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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:

وعلى  منه، (108بإصدار قانون الخدمة المدنية، ال سيما المادة ) 1998( لسنة 4نون رقم )قابعد االطَّالع على 

 بإصدار قانون الخدمة المدنية  4/1998بتعديل قانون رقم  4/2005القانون رقم 

وبناًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة  رئيس ديوان الموظفين العام،وبناًء على ما عرضه 

 م،15/8/2005بتاريخ 

 قرر ما يلي:

 الباب األول

 الفصل األول

 تعاريف

 ( 1مادة )

 التعاريف

على تكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحة المعاني المخصصصصصصصصصصة ل ا أدناه ما لم تدل القرينة 

 غير ذلك:

أية وزارة أو إدارة أو مؤسصصصسصصصة عامة أو سصصصلطة أو أية ج ة أخرا تكون موازنت ا ضصصصمن  الدائرة الحكومية:

 الموازنة العامة للسصصلطة الوطنية الفلسصصطينية أو ملحقة ب ا، وال يذصصمل ذلك العاملين في قوا المن والذصصرطة 

مؤسصصصصصصسصصصصصصة عامة أو سصصصصصصلطة أو أية ج ة أخرا تكون  الوزير أو رئيس أية إدارة أو رئيس الدائرة الحكومية:

 موازنت ا ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة ب ا 

 ديوان الموظفين العام  الديوان:

http://www.diwan.ps/
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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يصصصصدر وزير الصصصصحة قراراً بتذصصصكيل ا وتحديد م ام ا واختصصصصاصصصصات ا بما يتف  م   اللجنة الطبية المختصةةةة:

  قانون الخدمة المدنية

 الدائرة المختصة بمتابعة ذؤون الموظفين في الدائرة الحكومية  وحدة شؤون الموظفين:

 

 الفصل الثاني

 مبادئ عامة

 ( 2مادة )

 استطالع رأي ديوان الفتوى والتشريع

ترغب في اسصصتطالع رأد ديوان الفتوا والتذصصري  في أد ذصصشن من ذصصؤون الخدمة  على الدائرة الحكومية التي

 المدنية أن تكتب في ذلك تفصيالً للديوان 

 

 ( 3مادة )

 القرارات اإلدارية

ب صصصصا  -1  ً كون طرفصصصصا ي تي  ل قرارات ا داريصصصصة ا ل موظا بصصصصا ل ين إعالم ا موظف ل  على وحصصصصدة ذصصصصصصصصؤون ا

ي تحتاج إلى نذصصصصر على لوحة إعالنات الدائرة الحكومية وعلى تنذصصصصر القرارات ا دارية والمنذصصصصورات الت -2

الموظا تتب  هذه القرارات، ويصصصصصصدر قراراً عن الديوان يحدد القرارات والمنذصصصصصورات التي تتطلب النذصصصصصر، 

 وتعليق ا على لوحة إعالنات، ومدة بقائ ا معلقة، والضمانات التي تكفل علم كافة الموظفين ب ا علماً يقيناً 

  

http://www.diwan.ps/
http://muqtafi2.birzeit.edu/Legislation/getLeg.aspx?pid=42282&Ed=1
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 ( 4) مادة

 ساعات الدوام الرسمي

لدوائر الحكومية  -1 لدوام الرسصصصصصصصمي لموظفي ا ً تكون سصصصصصصصصاعات ا عا  وثالثين سصصصصصصصصاعة في السصصصصصصصبوع  تسصصصصصصص

تكون سصصصصاعات الدوام السصصصصبوعية لموظفي المؤسصصصصسصصصصات التعليمية بمختلا مسصصصصتويات ا وفقاً لما تحدده هذه  -2

 المؤسسات بالتنسي  م  الديوان 

 الدوائر الحكومية خالل ذصصصصص ر رمضصصصصصان المبارك ثالثين سصصصصصاعة في السصصصصصبوع  تكون سصصصصصاعات الدوام في -3

 

 ( 5مادة )

 سجل الموظفين

 

يكلا رئيس الدائرة الحكومية أيًّا من موظفي الدائرة ليكون مسصصصصصصئوالً عن: سصصصصصصجل حضصصصصصصور وانصصصصصصصراا  -1

الموظفين  الموظفين اليومي، وسصصصجل تحركات الموظفين أثناء الدوام اليومي، وسصصصجل حصصصصر حضصصصور وغياب

 ا الديوان، وتحال هذه النماذج في ن اية كل ذصص ر ميالدد إلى وحدة ذصصؤون ضصصعالذصص رد، طبقاً للنماذج التي ي

 الموظفين بالدائرة، ويرسصصصصصصل سصصصصصصجل الحصصصصصصصر الذصصصصصص رد للديوان في الخمسصصصصصصة أيام الولى من كل ذصصصصصص ر 

ثناء الدوام الرسصصصمي، على يجب على الموظا أن يثبت: حضصصصوره إلى العمل، وانصصصصرافه منه، وخروجه أ -2

(: موظفو الفئة الخاصصصصة، 1النماذج المخصصصصصصصصة لذلك  ويعفى من التوقي  في السصصصجالت المذكورة في الفقرة )

ومن يذصلل وظيفة وكيل وزارة، ومن يصصدر بذصشن م قرار عن رئيس الدائرة الحكومية المختا بالتنسصي  م  

 القانونيين الديوان من بين موظفي الفئة العليا والمستذارين 

 

 

 

http://www.diwan.ps/
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 ( 6مادة )

 أيام العمل في الدوائر الحكومية

أيام في السبوع، وتكون العطلة يوم الجمعة عدا ما يستثنى بقوانين  ستةتكون أيام العمل في الدوائر الحكومية 

 أو قرارات خاصة 

 ( 7مادة )

 العطل الرسمية

 الحكومية:تكون العياد والمناسبات اآلتية ِعطال رسمية في الدوائر  -1

 * عيد الفطر السعيد وقفة وثالثة أيام

 * عيد الضحى المباركة وقفة وأربعة أيام

 * رأس السنة ال جرية يوم واحد

 * ذكرا المولد النبود الذريا يوم واحد

 * ذكرا ا سراء والمعراج يوم واحد

 * عيد االستقالل يوم واحد

 * رأس السنة الميالدد يوم واحد

 لمي يوم واحد* عيد العمال العا

 * عيد الميالد المجيد الذرقي يوم واحد

 * عيد الميالد المجيد اللربي يوم واحد

 تكون العياد والمناسبات اآلتية ِعطال رسمية للموظفين المسيحيين في الدوائر الحكومية: -2

 أ( أعياد المسيحيين الذرقيين

 * عيد الميالد المجيد يومان

 * رأس السنة الذرقية يوم واحد

 * عيد اللطاس يوم واحد

 * عيد اللسل يوم واحد

 * أحد الذعانين يوم واحد

http://www.diwan.ps/
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 * الجمعة العظيمة يوم واحد

 * سبت النور يوم واحد

 * عيد الفصح الذرقي يومان

 * خميس الصعود يوم واحد

 * أحد العنصرة يوم واحد

 ب( أعياد المسيحيين اللربيين:

 * عيد الميالد المجيد يومان

 ذرقية يوم واحد* رأس السنة ال

 * عيد اللطاس يوم واحد

 * أحد الذعانين يوم واحد

 * الجمعة العظيمة يوم واحد

 * سبت النور يوم واحد

 * عيد الفصح اللربي يومان

 * عيد اللسل يوم واحد

 * خميس الصعود يوم واحد

 * أحد العنصرة يوم واحد

 ن أبنصصصصاء هصصصصذه الطصصصصائفصصصصة تكون أعيصصصصاد الطصصصصائفصصصصة السصصصصصصصصصصصامريصصصصة أيصصصصام عطصصصصل رسصصصصصصصميصصصصة للموظفين م -3

مجلس الوزراء بتحديد مواعيد العياد والمناسصصصصبات الرسصصصصمية، يصصصصصدر الديوان كتبا دورية  قراربناًء على  -4

 ب ذه المواعيد ويعمم ذلك على الدوائر الحكومية 

  

http://www.diwan.ps/
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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 ( 8مادة )

 العالوات

يقدم رؤسصصصاء الدوائر الحكومية اقتراحاً بقيمة عالوات: طبيعة العمل، واالختصصصصاا والندرة، والمخاطرة،  -1

 وأيصصصصة عصصصالوات أخصصصرا ومسصصصصصصصصصصتصصصحصصصقصصصيصصص صصصصا، مصصص  تصصصحصصصصديصصصصد الضصصصصصصصصصصوابصصصط ومصصصعصصصصايصصصيصصصر صصصصصصصصصصصرفصصص صصصصا 

تصصصصصصاا، والندرة يتولى الديوان إعداد مذصصصصصروع بالقرارات التي تحدد قيمة عالوات: طبيعة العمل، واالخ -2

والمخاطرة، أو أية عالوات أخرا ومسصصصصتحقي ا، ووضصصصص  الضصصصصوابط والمعايير لصصصصصرف ا بالتنسصصصصي  م  وزارة 

 المالية ويقدم ا إلى مجلس الوزراء  قرارها 

 ( 9مادة )

 الهيكل التنظيمي

صصصاصصصات كل من ا، يقدم رئيس الدائرة الحكومية إلى الديوان: ال يكل التنظيمي لدائرته، وتقسصصيمات ا، واخت -1

 وأيصصصة تعصصصديالت تطرأ علي صصصا، لصصصدراسصصصصصصصت صصصا ويقصصصدم الصصصديوان رأيصصصه بذصصصصصصصصصشن صصصا ويحيل صصصا إلى مجلس الوزراء 

يصصصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد: ال ياكل التنظيمية، والتقسصصيمات، واختصصصاصصصات كل دائرة  وتوافى  -2

  ا وما يطرأ علي ا من تعديالت الدائرة الحكومية المختصة، والديوان، ووزارة المالية، بصورة عن

 

 ( 10مادة )

 تقديم نظام عن وظيفة الدائرة الحكومية

يقدم رئيس الدائرة الحكومية نظاماً بوظائا دائرته، مرفقاً به وصصصصصصصصا لكل وظيفة، محدداً به: واجبات ا،  -1

يوان رأيه بذصصصشن ا ومسصصصؤوليات ا، وذصصصروط ذصصصلل ا، وتصصصصنيف ا، وأد تعديل يطرأ علي ا إلى الديوان  ويقدم الد

 ويحيل ا إلى مجلس الوزراء 

يصصصصصصصصصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد هذه النظمة، وتوافى الدوائر الحكومية والديوان ووزارة المالية  -2

