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 2004( لسنة 41قرار جملس الوزراء رقم ) 
 بإصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرمسية

 مجلس الوزراء، 

 منه،  92، والسيما المادة 1998ة ن( لس4رقم )على قانون الخدمة المدنية  االطالعبعد 

 ي: قرر ما يل 3/8/2004و  28/6/2004على ما أقره مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين بتاريخ  وبناء  

 

 (1مادة )

 مقا لقم تقد  لغايات تطبيق  أكاقام هق)ه )الال(كقة(، ياقون للالمقات والعبقارات التاليقة المعقاني المخددقة ل قا أدنقاه

 على خالف )لك: القرينة 

 السلطة: السلطة الوطنية الفلسطينية.  .1

 الوزير: وزير المالية.  .2

ارة عبق ا(ر المرتبطقة ب قا، ولغايقات هق)ه الال(كقة ت قم الوزير المختص: الوزير فيمقا يخقتص بوزارتقه والقدو .3

 الوزير المختص: 

يققة القق)ين ر(ققيس الققوزراء فيمققا يخققتص بققالوزراء ورئسققاء الققدوا(ر والمئسسققات والسققلطات الكاوم .أ

ا يمارسون دالكيات الوزراء فيما يتعل  بقدوا(رهم، ورئسقاء مجقالس ردارة المئسسقات، واق)لك فيمق

 . يختص بموظفي ر(اسة الوزراء

 ر(يس أي دا(رة يمارس دالكيات الوزير المختص فيما يتعل  بتلك الدا(رة. .ب

لققك ية فيمققا يتعلقق  بتر(ققيس مجلققس ردارة أي مئسسققة أو سققلطة أو هي(ققة عامققة تابعققة للسققلطة الفلسققطين .ت

 المئسسة أو السلطة أو ال ي(ة. 

ظقا(ف المدنيقة علقى الموظف: ال خص المعين من ج ة مختدة ل غ  وظيفة مدرجقة فقي نظقام ت قايالت الو .4

لمعينققين فققة أو مسققماها بمققا فققي )لققك المققوظفين اموازنققة ركققدد الققدوا(ر الكاوميققة أيققا اانققت طبيعققة تلققك الوظي

 على كساب الم اريع.  برواتب مقطوعة أو بعقود أو

 ال خص: أي  خص من خارج مالك الدوا(ر والمالف بم مة رسمية من قب  الج ة داكبة االختداص.  .5
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 ين فيه الموظف لممارسة أعماله الرسمية. لماان ال)ي يعمراز العم : ا .6

اء الم مققة الرسققمية: ريفققا) الموظققف أو ال ققخص خققارج أرر الققوطن لكلققور مققئتمر أو كلقققة دراسققية أو لققق .7

 ن   ر واكقدععلمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو لما هو مماث  ألي من ه)ه األمور لمدة ال تزيد 

 داخ  الوطن أو خارجه. سواء اانت الم مة 

 الوفد: مجموعة مئلفة من  خدين أو أاثر لتمثي  السلطة بم مة رسمية خارج أرر الوطن.  .8

لم مقة ايومية التي تترتب على سفر الموظقف/ ال قخص ألاقرار تةديقة بد  تالفة المعي ة: نفقات المعي ة ال .9

 الال(كة.  اردة في ه)هلل روط الو الرسمية مث  )وجبات الطعام، اسي  المالبس...( وفقا  

 

 (2مادة )

 يدنف الم مولون بةكاام ه)ه الال(كة رلى المجموعات التالية: 

 المجموعة الخادة، وت م : 

عية ومققن فققي كام ققم والمفتققي العققام للققديار الفلسققطينية وقالققي قلققاة المكققاام ال ققرر(ققيس الققوزراء والققوزراء 

 ت قريع ومقا يعادل قا مقن وظقا(ف ودرجقات اقادر ققواتور(يس مجلس القلاء األعلقى ور(قيس ديقوان الفتقود وال

