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 م2005( لسنة 13قرار جملس الوزراء رقم )
 اإلدارية بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة

 مجلس الوزراء 

مو  ( ممدد ، وقلددن ال ددد108، 51، 3وال سددامد المدددا    1998( لسددم  4بعددا االعددلى قلددن ادددمو  ال امدد  رادد   

  ، 2005( لسم  4المعال ل دمو  ال ام  الماما  را   

 (. 13/9 ا    تحت ر9/5/2005جلست  الممع ا  بماام  را  هللا بتدراخ  ه مجلس الوزراء فيوبمدًء قلن مد أار

 ارر مد الي: 
 

 (1مدا   

سي قلو  اممح الموظف الذي اعمل في إحاى الوظدئف المارج  في الجاول الملحق بهذه اللئح  م  راتب  األسد

 ا  أو مهم . عباع  قمل حسب المسب  المئوا  الم دبل  لكل ارج  وظاف
 

 (2مدا   

( لسدم  4اد  راد   الملحق بدل ددمو  المعدال ل ددمو  ال امد  المام( 2تممح العلو  اإلاارا  المبام  في الجاول را   

 للموظف الذي اشغل وظاف  إشرافا  حسب الهاكل التمظامي المعتما للاائر  الحكوما .  2005

 

 (3مدا   

 ذا  تتوفر فاه  شدروع مدمحالموظفا  ال - مع وزار  المدلا  والاائر  المعما قبدلتمسا -احاا ااوا  الموظفا  العد 

 قلو  عباع  العمل والعلو  اإلاارا . 
 

 (4مدا   

 اواف صرف قلو  عباع  العمل و/ أو العلو  اإلاارا  في حدل زوال السبب الذي صرفت م  أجل . 

 

 (5مدا   

غ المحداا  م دبدل كدل مؤهدل ت العلما  العلادد المبامد  أامدده المبددلاضدف إلن راتب الموظف الحدصل قلن المؤهل

 عباع  العمل:  إلن قلو 
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 المبلغ الت صص

 شاكل  800 عب بشري أو البورا الفلسعامي أو مد اوازا  اكتوراه

 شاكل 500  قاا العب البشري اكتوراه

 شاكل  400 عب بشري مدجستار

ا  بعابلو  قلو  -شع أ-اعر ب-صاال -سمد أعب  -هماس  / مدجستار

 ( اعدالهد  بعا البكدلوراوس أو مد

 شاكل 300 

 شاكل  200 بداي الت صصدت دجستارم

 

 (6مدا   

ار  %( مد  الراتدب األسدسدي للعددملا  فدي السدلل الابلومدسدي فدي م در وز50اضدف مد اامت   مسدو  بدلمدئد   

 الشؤو  ال درجا . 
 

 (7مدا   

 أحكد  هذه اللئح . الغن كل مد اتعدرض مع 
 

 (8مدا   

خ تمفاددذ أحكددد  هددذه اللئحدد ، واعمددل بهددد اقتبدددرا مدد  تدددرا -صدد فامددد ا  كددل   -قلددن جماددع الجهدددت الم تصدد 

   وتمشر في الجراا  الرسما . 1/7/2005

 

 مالاا   9/5/2005صار في ماام  را  هللا بتدراخ: 

 هجرا .  1426رباع آ ر/ /1الموافق:              

 ع )أبو عالء(ـد قريـأحم

 رئيس مجلس الوزراء

 
 



 
 

 ة الفلسطينيةالسلطة الوطني
 

 ديـوان املوظفني العـام    

 

Palestinian National Authority 

  General Personnel Council 

 
 

 
 

 3 

 نسبة عالوة طبيعة العمل جدول

 