 بصورة عن ا وما يطرأ علي ا من تعديالت 
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 ( 11مادة )

 إصدار القرارات لمعايير تصنيف الوظائف

بالمعايير الالزمة لتصصصصصصصنيا الوظائا والحكام التي تقتضصصصصصصي ا تنفيذه ويدخل يصصصصصصصدر رئيس الديوان قرارات 

 ضمن ذلك الحد الدنى للخبرة المطلوب لذلل الوظيفة 

 

 ( 12مادة )

 تقديم قائمة عن الوظائف

تقدم الدائرة الحكومية إلى وزارة المالية والديوان قائمة بحاجت ا السصصصصصصصنوية من الوظائا الواردة في النظام  -1

 لخاا ب ا )وظائف ا المعتمدة( في موعد ال يزيد عن أكتوبر من كل عام ا

تقوم وزارة المالية بالتنسصصصصصصصي  م  الديوان والدائرة الحكومية المعنية بدراسصصصصصصصة احتياجات الدائرة الحكومية  -2

السصصصنوية من الوظائا الواردة في جدول وظائف ا المعتمد في ضصصصوء الموارد المالية، ورصصصصد المخصصصصصصصصات 

 إلحداثيات التي تواف  علي ا، وإدراج ا ضمن الموازنة العامة ل

يتولى الديوان بعد التنسصصي  م  وزارة المالية إعداد جدول تذصصكيالت الوظائا لجمي  الدوائر الحكومية بعد  -3

 إقرار الموازنة، بمدة ال تتجاوز ثالثة أذصصص ر، وتحدد فيه: أسصصصماء الوظائا، ودرجات ا، وأعداد الموظفين على

كل من ا خالل السصصصنة السصصصابقة والسصصصنة الحالية، م  بيان أسصصصباب التليير عن السصصصنة السصصصابقة  وتقوم برفعه إلى 

 مجلس الوزراء  قراره 
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 الفصل الثالث

 ديوان الموظفين العام

 ( 13مادة )

 اختصاصات الديوان

 للديوان في سبيل تحقيق مهامه ومسؤولياته القيام بما يلي:

لخاصصصة بالرقابة والمتابعة على ما يتعل  بذصصؤون الموظفين في الدوائر الحكومية، للتشكد من وضصص  النظم ا -1

لة  ا ع  مة وف ية بصصصصصصصصورة سصصصصصصصلي مدن عات الخدمة ال  سصصصصصصصالمة وكفاءة أداء الموظفين، وتطبي  سصصصصصصصصائر تذصصصصصصصري

ين أو الطلب أو االطالع على أية: ملفات، أو بيانات، أو إحصصصصصصصصائيات، أو أوراق، تتعل  بذصصصصصصصؤون الموظف -2

 الحصول على صورة من ا من الدوائر الحكومية 

إعداد بطاقة وظيفية لكل موظا تحتود على: اسصصصصصمه، ورقمه الوظيفي، ومسصصصصصمى وظيفته، وفئته، وتاريخ  -3

تعيينه، وترقياته، والدائرة التي يعمل ب ا، وأية تعديالت تطرأ علي ا، واالحتفاظ ب ا وتعتمد كشسصصصاس  صصصصدار 

 بطاقة الموظا 

 ( 14دة )ما

 إبالغ الديون بالقرارات

لدي ا،  قة بذصصصصصصصؤون الموظفين  نات المتعل يا مات والب فة القرارات والتعلي كا لديوان ب ية ا لدائرة الحكوم تخطر ا

والخاصصصصصصة بكل موظا وأية بيانات أو معلومات أو إحصصصصصصائيات تتعل  بالموظفين، وأية بيانات أخرا يطلب ا 

 تاريخ صدورها أو طلب ا  الديوان في موعد ال يتجاوز أسبوع من
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 لباب الثانيا

 الفصل األول

 التعيينات

 ( 15مادة )

 التعيين

 ال يجوز تعيين أد موظا إال في وظيفة ذاغرة على جدول تذكيالت الوظائا 

 

 ( 16مادة )

 إعداد الكشوفات

مخصصصصصصات في تعد وحدة ذصصؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كذصصوفاً بالوظائا الذصصاغرة المرصصصود ل ا 

ذلل ا في ضوء احتياجات العمل وتقدم ا للديوان  ذلل ا، ومبررات  الموازنة العامة، وتحديد الوظائا المراد 

 في بداية كل سصصصصصنة مالية، وتعطى الولية في ذصصصصصلل الوظائا للموظفين الزائدين عن حاجة الدوائر الحكومية 

 

 ( 17مادة )

 اإلعالن عن الوظائف الشاغرة

رة الحكومية عن الوظائا الذاغرة التي يكون التعيين في ا بإعالن خالل أسبوعين من خلوها في تعلن الدائ -1

ذعر الديوان بذلك، وفي حالة الحاجة إلى وظائا لعدد من  ذار على القل وي سعتي االنت صحيفتين يوميتين وا

ئا بالتنسصصصصصصصي  م  الدوائر الدوائر الحكومية، يجوز للديوان أن يعلن بإعالن موحد عن الحاجة إلى هذه الوظا

 الحكومية المعنية، ويتم ا عالن في صحيفتين واسعتي االنتذار 

 يجب أن يتضمن ا عالن عن الوظائا الذاغرة البيانات اآلتية: -2

 أ( اسم الوظيفة ووصا الوظيفة وذروط ذلل ا وفئت ا ودرجت ا 
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والمسصصتندات الواجب تقديم ا وميعاد ومكان ب( الج ة التي تقدم إلي ا الطلبات على النموذج المخصصصا لذلك، 

 تقديم ا 

ج( بيصصان مصصا إذا كصصان التعيين بصصامتحصصان أو بصصدون امتحصصان، وإذا كصصان التعيين بصصامتحصصان، فيبين: نوع االمتحصصان، 

 وتاريخه، ومكان إجرائه 

 يكون االمتحان: إما تحريرياً، أو عملياً، أو عن طرق مقابالت ذخصية  ويجوز الجم  بين ا  -3

 

 ( 18مادة )

 المستندات المطلوبة

 على مقدم طلب التعيين في وظيفة ذاغرة أن يرف  بطلبه المستندات اآلتية:

 صورة عن ذ ادة الميالد الرسمية، وإن لم توجد، فصورة عن قرار اللجنة الطبية المختصة لتقدير العمر  -1

 صورة عن الذ ادات العلمية الحاصل علي ا  -2

 الخبرة العملية ات دصورة عن ذ ا -3

 صورة عن البطاقة الذخصية أو جواز السفر  -4

 صحيفة خلو سواب   -5

 صورة ذخصية  -6

 إقرار بسيرته الذاتية على النموذج المخصا لذلك  -7
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 ( 19مادة )

 إدراج طلبات التعيين

سصصلم مقدم الطلب تدرج طلبات التعيين ومرفقات ا في سصصجالت بشرقام مسصصلسصصلة حسصصب تاريخ تقديم الطلب، وي -1

 إذصصصصصصصعاراً يتضصصصصصصصمن: اسصصصصصصصم مقدم الطلب، وتاريخ تقديمه، ورقمه، ورقم المسصصصصصصصابقة، والوظيفة التي تقدم إلي ا 

بعد انت اء المدة المحددة لتلقي الطلبات، يقفل السصصصصصصجل ويعتمد من الموظا المسصصصصصصئول عن وحدة ذصصصصصصؤون  -2

 الموظفين

 

 ( 20مادة )

 تشكيل لجنة االختيار

الديوان بالتنسي  م  الدائرة الحكومية المختصة قراراً بتذكيل لجنة االختيار من ممثلين عن يصدر رئيس  -1

الديوان والدائرة الحكومية المختصصصة على النموذج المخصصصا لذلك ويحدد فيه م ام ومكان وزمان ومدة عمل 

 اللجنة 

 لمعلن عن صصصصا يجصصصصب أال  تقصصصصل درجصصصصة رئيس اللجنصصصصة والممثلين عن درجصصصصة الوظيفصصصصة الذصصصصصصصصصصصاغرة ا -2

 يح  للجنصصصة االختيصصصار االسصصصصصصصتعصصصانصصصة بمتخصصصصصصصصصصصصصصصصين في المجصصصال الم ني للوظيفصصصة المراد ذصصصصصصصلل صصصا  -3

تقوم لجنة االختيار بتدقي  كافة الطلبات والمسصصتندات المقدمة من المرذصصحين للتعيين واالطالع لدا الدائرة  -4

 الحكومية على كل ما يلزم  تمام عملية االختيار 

لجنة االختيار صصصصصحيحاً بحضصصصصور جمي  أعضصصصصائ ا، وتتخذ قرارات ا بالغلبية، وإذا تسصصصصاوت يكون اجتماع  -5

اآلراء، يؤخذ برأد الجانب الذد منه الرئيس  وتقدم النتائج إلى رئيس الديوان على النموذج المخصا لذلك، 

 وتبلغ الدائرة الحكومية بذلك 
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 ( 21مادة )

 مهام لجنة االختيار

 االختيار القيام بما يلي:تتولى لجنة 

 دراسة وفحا طلبات المتقدين ومدا مطابقت ا للذروط المطلوبة للوظيفة المعلن عن ا وإبالغ الديوان ب ا  -1

 إجراء االمتحانات بالتنسي  م  الديوان والدائرة الحكومية المختصة  -2

ميتين واسعتي االنتذار ليومين ا عالن عن المقبولين لالذتراك في مسابقات التعيين في صحيفتين يو -3

متتاليين قبل أسبوعين من تاريخ المسابقة، على أن يتضمن ا عالن: اسم الموظا رباعياً، والوظيفة المطلوبة، 

 وزمان ومكان انعقاد المسابقة 

 

 ( 22مادة )

 ان الموظفين العامومهام دي

 يتولى ديوان الموظفين العام القيام بما يلي:

بالتنسي  م  الدوائر الحكومية المعنية التي تحتاج إلى مسابقات ذف ية أو كتابية أو الجم   تحديد الوظائا -1

 بين ا بالتنسي  م  الدائرة الحكومية 

ا عالن عن إجراءات المسابقات الكتابية )في الوظائا التي يستدعي ذلل ا إجراء مسابقات كتابية وذف ية(  -2

 ى الناجحون في االمتحان الكتابي فقط  جراء المسابقات الذف ية بالتنسي  م  الدائرة الحكومية، ويدع

