر على العمل.  .4
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 (3مادة )

وتثب ت  يثبت الزواج بعقد زواج من المحكمة الشرعية أو بموجب حك م، ويعتب ر ت اريخ ال زواج م ن ت اريخ العق د،

 ة. مستخرجة من سجالت األحوال المدنية أو ما يقوم مقامها رسمياً أو بحكم محكم البنوة بشهادة ميالد

 (4مادة )

ظ لنم وذج المخص ل ل ذلل عل ى نس ختين، تحف يقوم الموظف عند حصول تغيير عل ى حالت ه االجتماعي ة بتعبا ة ا

إبالغ بلذي يقوم اظفين العام األولى في ملف خدمته بالداارة الحكومية التي يعمل بها وتحال الثانية إلى ديوان المو

 الجهة المختصة بالصرف. 

 

 (5مادة )

ً بالبيانات المطلوب ة من ه يعاق ب ت  اإلدالءكل من يقدم بيانات غير صحيحة أو يمتنع عن  خدم ة لق انون ال ديبي اً وفق ا

 المدنية ويسترد منه ما صرف له بدون وجه حق مع عدم اإلخالل بمساوليته الجزااية. 

 

 (6مادة )

 غى كل ما يتعارض مع أحكام هذه الالاحة. يل

 

 (7مادة )

 ، ويعم  ل به  ا اعتب  اراً م  ن ت  اريخحك  ام ه  ذه الالاح  ةأتنفي  ذ  -ل فيم  ا يخص  هك   -عل  ى جمي  ع الجه  ات المختص  ة

 م وتنشر في الجريدة الرسمية.  1/7/2005

 

 م 9/5/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 هـ  1426ربيع آخر/ /1الموافق:            

 ع )أبو عالء(ـد قريـأحم

 رئيس مجلس الوزراء

  