 . 1998( لسنة 4( من قانون الخدمة المدنية رقم )106للمادة ) األمن العام وفقا  

  ت م :المجموعة األولى: و

ألمقن الواالء والواالء المساعدين ومن في كام م والمكافظين ومقا يعادل قا مقن وظقا(ف ودرجقات اقادر ققوات ا

م يقة والمكقااعام ومساعديه وأعلاء المكامقة العليقا ورئسقاء مكقاام االسقت(ناف بالمكقاام النظامالعام، والنا(ب ال

 يوان الفتود والت ريع. ال رعية ونظراءهم من أعلاء د

 مجموعة الثانية: ال

الفتقود  وت م : المديرين العامين ومن في كام م والقلاة وأعلاء النيابة العامة ونظقراءهم مقن أعلقاء ديقوان

  ريع وما يعادل ا من وظا(ف ودرجات اادر قوات األمن العام. والت

 المجموعة الثالثة: 

 األمن العام.  وت م  باقي موظفي السلطة وما يعادل ا من وظا(ف ودرجات اادر قوات
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 (3مادة )

 لى أالعيعام  الموظفون بعقود والموظفون اير المدنفين معاملة الموظف المدنف ال)ي يعادله في الراتب  .أ

 يتجاوز تدنيفه المجموعة الثانية مع مراعاة أية  روط ترد ب )ا ال ةن في عقود استخدام م. 

ا وظا(ف الثانية باستثناء ال)ين سب  وأن  غلو ال يتجاوز تدنيف ال خص من خارج مالك الدا(رة المجموعة .ب

 لمن المجموعتين الخادة واألولي. 

 (4مادة )

ددها وسقا(  النقق  التقي يكقي اير مراز عمله فيسقم  لقه باسقتعما  ر)ا الف موظف أو  خص للقيام بم مة ف .أ

 لما هو مبين في الجدو  التالي: الوزير المختص وفقا  

 لقطاربا بالطا(رة بالسيارة المجموعة

 درجة أولى درجة رجا  أعما  ااملة الخادة 

 درجة أولى درجة رجا  أعما  ااملة األولى 

 ولىة أدرج درجة سياكية ااملة الثانية 

 درجة ثانية درجة سياكية مقعد  الثالثة 

  

 المدنيقة( ةللوزير المختص أن يعام  أعلاء الوفد ال)ين ال تق  درجت م عن الف(ة األولي )كسب قانون الخدم .ب

 معاملققة ر(ققيس الوفققد مققن كيققا كقق  اسققتعمال م نفققس درجققة وسققيلة النققق  المخددققة لققر(يس الوفققد ر)ا سققافر

  أعلاء الوفد مع ر(يسه.

ي في قا تلتزم الج ة التقي تتقولى كجقز تق)اار السقفر بقةن تاقون المغقادرة والعقودة فقي أقدقر فتقرة ممانقة تقئد .ت

 الم مة الرسمية. 

رال فقي  ى كجقز تق)اار السقفر بعقدم ترتيقب رقامقة فقي بلقدان التوققف القدقير والوسقيطةتلتزم الج قة التقي تتقولج. 

 كاالت عدم توفر البدي . 
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 (5مادة )

 خارج الوطن    الرسميةم مة العم

 : كدد أو جميع البدالت المدرجة تاليا  ريدرف للموظف/ ال خص ال)ي يالف بم مة رسمية خارج أرر الوطن 

 ة: بد  تالفة المعي أوال  

ة ر)ا اانققت نفقققات معي ققة الموظققف/ ال ققخص خققال  فتققرة الم مققة ايققر مغطققاة مققن الج ققة الداعيققة أو أي ج قق .1

ن اق  ليلقة عق( أدنقاه 2نقدية ل)لك الغرر، تدرف لقه المبقالغ المكقددة فقي البنقد )خارجية لم يتل  من ا مبالغ 

 يقلي ا من أج  تةدية الم مة الرسمية. 