ا عالن عن نتيجة االمتحانات وترتيب الناجحين ودرجات م على لوحة إعالنات الدائرة الحكومية المعنية  -3

 والديوان 

ختيار على يحتفظ الديوان أو الدائرة الحكومية حسب الحوال بشوراق االمتحانات، ويوق  أعضاء لجنة اال -4

 هذه الوراق 
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 ( 23مادة )

 إعداد كشف بأسماء المرشحين للتعيين

يعد الديوان كذصصفاً بشسصصماء المرذصصحين للتعيين وفقاً لترتيب أسصصبقيت م الوارد من قبل لجنة االختبار وتبلغ الدائرة 

 ً قا باالمتحان، وعند التسصصصصصصصصاود يكون وف قاً لألعلى درجة  بذلك، ويكون الترتيب وف  لألعلى مؤهالً الحكومية 

 فالقدم تخرجاً فالكبر سناً، ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم 

 

 ( 24مادة )

 قائمة انتظار المرشحين

ال تعد قائمة انتظار المرذحين للتعيين إال في حالة ا عالن عن ذلل الوظيفة بامتحان وعدم تعيين كامل العدد 

ة في حدود العدد الباقي فقط، وتسصصصقط باكتمال هذا العدد أو بانت اء سصصصنة من المعلن عنه، وتكون القائمة صصصصالح

 تاريخ إعالن النتيجة 

 

 ( 25مادة )

 المستندات المطلوبة من المرشح

 تسصصصصصصصتوفي الصصصدائرة الحكوميصصصة المعنيصصصة من المرذصصصصصصصح للتعيين الوراق الثبوتيصصصة اآلتيصصصة وترسصصصصصصصصصل للصصصديوان:

ميصصصصة، أو  -1 تقصصصصدير العمر من الج صصصصة المختصصصصصصصصصصصصة أصصصصصصصصصصصصل ذصصصصصصصص صصصصادة الميالد الرسصصصصصصصص ب  ذصصصصصصصص صصصصادة 

قة عن ا من الج ة المختصصصصصصصصصة  -2 حاصصصصصصصصصل علي ا، أو صصصصصصصصورة مصصصصصصصصصد ية ال  أصصصصصصصصصل الذصصصصصصص ادات العلم

 أصل ذ ادات الخبرة العملية  -3

 صحيفة الحالة الجنائية   ثبات عدم سب  الحكم بعقوبة مانعة من التعيين  -4

 أرب  صور ذخصية حديثة  -5

 ك معتمد رقم حساب في بن -6
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 ( 26مادة )

 تعبئة اإلقرارات

 يقوم المرذصصصصصصصح للتعيين بتعبئصصة ا قرارات اآلتيصصة على النمصصاذج المخصصصصصصصصصصصصصصصصصصة لصصذلصصك وترسصصصصصصصصصل للصصديوان:

 إقرار بعدم إفذاء المور التي يطل  علي ا بحكم وظيفته  -1

 إقرار تفرغ للعمل الحكومي  -2

 إقرار بالحالة االجتماعية  -3

 من الخدمة بقرار أو حكم تشديبي لم يمض على صدوره خمس سنوات على القل  إقرار بعدم سب  فصله -4

 ( 27مادة )

 الكشف الطبي

يبلغ الديوان الدائرة الحكومية المختصصصصصة لتوجيه المرذصصصصح للتعيين ب ا إلى وزارة الصصصصصحة لتوقي  الكذصصصصا  -1

ياقته الطب ية، وذلك لتحديد مدا ل يه من قبل اللجنة الطبية المحل  ية للعمل بالوظيفة المرذصصصصصصصح ل ا الطبي عل

يعد الديوان نموذج الكذا الطبي على النموذج المخصا لذلك، وتلص  عليه صورة المرذح ويدون به  -2

 نصصصصوع الصصصصوظصصصصيصصصصفصصصصة الصصصصمصصصصرذصصصصصصصصصصصح لصصصص صصصصا ويصصصصرسصصصصصصصصصصصل إلصصصصى الصصصصلصصصصجصصصصنصصصصة الصصصصطصصصصبصصصصيصصصصة الصصصصمصصصصخصصصصتصصصصصصصصصصصصة 

ماءهم ويوقعوا يثبت قرار اللجنة الطبية المختصة على نموذج الكذا الطبي المخصا لذلك، ويسجلوا أس -3

 عليه 

 ( 28مادة )

 الموافقة على التعيين ومباشرة العمل

 يخطر الديوان المرذح للتعيين بوساطة الدائرة الحكومية المعنية بالموافقة على التعيين ومباذرة العمل 
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 ( 29مادة )

 توقيع الموظف على إقرار مباشرة العمل

بمباذصصرته العمل على النموذج المخصصصا لذلك من نسصصختين، ويوق  يعبئ الموظا بعد اسصصتالمه العمل إقرارا 

على ا قرار رئيسصصه المباذصصر ورئيس الدائرة الحكومية المختا، وترسصصل إحداها إلى الديوان وتودع الخرا 

 بملفه الفرعي بالدائرة الحكومية 

 

 ( 30مادة )

 مباشرة العمل خالل شهر

مدة ذصصصصصص ر من إخطاره كتابياً من قبل الديوان بوسصصصصصصاطة دائرته إذا لم يباذصصصصصصر المرذصصصصصصح للتعيين العمل خالل 

يه في الترتيب إذا كان التعيين بموجب  الحكومية، تعتبر إجراءات تعيينه الغية  وفي هذه الحالة يعين من يل

 مسابقة 

 

 ( 31مادة )

 إخطار الموظف بتعيينه

ترسصصصصصل لوزارة المالية، ويجب أن  يخطر الديوان الموظا بوسصصصصصاطة دائرته الحكومية بتعيينه، وصصصصصصورة عنه

 يذتمل ا خطار على:

، واسصصصم وظيفته ورقم ا في ياسصصصم الموظا رباعياً، ورقم البطاقة الذصصصخصصصصية أو جواز السصصصفر، والرقم الوظيف

جدول تذصصصصصصصكيالت الوظائا، وفئته الوظيفية، ودرجته، ونوع التعيين )دائم أو مؤقت(، وعالوة طبيعة العمل، 

والعالوات الخرا، وحالته االجتماعية، وتاريخ بداية التعيين، والذصصص ادة العلمية الحاصصصصل  والعالوة ا دارية،

علي ا، وتاريخ الميالد، والدائرة الحكومية والوحدة المكلا بالعمل ب ا، واسصصصصصصصم البنك ورقم الحسصصصصصصصاب البنكي 

 الخاا بالموظا 
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 ( 32مادة )

 إصدار قرار التعيين

قرار التعيين اعتباراً من تاريخ مباذصصصصصصصرة الموظا العمل على النموذج تصصصصصصصصدر الج ة المختصصصصصصصصة بالتعيين 

المخصصصا لذلك، وتبلغ به: الدائرة الحكومية المختصصصة، والديوان، ووزارة المالية، وهيئة التقاعد الفلسصصطيني، 

التشمين الصصصصحي  ويذصصصتمل قرار التعيين البيانات التي تضصصصمن ا ا خطار بتعيين الموظا  –ووزارة الصصصصحة 

 الذد يصدر عن الديوان 

 

 ( 33مادة )

 التعيين في وظيفة مؤقتة

في حالة تعيين موظا بوظيفة مؤقتة بدل موظا مجاز دون راتب أو معار، يتوجب إن اء خدمته فور  -1

 عودة الموظا المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله 

يلتزم فيصه بترك العمصل فور عودة يقصدم الموظا )المعين بصدل موظا مجصاز دون راتصب أو معصار( تع صداً  -2

 الموظا المجاز دون راتب أو المعار إلى عمله 

 

 ( 34مادة )

 النسبة لتشغيل المعوقين

% المحددة لتذصصليل 5على جمي  الدوائر الحكومية أن تراعي عند كل تعيين جديد ضصصرورة اسصصتكمال نسصصبة أل 

ت الوظائا التي يصصصرب با عالن عن ذصصلل ا % من أعداد ومسصصميا5المعوقين، ويقوم الديوان باحتجاز نسصصبة 

 لتعيين المعوقين علي ا 
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 ( 35مادة )

 إعداد ملف لكل موظف

ذ ادات والوثائ  والمستندات والمعلومات الخاصة به مما يكون  -1 يعد الديوان ملفاً لكل موظا تودع فيه: ال

 كفصصصايصصصة الداء المقصصصدمصصصة عنصصصه متصصصصصصصصالً بوظيفتصصصه، كمصصصا تودع بصصصه المالحظصصصات المتعلقصصصة بعملصصصه وتقصصصارير 

تعد الدائرة الحكومية ملفاً فرعياً لكل موظا تودع فيه: الذصصصصصصص ادات والوثائ  والمسصصصصصصصتندات والمعلومات  -2

 الخاصة به مما يكون متصالً بوظيفته 

تودع في الملا المالحظات المتعلقة به، وكل ما يثبت جديته من الذصصصصصصصكاوا والبالغات المقدمة ضصصصصصصصصد  -3

 ذلك بعد تحقيق ا وسماع أقواله في ا الموظا، و

يجب أن ترقم أوراق الملا ويثبت رقم كل ورقة ومضصصصصصصصمون ا على غالفه، وال يجوز نزع أية ورقة بعد  -4

 إيداع ا فيه 

 

 الفصل الثاني

 فترة التجربة

 ( 36مادة )

 المعينينإعداد سجل للموظفين 

تحت التجربة تبين به بداية  المعينينقيد الموظفين تعد وحدة ذؤون الموظفين بالدائرة الحكومية سجالً ل -1

 ون اية فترة التجربة 

يعد الرئيس المباذر تقارير ذ رية على النموذج المخصا لذلك عن الموظا أثناء فترة التجربة وتقدم  -2

 إلى رئيس الدائرة الحكومية المختا 
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راً ن ائياً على ضوء التقارير السابقة على قبل ن اية فترة التجربة بذ ر واحد يض  الرئيس المباذر تقري -3

النموذج المخصا لذلك، موضحاً به مدا مالءمة الموظا للوظيفة المعين علي ا ويقدمه إلى رئيس الدائرة 

 الحكومية 

يقاس أداء الموظا أثناء فترة التجربة على أساس: كفاءته، وسلوكه الذخا، وإنجازه لواجباته، ومواظبته  -4

 وصفاته الذاتية، وكيفية قيامه بالعمل وإنتاجه فيه على العمل، 

 

 ( 37مادة )

