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 2005( لسنة 78قرار جملس الوزراء رقم )
 بإصدار نظام منح عالوة املخاطرة

 
 مجلس الوزراء

( 51لماادة )ابإصدار قانون الخدمة المدنية والسيما الفقرة )ز( من  1998لسنة  4على القانون رقم  االطالعبعد 

رقام  وعلاى القارار ،1998ة لسان 4المعاد  لقاانون الخدماة المدنياة رقام  2005لسانة  4وعلى القانون رقم  منه،

بالتنساي  لياة وبناء على ما عرضه وزير الما بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، 2005( لسنة 45)

خ وبناااء علااى مااا جقاارل مجلااس الااوزراء نااد جلسااته المنعقاادة بتاااري مااا الجتاااح الحةوميااة والجتاااح المختصااة،

23/11/2005، 

 جصدرنا ما يلد:

 
 (1مادة )
 

 تماااانو عااااالوة مخاااااطرة يااااترية للمااااوحفين الااااذين يتعرضااااون بحةاااام عملتاااام وبصااااورة مباياااارة للمخاااااطرة

 وحائف ضمن النسب الموضحة ند الجدو  التالد:جو العدوى ويعم  ند إحدى الجتاح جو ال

  

 التخصص المتنة
النسبة 
 المئوية

 طب

 %25 جراحة ) بما نيه نساء + توليد (

 %25 عام ) باطند(

 %20 نفسد

 %30 جيعة

 %30 تخدير

 %25 قلب

 %25 طوارئ

 %20 عياداح رعاية جولية

 %20 طبيب مقيم

 %20 جطفا 
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 %20 عيون

 %20 عامة صحة

 طب جسنان

 %25 عام

 %25 جراحة تقويم

 %25 تجمي 

 صيدلة
 %25 ميداند) تفتيش، تسجي ، نحص، رقابة(

 %25 جقسام وعياداح

 طبيب بيطري

 %25 يداند )تفتيش(ب مطبي

 %20 مساعد طبيب بيطري

 %20 نند مختبراح بيطرية

 %20 سائ  ند الخدماح البيطرية

 تيريو طب يرعد
 %25 اءجطب

 %25 ننيد التيريو

 تمريض

 %35 ممارس

 %35 قابالح

 %35 عملياح

 %25 محاضرو تمريض

 %30 ممارس ننيو المختبراح

 %35 ممارس ننيو جيعة

 %35 ممارس التخدير يونن

 %15 ممارس ننيو العالج الوحيفد

 %15 ممارس ننيو العالج الطبيعد

 %15   ننيو البصرياح

 %25   رةباح اإلسعافالعاملون ند م

عما  النحانة والمطابخ ند 
 المستيفياح

  20% 

عما  المستيفياح ) نق  
المرضى(، اإلداريون ند 

 المستيفياح والعياداح
 الصحيةوالمراةز 

احتةاك مباير ما المرضى(، ) 
 عما  المستودعاح الطبية.

 20% 

 %25 متندسو الةترباء واليبةاح والضغط العالد هندسة
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والةمبيوتر واالتصاالح وجيعة  اإللةترونياحدسو متن
 .فالميةرووي

25% 

 %25 متندسو المدارس الصناعية ) المياغ (

د ن نمتندسو الةيمياء، واألدواح الطبية، والبيئة الذين يعملو
 لصلبة والسائلةالنفاياح ا

25% 

 %25 متندسو الميدان ) مدند، طرق، جبنية(

 %25 صانامتندسو التفتيش على الم

 هندسة وعلوم زراعية

 %25 مريدو الثروة الحيوانية

 %25 المتندسون الزراعيين

 %20 مختبراح التربية

 %20 مختبراح التموين

 %20 ميرنو الثروة الحيوانية

 %20 مفتيو البيئة

 %20 مريدو وقاية النباح

 %20 مختبراح اآلناح الزراعية

 %20 العاملون على المعابر

 %20 متندسو المياريا الزراعية

العاملون ند جقسام لحام األوةسجين 
 ولحام الةترباء وتعبئة البطارياح

  20% 

 %15   العاملون ند المياغ  المرةزية

 %15   ننيو الصيانة والميةانيةا

 %25   العاملون ند دمغ المعادن الثمينة

العاملون ند مجا  
 الةترباء)الضغط العالد(

  25% 

 %25 ميداند العاملون ند الدناع الميداند

 %20   ننيو التلفزيون، مراسلو األخبار

خلو مبرمجون، ننيو مونتاج، مد
 بياناح

  20% 

 
 
 (2مادة )
 



 
 

 ة الفلسطينيةالسلطة الوطني
 

 ديـوان املوظفني العـام    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 4 

ى ديااوان تقااوم الاادوائر الحةوميااة بتحديااد المااوحفين الااذين تتااونر ناايتم يااروط ماانو عااالوة المخاااطرة وإرسااالتا إلاا

وزارة  قارارا بمانو هاذل العاالوة ويبلاغ الجتاة المختصاة بالصارف بعاد اعتمادهاا مان الموحفين العام الذي يصدر

 المالية.

 
 (3مادة )
 

خ وة المخاطرة عن الموحف ند حالة زوا  السبب الذي صرنح من ججله هذل العالوة مان تاارييوقف صرف عال

صادر قارار يين العام بذلك الذي ، وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ ديوان الموحفججلهزوا  السبب الذي صرنح من 

 بإيقاف الصرف وتبليغ الجتاح المختصة بذلك.

 
 (4مادة )
 

 ة.لرسميايخصه تنفيذ جحةام هذا القرار ويعم  به من تاريخ نيرل ند الجريدة  على جميا الجتاح ة  نيما
 

 ميالدية. 23/11/2005صدر ند مدينة رام هللا بتاريخ 
 
 

 حمـد قريـعأ                                                                                        
  

 رئيس مجلس الوزراء
 
  