عالم مقن كيقا بقد  تالفقة المعي قة رلقى خمسقة أدقناف كسقب مسقتويات ألارار ه)ه الال(كة دنفت دو  ال .2

 األسعار السا(دة في ا  دولة اما يلي: 

 بد  المعي ة دنف الدولة

1 45 

2 55 

3 65 

4 80 

5 90 

 

مقدن )ات لوجود بعر المدن في بعر الدو  تتميز بتالفة معي ة أعلى مما هو سا(د في تلقك القدو  )ال نظرا   .3

 الفندق.  الية( تدرف نفقات المعي ة المكددة لا  من ا  رط أن تاون اإلقامة في تلك المدن فيالالفة الع

 ات التي تئدد في نفس اليوم. يطب  بد  تالفة المعي ة على الم م .4

والر د 10دوالر أمرياقي للمجموعقة الخادقة ومبلقغ  15يلاف رلى بد  تالفة المعي قة المققرر أعقاله مبلقغ  .5

  .األولى والثانية عن ا  ليلة من ليالي الم مة أمرياي للمجموعتين

 ثانيا: بد  تالفة المبيت في الفنادق: 
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ة أو أي ج ققة خارجيققالفنققادق ايققر مغطققاة مققن الج ققة الداعيققة  ر)ا اانققت نفقققات مبيققت الموظققف/ ال ققخص فققي .1

نقادق لاق  ي الفأخرد أو لم يتل  من ا مبالغ نقدية ل)لك الغرر، تدرف بكد أقدى المبالغ المكددة للمبيت فق

 أدناه.  3دولة عن ا  ليلة يقلي ا من أج  تةدية الم مة الرسمية باستثناء ما ورد في البند 

 مقة الرسقميةلقة مقن ليقالي المبيقت فقي الفنقادق ألاقرار تةديقة الم لمبيقت الفعليقة لاق  ليفي كالة اانت تالفة ا .2

 . تساوي أو تق  عن البد  المقرر تدرف بد  تالفة المبيت الفعلية

تعار قيمقة في الكاالت التي تزيد تالفة المبيت الفعلية فقي الفنقدق عقن البقد  المكقدد فقي الجقدو  المرفق  تسق .3

رط أن  ق% مقن المبقالغ المكقددة فقي الجقدو  المرفق  20التالفة الفعلية لا  ليلة مبيقت وبكقد أقدقى مققداره 

 ات  خدية أخرد. ياون المبيت اير  ام  لخدمات الغرف أو أي نفق

 ستعالة تالفة المبيت في الفنادق التي تدفع عند الودو  المبار أو المغادرة المتةخرة. ز ايجو .4

 ثالثا: بد  الموادالت: 

غ يدرف للموظف/ ال خص بد  موادالت من المنز  رلى موقع الم مة ومن موقع الم مقة رلقى المنقز  مبلق .1

 ا. يرهللرا(ب المطارات، ورسوم التة يرات وا  امال   أمريايدوالر  100

اليف تدققرف التاقق أعققاله( 1فققي الكققاالت التققي تزيققد في ققا تاققاليف الموادققالت عققن المبلققغ المكققدد فققي البنققد ) .2

 . األدليةالدفع  ريداالت ررفاقالفعلية لاام  الركلة ب رط 

فدق  دوالر أمرياي لا  مطقار تدقرف قيمقة الزيقادة ب قا  من 25في الكاالت التي تزيد في ا اللريبة عن  .3

 ( وب رط ررفاق أد  أي مستند يثبت دفع اللريبة. 1دالت المكدد في البند )مواعن بد  ال

 رابعا: بلدان التوقف القدير/ الوسيطة 

 تطبقق  أكاققام هقق)ه المققادة علققى بلققدان التوقققف القدققير القق)ي يفققرر باللققرورة للودققو  رلققى موقققع الم مققة .1

 الرسمية. 