 مرور فترة التجربة

ال يجوز إن اء عمل الموظا الخاض  للتجربة إال إذا أمضى فترة التجربة وتبين عدم اجتيازه ل ا ما لم يرتكب 

 مخالفة تشديبية عقوبت ا تصل إلى إن اء الخدمة 

 ( 38مادة )

 بنجاح اجتياز برنامج التدريب

يذصصصصترط لثبوت صصصصصالحية الموظا أن يجتاز بنجاب برنامج التدريب الذد تقرره الدائرة الحكومية التي يعمل  

 ب ا خالل فترة التجربة 

 ( 39مادة )

 عدم اجتياز فترة التجربة

خالل في حالة عدم اجتياز الموظا فترة التجربة بنجاب تبلغ الدائرة الحكومية المختصة الديوان كتابياً  -1

 النصا الول من الذ ر الخير من فترة التجربة 

يخطر رئيس الدائرة الحكومية الموظا الخاض  للتجربة كتابياً عن إن اء عمله قبل أسبوعين من انت اء  -2

 فترة التجربة، ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك 
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 ( 40مادة )

 إصدار قرار بتثبيت الموظف

يصصة قراراً بتثبيصصت الموظا الصصذد اجتصصاز فترة التجربصصة بنجصصاب على النموذج يصصصصصصصصصصدر رئيس الصصدائرة الحكوم

 المخصا لذلك، ويذعر الديوان ووزرة المالية بذلك 

 الفصل الثالث

 تقييم األداء

 ( 41مادة )

 إعداد التقرير السنوي

ويعتمد من  يعد الرئيس المباذصصصر التقرير السصصصنود بتقدير كفاية الداء لموظفيه على النموذج المخصصصصا لذلك

رئيس الدائرة الحكومية المختا ويدون به كفاءة الموظا وسصصصصلوكه ونذصصصصاطه، وتقدر كفاية الموظا حسصصصصب 

الدرجات المدونة في النموذج، ويراعى في تقييم عمل الموظا إنجازه لواجباته على ضصصصصصصصوء المسصصصصصصصتويات 

واظبة والسلوك الذخصي والصفات نوعاً، وتقييم أساليب عمله من حيث الموالمنتظرة من ذاغر الوظيفة كماً 

 الذاتية التي تمارس في ظل ا صالحياته ويتخذ قراراته 

 ( 42مادة )

 تقديم البيانات عن النواحي الفنية واإلدارية

يقدم الرؤساء المباذرون عن ذاغلي الوظائا العليا بيانات سنوية تتعل  بالنواحي الفنية وا دارية القيادية في 

 وتعرض هذه البيانات على رئيس الدائرة الحكومية  قرارها مباذرت م لعمال م 

 ( 43مادة )

 تشكيل لجان لتدقيق التقارير السنوية

يذصصصصصصكل رئيس الدائرة الحكومية لجاناً لتدقي  التقارير السصصصصصصنوية بتقدير كفاية الداء من ثالثة من كبار موظفي 

ا، وتعتمصد التقصارير بعصد تصدقيق صا من رئيس الصدائرة الحكوميصة يكون أحصدهم على القصل من ذات عمصل الموظ

 الدائرة الحكومية 
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 ( 44مادة )

 تقدير الكفاية

يكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز وضصصعيا مسصصبباً محدداً لعناصصصر التميز والضصصعا، ومسصصتمداً من ملا خدمة 

 الموظا وف  المعايير اآلتية:

الهصصداا وتجصصاوزت معصصدالت الداء المحصصددة  يعتبر من عنصصاصصصصصصصصر التمييز العمصصال البصصارزة التي حققصصت -1

وا س امات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه، والسلوكيات الوظيفية م  الرؤساء والمرؤوسين 

 والجم ور، ومصصدا االنتظصصام في العمصصل، واسصصصصصصصتخصصدام الح  في ا جصصازات، وعم توقي  أيصصة جزاءات تصصشديبيصصة 

مال التي تقل عن مستوا الداء العادد طبقاً لمعدالت الداء المحددة، وما يعتبر من عناصر الضعا الع -2

يثبت من مالحظات الرؤسصصاء أو ذصصكاوا الزمالء أو المرؤوسصصين أو الجم ور، وسصصوء اسصصتخدام أدوات العمل 

 وا مكانات المادية للوحدة، والجزاءات التشديبية الموقعة عليه 

 ( 45مادة )

 رتبة امتيازحظر تقدير بعض الفئات بم

 ال يجوز تقدير كفاية الموظا من الفئات المبينة أدناه بمرتبة ممتاز:

 الموظا الذد أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاب  -1

 الموظا الذد وق  عليه جزاء تشديبي بعقوبة الخصم من أجره لمدة تزيد عن خمسة أيام  -2

 ( 46مادة )

 تقرير كفاية األداء

ذؤون الموظفين الموظا بنسخة من التقرير العام لكفاية أدائه بعد اعتماده من الج ة المختصة تعلم وحدة  -1

 خالل أسبوع من توقي  رئيس الدائرة الحكومية 

للموظا أن يتظلم من التقرير العام لكفاية أدائه على النموذج المخصصصصصصصا لذلك خالل عذصصصصصصرين يوماً من  -2

 تاريخ علمه به 
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 ( 47مادة )

 نة للتظلماتتشكيل لج

يذصصصصصكل رئيس الدائرة الحكومية المختا لجنة تظلمات من ثالثة من كبار الموظفين ممن لم يذصصصصصتركوا في  -1

 وض  التقرير للبت في التظلم 

 يحدد قرار تذكيل لجنة التظلمات إجراءات عمل ا ومكان وزمان انعقادها  -2

 ة الموظا المتظلم يكون رئيس وأعضاء لجنة التظلمات على درجة أعلى من درج -3

 يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور جمي  أعضائ ا وتتخذ قرارات ا بالغلبية  -4

تقوم اللجنة بفحا ملا الموظا، ول ا االستماع إليه ومناقذته في تظلمه وإلى المسئولين المباذرين عن  -5

 الموظا 

 التظلم منه أو البت فيه  ال يعتبر تقرير كفاية الداء ن ائياً إال بعد انقضاء ميعاد -6

 ( 48مادة )

 مهام رئيس الدائرة الحكومية

 يقوم رئيس الدائرة الحكومية المعينة:

بتنبيه الموظا الحاصصصصل على تقدير بدرجة متوسصصصط إلى أوجه تقصصصصيره، ويطلب منه تحسصصصين أدائه ويبلغ  -1

 الديوان بذلك 

 منه تحسصصصصصصصين أدائه ويبلغ الديوان بذلك إنذار الموظا الحاصصصصصصصصل على تقدير بدرجة ضصصصصصصصعيا، ويطلب  -2

لرئيس الدائرة الحكومية إيقاا العالوة الدورية عن الموظا إذا ورد عن الموظا تقرير سصصصصصصصنود بدرجة  -3

ضصصصعيا ولحين تحسصصصن أدائه الوظيفي، ويبلغ الديوان  يقاف ا من تاريخ اسصصصتحقاق ا وذلك لحين حصصصصوله على 

 لمالية بذلك تقدير متوسط فما فوق، ويذعر وزارة ا
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 ( 49مادة )

 التقرير السنوي

تضصص  الدائرة الحكومية المختصصصة التقرير السصصنود بتقدير كفاية الداء عن الموظا المندوب من ا بعد أخذ  -1

 رأد الدائرة الحكومية أو الج ة التي ندب إلي ا كتابة 

ياً في الدائرة الحكومية مدة ال تقل يذصصترط  عداد نموذج تقرير كفاية الداء للموظا أن يعمل الموظا فعل -2

 عن تسعين يوماً متصلة خالل السنة 

 ( 50مادة )

 تشكيل لجنة للنظر في التقارير

يذكل رئيس الدائرة الحكومية بالتنسي  م  الديوان لجنة للنظر في وض  الموظا الحاصل على تقريرين  -1

ضصصصصعيا، ويحدد القرار إجراءات عمل  سصصصصنويين متتاليين بدرجة ضصصصصعيا أو حصصصصصل على تقدير ثالث بدرجة

 اللجنصصة ومكصصان وزمصصان انعقصصادهصصا على أن ال يكون من بين أعضصصصصصصصصصاء اللجنصصة من وضصصصصصصص  تقييم الموظا 

تقوم اللجنة بفحا ملا الموظا ول ا االسصصصتماع إليه ومناقذصصصته ومن ترا االسصصصتماع إليه، ويكون اجتماع  -2

ت ا بالغلبية  وإذا تسصصاوت أراء أعضصصاء اللجنة، يؤخذ اللجنة صصصحيحاً بحضصصور جمي  أعضصصائ ا، وتتخذ قرارا

 برأد الجصصانصصب الصصذد منصصه الرئيس، وتكون قرارات صصا ن صصائيصصة ويبلغ الصصديوان ب صصا الصصذد يبلغ وزارة المصصاليصصة 

يجوز للجنة أن توق  على الموظا الحاصل على تقريرين سنويين متتاليين بدرجة ضعيا واحدة أو أكثر  -3

 من الجزاءات اآلتية:

 أ( وقا العالوة الدورية السنوية 

 ب( تنزيل الدرجة 

 ج( تنزيل الوظيفة 

إذا قدم عن الموظا تقرير ثالث بدرجة ضعيا، يتعين على اللجنة المختصة النظر في فصله من الخدمة  -4

 المدنية 
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 ( 51مادة )

 شهادة التقدير

تقدير من رئيس الدائرة الحكومية  يمنح الموظا الذد حصصصصصصصصل على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية ذصصصصصصص ادة

المختا، ويعلن اسصصمه في لوحة ا عالنات المعدة لذلك بالدائرة الحكومية المختصصصة والديوان، وفي كل إدارة 

 يتبع ا الموظا وال يرف  ا عالن إال بعد مضي خمسة عذر يوماً 

 

 الفصل الرابع

 الترقيات

 ( 52مادة )

 الترقية وفق جدول تشكيالت الوظائف

ال تتم ترقية أد موظا إال على درجة ذاغرة وف  جدول تذكيالت الوظائا المقرر ذريطة مكوث الموظا 

 لسنوات الحد الدنى لمدة البقاء على الدرجة 

 ( 53مادة )

 إعداد الكشوف لقيد أسماء الموظفين

يت م في كل درجة، أ( تعد وحدة ذصصصصصؤون الموظفين كذصصصصصوفاً لقيد أسصصصصصماء الموظفين، ويرتب طبقاً لفئات م وأقدم