 A1 90% درجة
 A2 80% درجة

 A3 60% درجة

 A4 60% درجة

 A 50% مدير

 B 50% مدير

 C 50% مدير

 %35 ماجستير فأكثر مدرس

 %30 بكالوريوس مدرس

 %20 أقل من بكالوريوس مدرس

 %30 يفسي/إحصائي جامعاجتماعي/معالج ن مرشد/باحث

 %100 بشري  طبيب

 %70 أسنان +امتياز طبيب

 %60 يدليصأسنان ، مهندس ،  – بيطري  طبيب

 %20 دبلوم صيدلي

 (... طبية )حكيم / ممرض /مختبرات /عالج طبيعي مهن
 صحة / تموين / عمل جامعي بكالوريوس مفتش

30% 

 (... طبية )حكيم / ممرض /مختبرات /عالج طبيعي مهن

 (سنوات دراسية 3صحة / تموين / عمل ) مفتش
25% 

 (... ختبرات /عالج طبيعيطبية )حكيم / ممرض /م مهن

 (سنوات دراسية 3صحة / تموين / عمل )أقل من  مفتش
20% 

 %40 زراعي مهندس

 %35 زراعية بكالوريوس علوم
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 %35  (جامعي) محاسب
 40% حسابات / مراقب / مفتش جامعي مدقق

 %25 سابات / مراقب / مفتش أقل من جامعيح مدقق

 %50  فاحص حسابات،..( جامعيضريبة )مأمور تقدير / مخمن /  موظف

 %40 ضريبة )مأمور تقدير / مخمن / فاحص حسابات،..( أقل من جامعي موظف

 %35 وظف مشتريات جامعيمستودع/م -مخزن  أمين

 %20 ستودع/موظف مشتريات أقل من جامعيم -مخزن  أمين

 %25 جامعي سكرتاريا

 %20  دبلوم سكرتاريا

 %15 أقل من دبلوم سكرتاريا

 %25 مونتاج / صحفي ظفمو 

 %35 برامج معد

 %40 مقدم برامج / مذيع

 %50 مخرج
 45% حاسوب جامعي مبرمج

 %35 حاسوب دبلوم مبرمج
 25% طابعة جامعي –بيانات  مدخل

 %20 معيطابعة أقل من جا –بيانات  مدخل
 %25 سيارات / فاحص سائقين فاحص

 %25 صيانة مع دبلوم فني

 %15 بلومصيانة بدون د فني

 %25 سيارة إسعاف سائق

 %20 آليات ثقيلة سائق

 %10 الفئة الخامسة وظائف
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 %15 الفئة الرابعة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول وظائف

 %20 الفئة الثالثة لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول وظائف

 %25 الفئة الثانية لمن لم تذكر وظيفته ضمن الجدول وظائف
ساانة خباارة فااي المجااال  20محاماااة+ إجااازة حقااو +ي )بكااالوريوس قااانون مستشااار
 (القانوني

%150 

سااانة خبااارة فاااي المجاااال  16إجاااازة محامااااة+ قاااانوني )ماجساااتير حقاااو + مستشاااار
 (القانوني

150% 

ساانة خباارة فااي  15إجااازة محاماااة+ قااانوني مساااعد )بكااالوريوس حقااو + مستشااار
 ( المجال القانوني

%135 

سنة خبرة في المجال  11إجازة محاماة+ )ماجستير حقو +قانوني مساعد  مستشار
 (القانوني

%135 

سنوات خبرة في المجال  5قانوني أول )بكالوريوس حقو  + إجازة محاماة + مساعد
 .) القانوني

%120 

ساانة خباارة فااي المجااال  1  + إجااازة محاماااة +قااانوني أول )ماجسااتير حقااو  مساااعد
 .) القانوني

120% 

 %100 (كالوريوس حقو  + إجازة محاماةقانوني )ب مساعد
 30% قانوني بكالوريوس حقو  بدون إجازة محاماة باحث

 تدريس التعليم العالي وظائف

 250%  أستاذ

 200% مشارك أستاذ

 150% مساعد أستاذ

 %80 ماجستير صيدلي محاضر
 80% ماجستير هندسة محاضر

 %70 ماجستير أكاديمي محاضر

  