ند اكدة فقط عند المغادرة من مناط  السلطة وليلة وط عتدرف البدالت المقررة في ه)ه المادة لليلة واكدة فق .2

 من خال  بلد وسيط.  رلي االعودة 

 خامسا: بد  الم مة الرسمية المستلافة: 

في الكاالت التي تاون في ا نفقات المبيت في الفنادق وتالفقة المعي قة مغطقاة مقن قبق  كاومقة أو ج قة داعيقة  .1

فققي  مبيتقهب ققدف تغطيقة نفقققات  نققديا   موظققف/ ال قخص مبلغققا  ال أخقرد سقواء بققدفع التاقاليف مبا ققرة أو بمقن 
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الفنادق وتالفة معي ته معا، يدرف ندف بد  المعي ة المكدد في جدو  البدالت المرفقة ولا  يوم من أيقام 

 الم مة الرسمية. 

غطيقة و تأعلى جميع موظفي السلطة/ األ خاص ال)ين تتم استلافت م سواء بتغطية نفقات المبيت في الفنادق  .2

أو   قة الداعيقةنفقات معي ت م خال  فترة الم مة أو الي ما، أو بتلقي م مبالغ نقدية ل)لك الغرر سقواء مقن الج

 للنمو)ج المرف .  أي ج ة خارجية اانت التدري  ب)لك ولا  م مة ب ا  منفد  ووفقا  

 (6مادة )

 يتم درف بد  الم مة بموجب الوثا(  والمعززات التالية: 

لقد خادة: قرار سفر بم مة خارجية ألاقرار تةديقة العمق  الرسقمي مكقدد فيقه ب قا  والق  البة الالمجموع .1

 تااليف. طبيعة الم مة الرسمية من كيا الج ة التي تتكم  ال رلى رلافةالمقدود وفترة الم مة الرسمية، 

 اص علقى أناالختد )ات المجموعات األولى والثانية والثالثة: اتاب التاليف أو الموافقة الدادرة عن الج ة .2

 يتم: 

 تكديد الدرجة الوظيفية للمالف بالم مة الرسمية.  .أ

 من كيا المبيت وتالفة اير مستلافة -إلكدد التدنيفات التالية:  تكديد طبيعة الم مة الرسمية وفقا   .ب

 ستلافة بالاام  من كيا المبيت وتالفة المعي ة. م -يا المبيت فقط. كمستلافة من  -المعي ة. 

 الج ة الداعية. ديد تك .ت

 تكديد تاريخ بداية ون اية الم مة الرسمية.  .ا

 جدت. للمجموعة الخادة نسخة من اتب ومراسالت التنسي  التي تتم مع الج ة الخارجية وج ة السفر رن و .3

 للمجموعات األولى والثانية والثالثة نسخة عن الدعوة الدادرة من الج ة الداعية.  .4

 موظف/ ال خص لتةدية م مة رسمية. د القرار الوزير المختص بإيفا .5

م مقة  دور جواز السفر مبين في ا أختقام دخقو  وخقروج المطقارات أو الكقدود البريقة للبلقد الق)ي تقئدد فيقه .6

 العم  الرسمية وبلدان التوقف القدير في الدو  الوسيطة. 