وعلى وحدة ذؤون الموظفين بالدائرة الحكومية إجراء التعديالت الالزمة في كل كذا فور حصول ا، ويجب 

 أن تتضمن هذه الكذوا اآلتي:

االسصصصصم وتاريخ الميالد والجنسصصصصية والمؤهل العلمي وتاريخ الحصصصصصول عليه والخبرة العملية وتاريخ التحاقه  -1

 بالخدمة 

 عيين في الوظيفة المرقى من ا تاريخ الت -2

 فئة الموظا الوظيفية ودرجته الحالية وتاريخ الحصول علي ا  -3
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 تقرير تقييم الداء إذا كان محل اعتبار عند الترقية  -4

 تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية  -5

قدمة ضد الموظا وتستوجب اتخاذ الجزاءات التي لم يصدر قراراً بمحوها وتاريخ توقيع ا، والذكاوا الم -6

 إجراءات تشديبية أو جزائية 

 التي أتيح للموظا االلتحاق ب ا  ةالبرامج التدريبي -7

 أية بيانات أخرا الزمة  -8

 

ب( تعد وحدة ذؤون الموظفين بالدائرة الحكومية بطاقة بيانات ذخصية لكل موظا على النموذج المخصا 

 ودرجته، وأية بيانات أخرا الزمة، وأية تلييرات تطرأ علي ا لذلك تدون فيه: وظيفته، وفئته، 

 ( 54مادة )

 إعداد كشوف بالدرجات الشاغرة

تعد وحدة ذصصصصؤون الموظفين في كل دائرة حكومية كذصصصصوفاً بالدرجات الذصصصصاغرة حسصصصصب الموازنة المعتمدة  -1

 وجدول تذكيالت الوظائا المقرر في كل فئة وظيفية 

فين أن تعرض الكذوا التي تتضمن البيانات المذار إلي ا أعاله، وطلبات الترقية على وحدة ذؤون الموظ -2

على النموذج المخصصصا لذلك، على الج ة المختصصصة بالترقية كلما كان معروضصصاً علي ا أمر ترقية موظا أو 

 متى طلبت تلك الج ة ذلك 

 ( 55مادة )

 إصدار قرار بالترقية

بالترقية على النموذج المخصصصصصا لذلك، ويرسصصصصل للديوان لمراجعته  تصصصصصدر الج ة المختصصصصصة بالتعيين قراراً 

 وإبالغ وزارة المالية به  وللديوان طلب إيقاا تنفيذه بحالة مخالفته للقانون وهذه الالئحة 
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 ( 56مادة )

 الوظيفة الشاغرة

ل يكل التنظيمي يصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسي  المسب  م  الديوان قراراً بذلل وظيفة ذاغرة على ا

وجدول تذكيالت الوظائا، وبعد تنظيم إعالن داخلي ومسابقة لذلل هذه الوظيفة بمراعاة ذروط االنتقال من 

 فئة وظيفية إلى فئة وظيفية أخرا 

 الباب الثالث

 الفصل األول

 رواتب الموظفين وعالواتهم

 ( 57مادة )

 صرف عالوة دورية سنوية

الرواتب بصصصرا عالوة دورية سصصنوية في الول من كانون الثاني )يناير( من كل مديرية  -تقوم وزارة المالية

 عام للموظفين الذين أمضوا سنة فشكثر في الخدمة، وتبلغ بذلك الدائرة الحكومية والديوان 

 ( 58مادة )

 اإلبالغ عن الحالة االجتماعية

عد ال يزيد عن منتصصصا ذصص ر يناير يجب على الموظا أن يبلغ وحدة ذصصؤون الموظفين بدائرته الحكومية بمو

بيانات بحالته االجتماعية على النموذج المخصا لذلك، وعليه ا بالغ عن أد تليير يطرأ على  -من كل عام

حالته االجتماعية خالل ثالثين يوماً من حصصصول التليير، مرفقاً به المسصصتندات المؤيدة، ويذصصعر الديوان بنسصصخة 

 ، وتبلغ وزارة المالية بالتليير المطلوب من النموذج والمستندات المرفقة
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 ( 59مادة )

 إدراج االعتمادات

تدرج كل دائرة حكومية في مذصصصصصصصروع موازنت ا االعتمادات الالزمة مقابل العمل في غير أوقات الدوام  -1

 الرسمي، وذلك بالتنسي  م  الديوان وموافقة وزارة المالية 

أوقات الدوام الرسمي إال إذا رصدت ل ا مخصصات في الموازنة ال تصرا أية مبالغ عن العمل في غير  -2

 العامة 

يقوم رئيس الدائرة الحكومية المختا بتقسصصصيم الموازنة المصصصصادق علي ا بين الدوائر التي يسصصصتدعي عمل ا  -3

 العمل في غير أوقات الدوام الرسمي ووفقاً لمصلحة العمل 

 ( 60مادة )

 العمل اإلضافي

 تن الموظفين بناء على طلب الدوائر المختلفة الذصصصصخاا المكلفين بالعمل في غير أوقاتحدد وحدة ذصصصصؤو -1

 العمصصل الرسصصصصصصصمي ذصصصصصصصريطصصة أال تزيصصد هصصذه المبصصالغ المصصدفوعصصة عن رب  الراتصصب ا جمصصالي للموظا المعني 

تقدم وحدة ذصصصصصصصؤون الموظفين طلب التكليا بشداء العمل في غير أوقات الدوام الرسصصصصصصصمي على النموذج  -2

لمخصصصصصصصصا لذلك إلى رئيس الدائرة الحكومية المختا، الذد يحيل الطلب إلى الديوان للتصصصصصصصصدي  عليه بناًء ا

 على الموازنصصصة المعتمصصصدة، م  تحصصصديصصصد الوقصصصت المحصصصدد لداء العمصصصل في غير أوقصصصات الصصصدوام الرسصصصصصصصمي 

لداعية إليه، سصصواء يجب أن يتضصصمن طلب التكليا بالقيام بالعمل في غير أوقات الدوام الرسصصمي السصصباب ا -3

كان التذصصليل نتيجة لكثرة مفاجئة في العمل أو لسصصباب طارئة خارجة عن صصصميم العمل الرسصصمي أو لسصصباب 

 موسصصصصصصصصميصصصصة ملحصصصصة ولفترة محصصصصددة  وال يمكن إنجصصصصاز هصصصصذه العمصصصصال في أوقصصصصات الصصصصدوام الرسصصصصصصصصمي 

ح به عدد الموظفين المكلفين يرف  م  طلبات التكليا بالعمل في غير أوقات الدوام الرسصصصمي كذصصصفاً يوضصصص -4

بشداء العمل في غير أوقات الدوام الرسصصصصمي وأيام وسصصصصاعات العمل، والمدة المنتظر انت اء العمل في ا، والمبلغ 

 المتوق  صرفه نتيجة لذلك 

ال يجوز تكليا الموظا بالعمل في غير أوقات الدوام الرسمي إال بعد الحصول على موافقة رئيس الدائرة  -5

  ةية وتصدي  الديوان حسب الموازنة المعتمدالحكوم

على المسصصؤول المباذصصر عن الموظا التحق  من حسصصن توزي  العمل بما يكفل أداءه وأن يراقب مرؤوسصصيه  -6

 الستلالل أوقات العمل الرسمية في أداء واجبات م الصلية 
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 ( 61مادة )

 االستثناء للعمل اإلضافي

 لولى أد مقابل لقاء العمل في غير أوقات الدوام الرسمي ال يصرا لموظفي الفئتين العليا وا

 ( 62مادة )

 تسجيل الساعات اإلضافية

على الموظا الذد يكلا بالعمل في غير أوقات الدوام الرسصصصصمي أن يسصصصصجل ذلك يومياً في سصصصصجل حسصصصصب  -1

 النموذج المخصا لذلك ويعتمد يومياً من الرئيس المباذر 

ن تثبت ساعات عمل موظفي الدائرة التي قاموا بالعمل في غير أوقات الدوام على وحدة ذؤون الموظفين أ -2

الرسصصصصصمي على النموذج المخصصصصصصا لذلك، ويوق  عليه الرئيس المباذصصصصصر للموظا، ويعتمد من رئيس الدائرة 

 الحكومية، ويرسل إلى الديوان في الخمسة أيام الولى من كل ذ ر 

 اعتمادها وإرسال ا لوزارة المالية يقوم الديوان بفحا وتدقي  النماذج و -3

 

 الفصل الثاني

 الحوافز والعالوات التشجيعية

 ( 63مادة )

 العالوات التشجيعية

الالزمة لمنح العالوات التذجيعية والبدالت والمزايا  اتاالعتمادتدرج كل دائرة حكومية في مذروع موازنت ا 

 والتعويضات، ومقابل الج ود غير العادية، والمكافآت بشنواع ا 
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 ( 64مادة )

 قيود على صرف العالوات

 مكافآت أو عالوات لم ترصد ل ا مخصصات في الموازنة العامة م ما كانت السباب  أيةال تصرا 

 ( 65مادة )

 شجيعيةمنح العالوة الت

يجوز لرئيس الدائرة الحكومية بالتنسصصصصصي  م  الديوان منح الموظا الذد تتوفر فيه الذصصصصصروط التي نا علي ا 

 القانون عالوة تذجيعية، ويبلغ الديوان وزارة المالية بذلك 

 ( 66مادة )

 مقدار العالوات والبدالت

ت والبدالت، ويحيل ا إلى مجلس الوزراء يحدد الديوان بالتنسصصصي  م  الدوائر الحكومية نسصصصب أو مقدار العالوا

  قرارها في ضوء الموازنة المعتمدة 

 الفصل الثالث

 النقل والندب واإلعارة

 ( 67مادة )

 ندب أو اإلعارةلما يجب مراعاته عند النقل أو ا

تراعى المصصصلحة العامة ومصصصلحة العمل وحسصصن االسصصتفادة من خدمات الموظفين واالقتصصصاد في النفقات عند 

 نقل الموظا أو ندبه أو إعارته 
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 ( 68مادة )

 نقل الموظف

 لصصصصنصصصصقصصصصل الصصصصمصصصصوظصصصصا مصصصصن دائصصصصرة حصصصصكصصصصومصصصصيصصصصة إلصصصصى دائصصصصرة أخصصصصرا يصصصصجصصصصب إتصصصصبصصصصاع اآلتصصصصي: -1

أ( يقدم الموظا الذد يرغب بالنقل من دائرة حكومية طلباً خطياً لوحدة ذصصصصصصصؤون الموظفين بالدائرة الحكومية 

 مطلوب االنتقصصال إلي صصا والوظيفصصة والفئصصة الوظيفيصصة والصصدرجصصة التصصاب  ل صصا، يحصصدد في صصا الصصدائرة الحكوميصصة ال

ب( يعرض الطلب على رئيس الدائرة الحكومية المختا، وبعد موافقته، يرسصصصصل الطلب إلى الدائرة الحكومية 

 المطلوب االنتقال إلي ا للموافقة عليه، ويذعر الديوان بذلك 

 م  دائرة حكومية أخرا بناًء على مصلحة العمل  يجوز للدائرة الحكومية طلب نقل موظا بعد التنسي  -2

 ( 69مادة )

 تقديم بيان سنوي

 على جمي  الصصدوائر الحكوميصصة أن توافي الصصديوان خالل ذصصصصصصص ر ديسصصصصصصصمبر من كصصل عصصام ببيصصان يتضصصصصصصصمن:

حصصصصصصر لعداد ومسصصصصصميات الوظائا المطلوب االسصصصصصتلناء عن ا أو الزائدة عن الحاجة بحسصصصصصب القرارات  -1

  ة الوظيفية لكل ج

يتولى الديوان دراسة الطلبات التي ترد إليه من الدوائر المختلفة بذشن ذلل الوظائا الذاغرة أو استحداث  -2

وظائا جديدة ويجوز النقل من بين هؤالء الموظفين من دائرة إلى أخرا بقرار من الديوان بالتنسصصصصصصصي  م  

 الدائرة الحكومية ووزارة المالية 

 ( 70مادة )

 ف بناًء على مصلحة العملجواز نقل الموظ

يجوز نقل موظا بناًء على مصلحة العمل من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرا بذرط: الحصول على 

ر وظيفة ذاغرة في ال يكل التنظيمي، وجدول وتوفبعد التنسي  المسب  م  الديوان، موافقة رئيس الدائرتين، و

 إلي ا الموظا  الوظائا المقر بالدائرة الحكومية التي سينقل
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 ( 71مادة )

 إصدار قرار النقل

تصصصدر الج ة المختصصصة بتعيين الموظا بالتنسصصي  المسصصب  م  الديوان قرار النقل بعد التنسصصي  م  الدائرة التي 

 سينتقل إلي ا، وتذعر وزارة المالية بذلك 

 ( 72مادة )

 نفاذ قرار النقل

الموظا العمل بالج ة المنقول إلي ا، وتتحمل الدائرة الحكومية يعتبر قرار النقل نافذاً من تاريخ اسصصصصصصصتالم  -1

 المنقول من ا الموظا مرتبه حتى تاريخ إخالء طرفه من ا 

لدائرة الحكومية التي كان يعمل ب ا  -2 إذا نقل الموظا من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرا، تقوم ا

 دائرة الحكومية المنقول إلي ا الموظا بإرسال ملفه وكافة بياناته الذخصية إلى ال

 ( 73مادة )

 ندب الموظف

يندب الموظا من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرا لمدة سصصصنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضصصصت  -1

 المصلحة العامة ذلك 

الحكومية يصصصصصصصصدر رئيس الدائرة الحكومية بالتنسصصصصصصصي  م  الديوان قراراً بندب الموظا بعد موافقة الدائرة  -2

 المندوب إلي ا الموظا 

 ( 74مادة )

 قيودات على الندب

 ال يكون الندب إال للدوائر الحكومية  -1

 ال يجوز أن تقل الوظيفة المندوب إلي ا الموظا عن وظيفته الصلية  -2

 يستمر صرا راتب الموظا المندوب من حساب الدائرة الحكومية المندوب من ا  -3
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 لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط تكون مدة الندب  -4

ال يجوز ندب الموظا مرة أخرا لنفس الج ة التي ندب إلي ا إال بعد انقضصصصصصاء ثالث سصصصصصنوات من عودته  -5

 للعمل بدائرته الحكومية الصلية 

 ( 75مادة )

 الخضوع اإلداري للجهة المندوبين إليها

ندوبين إلي ا فيما يتعل  با ذراا علي م ومحاسبت م وكتابة التقارير للج ة الم إداريايكون المندوبون خاضعين 

 عن م وإرسال نسخة عن ا للدائرة الصلية 

 ( 76مادة )

 إنهاء الندب

يجوز للج ة المندوب إلي ا الموظا إن اء الندب إذا اقتضصصصصصت المصصصصصصلحة العامة ذلك بذصصصصصرط إخطار الموظا 

 ن اء الندب بذصصصصص ر على القل إذا كان هناك من السصصصصصباب ما يحتم  والج ة المندوب من ا قبل التاريخ المقرر

 إن اء الندب فوراً ويبلغ الديوان بذلك 

 ( 77مادة )

 نتيجة الندب

 عند ندب الموظا من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرا تبقى وظيفته ذاغرة 

 ( 78مادة )

 إعارة الموظف

تعيين بناًء على طلب الج ة المسصصصتعيرة، وبالتنسصصصي  المسصصصب  م  يصصصصدر قرار ا عارة من الج ة المختصصصصة بال

الديوان، وموافقة الموظا كتابةً على قبول ا عارة، ويحدد القرار: مدة ا عارة، وتاريخ بدايت ا، واسصصصم الج ة 

 المستعيرة، والذروط الخاصة با عارة إن وجدت 
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 ( 79مادة )

 الخضوع اإلداري للجهات المستعيرة

ياً للج ات المسصصتعيرة فيما يتعل  با ذصصراا علي م ومحاسصصبت م وكتابة التقارير ارارون خاضصصعين إديكون المع

 عن م وإرسال نسخة عن ا للدائرة الصلية 

 ( 80مادة )

 عدم تقاضي الراتب إثناء فترة اإلعارة

الدائرة الحكومية  ال يتقاضصصصى الموظا المعار أثناء فترة إعارته أد جزء من راتبه، أو أية اسصصصتحقاقات من -1

 التي أعير من ا 

ال تحتسصصصصصصصصب مدة الخدمة للايات التقاعد أثناء فترة ا عارة إال إذا دف  الموظا كامل العائدات التقاعدية  -2

 المستحقة عن ا 

 ال يجوز إعارة الموظا مرة أخرا للخارج إال بعد انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل  -3

 ( 81مادة )

 نتيجة اإلعارة

ند إعارة الموظا تبقى وظيفته ذصصصصصصصاغرة ويجوز ملؤها بصصصصصصصصورة مؤقتة أو بموجب عقد خاا أو بالوكالة، ع

ولمدة ال تزيد عن مدة ا عارة ذريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة، على أن تخلى عند عودته أو يتم 

 تحويله إلى وظيفة أخرا في نفس درجته 

 ( 82مادة )

 إنهاء اإلعارة

ا أن ين ي إعارته قبل انت اء المدة المرخا له ب ا، وفي هذه الحالة يجب العودة إلى الدائرة يجوز للموظ -1

 الحكومية المعار من ا حال انت اء إعارته 
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ية المعار من ا فورا ويعتبر في حكم المتليب عن  -2 لدائرة الحكوم يجب على الموظا المعار العودة إلى ا

 العمل من تاريخ انت اء مدة ا عارة 

 ال تدخل مدة ا عارة في حساب رصيد الموظا من ا جازات السنوية المستحقة له  -3

 الفصل الرابع

 واجبات الموظف وسلوكه الوظيفي

 ( 83مادة )

 قيد العمل بوظيفة أخرى

ال يجوز للموظا أن يعمل أو ينذصصصصصصصلل بعمل خارج نطاق وظيفته بصصصصصصصصفة دائمة أو مؤقتة إال بموافقة رئيس 

الحكومية المختا ويذعر الديوان به، ويسرد ذلك على الموظا خالل فترة إجازته سواء بمرتب أو الدائرة 

 بدون مرتب 

وال يعتبر ذصصراء السصص م أو المسصصاهمة في الذصصركات عمل خارج نطاق الوظيفة ما دام الموظا ليس فعاالً بشية 

 صورة كانت في إدارة الذركة أو الذراكة 

 ( 84مادة )

 مل خارج نطاق الوظيفةتقديم طلب للع

يقدم الموظا طلب الحصصصصصصصصول على إذن بالعمل خارج نطاق الوظيفة في النموذج المخصصصصصصصصا لذلك إلى  -1

رئيسصصه المباذصصر، الذد يوق  عليه بمدا اسصصتحقاقه ويحيله إلى وحدة ذصصؤون الموظفين التاب  ل ا الموظا، بعد 

 ، على أن تكون فترتصه لمصدة ال تزيصد عن سصصصصصصصنصة موافقصة رئيس الصدائرة الحكوميصة المختا ويبلغ الصديوان بصه

 على الموظا الصصصذد يرغصصصب بتجصصصديصصصد مصصصدة العمصصصل خصصصارج نطصصصاق الوظيفصصصة أن يتقصصصدم بطلصصصب جصصصديصصصد  -2

يجوز للصصديوان بعصصد مراجعصصة نموذج العمصصل خصصارج نطصصاق الوظيفصصة أن يطلصصب من رئيس الصصدائرة الحكوميصصة  -3

 هذه الالئحة  المختا وقا العمل بالموافقة إذا كانت تخالا ذروط

 إذا قام الموظا بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون الحصول على إذن مسب ، يعاقب تشديبياً  -4
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 ( 85مادة )

 شروط منح اإلذن

 يذترط لمنح ا ذن بالعمل خارج نطاق وظيفة الموظا:

ية أو يمس مركزه أال  يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات الموظا في نطاق عمله في مجال الخدمة المدن -1

 كموظا 

 أال  يرتبط هذا العمل بصورة مباذرة أو غير مباذرة بتشدية الموظا لم امه المكلا ب ا  -2

أال  يرتبط الموظا م  أد فرد أو ذركة أو مؤسسة ل ا ارتباطات مالية أو تجارية م  الدائرة الحكومية التي  -3

 صلة مع ا في نطاق عمله في الخدمة المدنية  يعمل ب ا الموظا، أو م  أية دائرة حكومية أخرا له

أال  يكون في ممارسته هذا العمل أد ضرر أو تعارض أو تناقض م  الوظيفة أو مقتضيات ا أو م  أنظمة  -4

 الخدمة المدنية أو أد قانون آخر 

ئرة حكومية أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان عمل الموظا، وأال يستعمل ممتلكات أية دا -5