 اعب ت)ارة السفر.  .7

 فواتير المبيت في الفنادق.  .8

 دة من الم مة الرسمية. العونمو)ج التدري  ال)ي يعبة بعد  .9
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 (7مادة )

 م مة العم  الرسمية الداخلية 

 : جميع البدالت المدرجة تاليا   أو ركددرر الوطن أيدرف للموظف/ ال خص ال)ي يالف بم مة رسمية داخ  

 : بد  تالفة المعي ةأوال  

 يدرف بد  تالفة المعي ة وفقا لل روط والتفادي  الواردة أدناه:  

 ي ة عن ا  ليلة يقلي ا في موقع الم مة الرسمية المبالغ التالية: المع بد  تالفة .1

 . رقامةلا  ليلة  أمريايدوالر  40                 المجموعة الخادة -

 . رقامةلا  ليلة  أمريايدوالر  35          والثانية األولىالمجموعة  -

 . رقامةليلة لا   أمريايدوالر  30                   المجموعة الثالثة -

 تم تةدية الم مة دون مبيت.  ر)ايدرف ندف المبالغ المكددة أعاله  .2

 ثانيا: بد  تالفة المبيت في الفنادق: 

بقالغ نقديقة الموظف/ ال خص في الفنادق اير مغطاة من الج ة الداعيقة أو لقم يتلق  من قا م ت ر)ا اانت نفقات مبي

زيقد عقن تلغرفة منفردة اير  املة لخدمات الغرف علقى أن ال  فعليةل)لك الغرر، تدرف قيمة فاتورة الفندق ال

 دوالر أمرياي لاافة المجموعات.  100

 ثالثا: بد  الموادالت: 

ر دوال 100موقع الم مة ومقن موققع الم مقة رلقى المنقز  وبكقد أقدقى  رلىيدرف بد  الموادالت من المنز  

 أمرياي في ا  اتجاه مقاب  فواتير أدلية. 

 (8)مادة 

 م درف بدالت م مة العم  الرسمية الداخلية بموجب الوثا(  والمعززات التالية: يت

ع الم مة فيه موق قرار سفر بم مة داخلية ألارار تةدية العم  الرسمي مكددا   واألولىللمجموعتين الخادة  .1

 ومدت ا، والغرر من ا والج ة التي تتكم  تااليف ا. 

 : فيه اليف أو الموافقة الدادرة عن الوزير المختص مكددا  اب التللمجموعتين الثانية والثالثة ات .2

 درجة الموظف.  -أ

  .طبيعة الم مة -ب
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 اير مستلافة من كيا المبيت وتالفة المعي ة.  -   

 و بيوت الليافة. مستلافة من كيا المبيت في الفنادق أ -   

 لمعي ة. مستلافة بالاام  من كيا المبيت وتالفة ا -   

 وجدت. رنلدادرة من الج ة الداعية دعوة انسخة عن ال -ج

 تاريخ بداية ون اية الم مة الداخلية.  -د

 الفواتير األدلية للمبيت في الفنادق.  .3

 (9مادة )

 يجوز درف سلفة للمالف بم مة رسمية ال تتجاوز قيمة بد  الم مة المقررة ب رط: 

 ة و)لك للم مات الخارجية. ه الال(ك( من ه)5من المادة ) 5-1ررفاق الوثا(  المدرجة في البنود من  .1

 ( من ه)ه الال(كة و)لك للم مات الداخلية. 8) من المادة 2 -1ررفاق الوثا(  المدرجة في البنود من  .2

رلقى  يقوم مقن تقاريخ عقودة الموظقف/ ال قخص 14أن يتم تسديد السلفة أو تسوية الم مة خقال  فتقرة أقدقاها  .3

 مراز عمله. 

 (10مادة )

على لوء التغير في األسعار بتنسيب مقن  ألخردالت الواردة في ه)ه الال(كة من كين تعدي  البلمجلس الوزراء 

 الوزير. 

 (11مادة )

 م15/9/2004علقى جميققع الج ققات المختدققة اقق  فيمققا يخدققه تنفيقق) أكاققام هقق)ه الال(كققة ويعمقق  ب ققا مققن تققاريخ 

 وتن ر في الجريدة الرسمية. 
 

 ية ميالد 3/8/2004ددر بمدينة رام هللا بتاريخ: 

      هـ 1425جماد آخر/ /17المواف :               

 

 

 أحمد قريع
 رئيس مجلس الوزراء