 في أداء هذا العمل 

أال  يزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن ثالث ساعات في اليوم الواحد، بحيث ال تتعدا تسعة  -6

 ساعات في السبوع 

 الفصل الخامس

 اإلجراءات والعقوبات التأديبية

 ( 86مادة )

 توقيع العقوبات

قبله من بين الفئة العليا سلطة توقي  عقوبتي التنبيه أو لفت  لرئيس الدائرة الحكومية المختا أو من فوض من

 النظر على موظفي الفئة الولى فما دون، ويبلغ الديوان بذلك 
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 ( 87مادة )

 الجهة المختصة بالتحقيق

تكون الج ة المندوب أو المعار إلي ا الموظا مختصصصصصصصصصة بالتحقي  معه وتشديبه عن المخالفات التي يرتكب ا 

 الندب أو ا عارة وبما يتف  م  هذه الالئحة  خالل فترة

 ( 88مادة )

 إحالة الموظف إلى لجنة التحقيق

 يحال الموظا للتحقي  معه من قبل لجنة تحقي ، ويتضصصصصصمن قرار ا حالة بياناً بالمخالفات المنسصصصصصوبة إليه  -1

ذلك خطي اً بالتنسصصصصي  م  فيما عدا موظفي الفئتين الخاصصصصصة والعليا يصصصصصدر رئيس الديوان أو من يفوضصصصصه ب -2

الدائرة الحكومية المختصة قراراً بتذكيل لجنة للتحقي  م  الموظا وسماع أقواله ويذمل القرار م مة اللجنة 

 ومكان وزمان انعقادها 

تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد على خمسصصصصصة أعضصصصصصاء ويعين أحدهم ليكون رئيسصصصصصاً للجنة  -3

 للجنة مندوب عن الدائرة الحكومية التاب  ل ا الموظا على القل ويذارك في عضوية ا

 ( 89مادة )

 ل المباشر عن الموظفئوسمإخطار ال

يجب على لجنة التحقي  قبل بدء التحقي  أن تخطر المسئول المباذر عن الموظا برغبت ا في ذلك وعليه  -1

 أن يقدم ل ا كل التس يالت  جراء التحقي  

ضصصر جمي  جلسصصات التحقي  إال إذا اقتضصصت مصصصلحة التحقي  إجراءه في غيبته، وم  ذلك للموظا أن يح -2 

يح  له االطَّالع على ما تم من تحقيقات، وعلى كافة الوراق المتعلقة ب ا، وأن يسصصصصصصصتعين بمحامي في تقديم 

 دفاعه أو إنابته عنه في ذلك 

3-  ً   لتقدير اللجنة يجوز أن تجرد اللجنة التحقي  بصورة علنية أو سرية وفقا
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تدون محاضصصصصر التحقي  كتابة، وأن يسصصصصجل به أسصصصصماء أعضصصصصاء لجنة التحقي   أنيجب على لجنة التحقي   -4

 والمحق  معه، وأن يوقعوا على كل ورقة في المحضر بشنفس م 

 السلطة في أن: -أثناء إجراء التحقي  -يكون للجنة التحقي  -5

 الحضور أمام ا لسؤاله أ( تطلب من الموظا الذد يحال إلي ا 

ب( تطلب من أد ذخا آخر تعتقد اعتقاداً معقوالً أنه يمكن أن يدلي ببيانات قد تساعد في التحقي  الحضور 

 الستجوابه 

 ج( تطلب جمي  الدفاتر والمستندات المتعلقة بموضوع التحقي  

 ( 90مادة )

 أمام اللجنة االمتثال

ل لدعوة التحقي  أمام اللجنة، وأن يدلي بإفادته وبحالة رفضصصه ذلك يجب على الموظا المحال للتحقي  أن يمتث

يعتبر ممتن ، وفي حكم المتليصصب عن العمصصل من تصصاريخ رفضصصصصصصصصه ا دالء بصصإفصصادتصصه أمصصام اللجنصصة، وتبلغ دائرتصه 

 الحكومية والديوان ووزارة المالية بذلك 

 ( 91مادة )

 تقديم التقرير والتوصيات

د االنت اء من التحقي  أن تقدم تقريراً إلى الج ة المختصصصصصصصصة بتذصصصصصصصكيل اللجنة يجب على لجنة التحقي  بع -1

مصحوباً بمحضر للجنة وبتقرير عن الوقائ  التي توصلت إلي ا، والتوصيات التي تراها مناسبة خالل خمسة 

 عذر يوماً من انت اء التحقي  

راء أعضاء اللجنة يرجح الجانب الذد تصدر توصيات لجنة التحقي  بشغلبية آراء أعضائ ا، وإذا تساوت آ -2

 منصصه رئيس اللجنصصة، ويجصصب أن تكون أوراق المحصصاضصصصصصصصر والتقرير موقعصصة من رئيس وأعضصصصصصصصصصاء اللجنصصة 

 تصصصصصصدر الج ة المختصصصصصصة بتذصصصصصكيل لجنة التحقي  القرار المناسصصصصصب على ضصصصصصوء توصصصصصصيات لجنة التحقي   -3

ة، وال يجوز نذصصصر أد جزء من ا أو إفذصصصاء يعتبر محضصصصر وتوصصصصيات لجنة التحقي  ومرفقاته سصصصرية لللاي -4

 محتويات ا لد ذخا ليس له ح  في ذلك 

 يعاقب تشديبياً كل من يدلي بمعلومات كاذبة أو مضللة إلى لجنة التحقي  وهو يعلم بذلك  -5
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 ( 92مادة )

 إخطار الموظف بالجزاء الموقع عليه

بالجزاء الموق  عليه وأسصصصباب توقيعه، ويبلغ  تخطر الج ة المختصصصصة بتذصصصكيل لجنة التحقي  الموظا كتابة -1

 الديوان ووزارة المالية بذلك 

ينفذ جزاء الخصصصصصم من الراتب السصصصصاسصصصصي المسصصصصتح  للموظا اعتباراً من راتب الذصصصص ر التالي  خطاره  -2

 بالجزاء الموق  عليه وفي الحدود الجائزة قانونا 

ا خدمة الموظا، وتعد صصصصحيفة خاصصصصة بالجزاءات فرعي يلح  بمل والجزاء بملاتودع أوراق التحقي   -3

التشديبية تودع بالملا الفرعي المذصصصصصصصار إليه، وتسصصصصصصصجل ب ا المخالفات والجزاءات التي وقعت عليه وتواريخ 

 وأرقام القرارات الصادرة بتوقيع ا، وال يح  لحد االطالع على هذا الملا 

 ( 93مادة )

 تقيد إحالة الموظف إلى التحقيق

ة أذصص ر، وتنقط  تحالة الموظا إلى التحقي  بسصصبب مخالفة تشديبية مضصصى على اكتذصصاف ا أكثر من سصصال يجوز إ

المدة من جديد ابتداًء من آخر  المحاكمة وتسصصصصصصصردهذه المدة بشد إجراء من إجراءات التحقي  أو االت ام أو 

 إجراء 

طاع ا بالنسصصصصصبة للباقين، ولو لم يكن قد وإذا تعدد المت مون، فإن انقطاع المدة بالنسصصصصصبة لحدهم يترتب عليه انق

 اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة 

 ( 94مادة )

 إبالغ الديوان عن توقيف الموظف

كل موظا نسب إليه ما من ذشنه توقيفه أو احتجازه أو التحقي  معه فعلى الدائرة الحكومية التاب  ل ا الموظا 

 إبالغ الديوان بذلك فوراً 
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 ( 95مادة )

 الموظف جزائيامساءلة 

من مسصصصصصصصاءلة الموظا جزائياً أو العكس، قانون الخدمة المدنية ال يمن  توقي  العقوبة المنصصصصصصصصوا علي ا في 

 ً   ويجوز النظر في مجازاة الموظا تشديبياً على الرغم من براءته جزائيا

 

 الفصل السادس

 محو العقوبات التأديبية

 ( 96مادة )

 محو الجزاءات

على وحدة ذصصصصصؤون الموظفين بالدائرة الحكومية المختصصصصصصة دون حاجة إلى طلب من الموظا اتخاذ إجراءات 

 وهذه الالئحة  قانون الخدمة المدنيةمحو الجزاءات إذا ما توافرت ذروط المحو طبقاً لحكام 

 (97مادة )

 تشكيل لجنة محو العقوبات التأديبية

يصصصصدر القرار بتذصصصكيل لجنة محو العقوبات التشديبية بالنسصصصبة للير ذصصصاغلي الوظائا العليا من قبل الديوان  -1

 ر م ام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها بالتنسصصصصصصي  م  رئيس الدائرة الحكومية، ويذصصصصصصمل القرا

تقوم اللجنة باالطَّالع على ملا الموظا بالدائرة الحكومية، وعلى تقارير كفاية أدائه السصصصصصصصنوية، ورأد  -2

 الرئيس المباذر عن الموظا خطياً ول ا طلب أية بيانات أخرا 

ئ ا إذا تبين ل ا أن سلوك الموظا وعمله منذ توقي  تصدر اللجنة قرارها بمحو العقوبة بشغلبية آراء أعضا -3

 العقوبة مرضصصصصصصصياً، وتحفظ نسصصصصصصصخة بملا الموظا لدا الديوان ونسصصصصصصصخة أخرا بملفه لدا الدائرة الحكومية 

لمجلس الوزراء تذصصصصصصصكيل لجنة لمحو العقوبات لذصصصصصصصاغلي وظائا الفئة العليا وعلي ا رف  توصصصصصصصصيات ا إلى  -4

 ر المناسب المجلس الذد له إصدار القرا
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 (98مادة )

 إيداع حصيلة عقوبات الخصم

 الدائرة الحكومية ذات العالقة  -تودع حصصصصصصيلة عقوبات الخصصصصصصم في حسصصصصصاب خاا باسصصصصصم وزارة المالية -1

ال يجوز الصرا من حساب حصيلة عقوبات الخصم إال بتوقيعين على القل من رئيس الدائرة الحكومية  -2

 العليصصا بصصالصصدائرة الحكوميصصة إضصصصصصصصصصافصصة إلى توقي  مصصدق  وزارة المصصاليصصة المختا وأحصصد ذصصصصصصصصصاغلي الوظصصائا 

 يكون الصرا بناًء على فواتير ضريبة رسمية  -3

والمذصصصصتريات  وأنظمة اللوازمقوانين  إتباعالنظمة واللوائح المالية في تسصصصصجيل القبض، ويجب  إتباعيجب  -4

 عند الصرا 

الثقافية أو الرياضية للموظفين بالدائرة الحكومية التي يعمل  ال يجوز الصرا إال لألغراض االجتماعية أو -5

 ب ا الموظا 

 الباب الرابع

 الفصل األول

 اإلجازات

 (99مادة )

 اإلجازات االعتيادية

الموظفين بالدائرة الحكومية ذصصصصؤون إذا انقط  الموظا عن عمله، فيجب على الرئيس المباذصصصصر إخطار وحدة 

عن العمل، وعن عودة الموظا للعمل يوم عودته سصصصصصصواء كان االنقطاع بترخيا  هب ذا االنقطاع يوم انقطاع

 ساب  أو بدون ترخيا ويذعر الديوان بذلك فوراً 
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 (100مادة )

 منح الموظف إجازة اعتيادية

ذ ر من تاريخ مباذرته العمل في الخدمة، غير أنه  -1 ستة أ يجوز منح الموظا إجازة اعتيادية بعد انقضاء 

الخدمة قبل ن اية السصصنة التي يسصصتح  علي ا ا جازة، يلزم بدف  ما يعادل فرق ا جازة غير المسصصتحقة إذا ترك 

 التي قام ب ا 

تضصصصصصصص  كل وحدة في الدائرة الحكومية جدوالً بإجازات الموظفين التابعين ل ا على وجه يحق  اسصصصصصصصتمرار  -2

الموظا المتليب با جازة لينوب عنه  العمل في ا، ويتضصصصصمن جدول ا جازات اسصصصصم الموظا الذد يحل محل

 ومسئولياته  هفي صالحيات

تبدأ ا جازة في صصصصصصباب اليوم الول من غياب الموظا عن العمل، وتنت ي مسصصصصصاء اليوم السصصصصصاب  للتاريخ  -3

 المحدد لعودته للعمل 

 بذلك يمنح الموظا إجازته السصصصصصصصنوية دفعة واحدة ويجوز منح ا له مجزأة إذا سصصصصصصصمحت ظروا العمل  -4

ال يتم تشجيل ا جازة االعتيادية السصصصنوية للموظا إال لسصصصباب قوية تقتضصصصي ا مصصصصلحة العمل وبعد موافقة  -5

 رئيس الدائرة الحكومية ويذعر الديوان بذلك 

 (101مادة )

 تقديم طلب اإلجازة

باذصصصر للموظا يقدم الموظا طلب ا جازة االعتيادية السصصصنوية على النموذج المخصصصصا لذلك إلى الرئيس الم

حاالً إلى وحدة ذؤون الموظفين بالدائرة الحكومية للتشذير عليه بمدا استحقاقه لإلجازة المطلوبة،  حيلهالذد ي

ويصدر رئيس الدائرة الحكومية المختا أو من يفوض من قبله قراراً بمنح ا جازة م  تحديد بدايت ا ون ايت ا 

 ا القرار أو رفض منح ا جازة ويبلغ الموظا خطياً ب ذ
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 (102مادة )

 تقديم نموذج اإلجازة

على كل موظا رخا له في إجازة أن يحرر في اليوم الخير من أيام العمل الرسصصصصصصصمية إقرار قيام با جازة 

نه خالل فترة  ية ون اية ا جازة المرخا له ب ا وعنوا به تاريخ بدا ناً  على النموذج المخصصصصصصصصا لذلك مبي

إقرار عودة من ا جازة فور عودته من ا جازة على النموذج المخصصصصصصصصا لذلك، ا جازة، وعليه أن يحرر 

حالت ا إلى وحدة ذؤون الموظفين بعد إإلى الرئيس المباذر للتوقي  علي ا و –كل في حينه  –ويقدم ا قرارين 

 عرض ا على المسؤول المرخا له بمنح ا جازة العتمادها 

 (103مادة )

 تمديد اإلجازة

لموظا الذد يطلب تمديد إجازته أن يبلغ المسصصصصصصصؤول المرخا له بمنح ا جازة كتابة قبل انت اء يتعين على ا

 إجازته بوقت كاٍا، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة للعمل حال انت اء ا جازة 

 (104مادة )

 تخلف الموظف عن العودة إلى عمله

اء مدة ا جازة االعتيادية مباذصصصصصصصرة، تعين على المسصصصصصصصؤول إذا تخلا الموظا عن العودة إلى عمله بعد انت 

المباذر إبالغ وحدة ذؤون الموظفين بانقطاعه عن العمل فوراً ويذعر الديوان بذلك، الذد يتولى إبالغ وزارة 

 ناسبة لمالمالية التخاذ ا جراءات ا

 (105مادة )

 إبالغ الديوان بطلب اإلجازة

الديوان بطلب ا جازة التي يطلب الموظا قضصصصصصاءها في خارج البالد على يجب على الدائرة الحكومية إبالغ 

النموذج المخصا لذلك مرفقاً به المستندات الالزمة التي يحددها الديوان، وال يجوز للموظا القيام با جازة 

 إال بعد الحصصصصول على الموافقة الخطية على ا جازة، ويجب عليه عند عودته تقديم صصصصورة عن جواز سصصصفره

 مبينا به أختام خروجه وعودته إضافة إلى نماذج ا جازة 
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 (106مادة )

 اإلجازة العارضة

للموظا بعد اسصصصصصصتنفاذ مدة إجازته االعتيادية أن يتليب عن العمل لسصصصصصصبب طارع ال يسصصصصصصتطي  معه إبالغ  -1

 رؤسائه مقدماً وتحتسب إجازة عارضة 

يام ف -2 لدائرة الحكومية ال تكون ا جازة العارضصصصصصصصصة لكثر من ثالثة أ ي المرة الواحدة إال إذا اقتن  رئيس ا

 بمنحه مدة أخرا بما ال تتجاوز عذرة أيام في السنة 

 يسقط ح  الموظا في ا جازة العارضة بمضي العام الميالدد  -3

 تستعمل ا جراءات والنماذج المتبعة في ا جازة االعتيادية للايات منح ا جازة العارضة  -4

 (107مادة )

 اإلجازة المرضية

 سصصصصاعة إلى رئيسصصصصه المباذصصصصر  24إذا انقط  الموظا عن عمله بسصصصصبب المرض، عليه أن يبلغ ذلك خالل  -1

في الحاالت التي ال تقرر اللجنة الطبية المختصصصصة صصصصراحة مرض الموظا، يتعين على الدائرة الحكومية  -2

ه على ضوء ما يقدمه من مستندات طبية، فإذا التي يتبع ا الموظا أن تحيله إلى التحقي  لتحديد مدا تمارض

 ثبت تمارضصصه، يعاقب تشديبياً، أما إذا لم يثبت تمارضصصه، فتحتسصصب مدة االنقطاع من رصصصيد إجازته االعتيادية 

يتولى الديوان وضصصص  ا جراءات المتعلقة بحصصصصول الموظا على ا جازة المرضصصصية، وذلك بالتنسصصصي  م   -3

 وزارة الصحة 

 (108مادة )

 إلجازة الدراسيةا

تمنح ا جازة الدراسصصصصصية للموظا بلية رف  مسصصصصصتواه الثقافي أو العلمي أو الم ني أو الفني إذا كان لذلك عالقة 

 مباذرة بواجبات وظيفته 

http://www.diwan.ps/


 
 

 (diwan@gov.ps) اإللكتروني(, البريد www.diwan.ps) اإللكتروني(, الموقع 08( )2641139(, فاكس )08( )2633800هاتف )
 

 طنيــــــــدولة فلس

 

STATE OF PALESTINE 

 GENERAL PERSONNEL COUNCIL ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

  
 
 
 
 

 (109مادة )

 دراسة الطلبات المقدمة

المقدمة من يذصصصصصصصكل رئيس الدائرة الحكومية المختا لإلجازات الدراسصصصصصصصية، وتختا بدراسصصصصصصصة الطلبات  -1

 الموظفين للحصول على إجازة دراسية 

دراسية أن يتقدم بطلب على النموذج المخصا لذلك  ةعلى الموظا الذد يرغب في الحصول على إجاز -2

إلى وحدة ذصصصصصؤون الموظفين التي تحيل الطلب إلى لجنة ا جازات الدراسصصصصصية مذصصصصصفوعاً برأي ا في مدا اتفاق 

اج ل ذا التخصصا، ومدا توافر ذصروط منح ا جازة، ويصصدر رئيس الدائرة الدراسصة م  عمله، ومدا االحتي

الحكومية بالتنسي  المسب  م  الديوان قراراً بمنح ا جازة، م  تحديد بدايت ا ون ايت ا أو برفض منح ا جازة، 

 ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك 

با جازة وإق -3 مه  يا لك عند ق بذ يام  قدم الموظا إقرار ق ماذج ي ته من ا جازة على الن رار عودة فور عود

 بذلك  ةالمخصصة لذلك، ويذعر الديوان ووزارة المالي

 تكون ا جازة الدراسية دون راتب  -4

 (110مادة )

 تقديم تعهد من الموظف

ي يقدم الموظا الذد منح إجازة دراسصصصية قبل قيامه با جازة تع د يلتزم فيه بإتمام الدراسصصصة، وأن يسصصصتمر ف -1

 العمل 

على الموظا أن يقدم سصصصصنوياً لدائرته وللديوان وثيقة رسصصصصمية مصصصصصدقة من المؤسصصصصسصصصصة التي يتعلم ب ا عن  -1

 دراسته، وأن يقدم وثيقة رسمية ن ائية بنتائج دراسته خالل ثالثة ذ ور من انت اء الدراسة 
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 (111مادة )

 شغور الوظيفة

أنه يجوز ملؤها بصصصصصصصصورة مؤقتة أو بعقد لحين عودة تبقى وظيفة الموظا المجاز للدراسصصصصصصصة ذصصصصصصصاغرة، غير 

 الموظا المجاز 

 (112مادة )

 اإلجازة دون راتب

يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخا لحدهما بالسصصصفر للخارج لمدة سصصصتة أذصصص ر على القل إجازة دون راتب  -1

الزوجة على ا جازة  ويتعين على الدائرة الحكومية المختصصصة أن تسصصتجيب في جمي  الحوال لطلب الزوج أو

 وف  ا جراءات المتبعصصصة في ا جصصصازة االعتيصصصاديصصصة ويبلغ الصصصديوان الصصصذد يذصصصصصصصعر وزارة المصصصاليصصصة بصصصذلصصصك 

 على الموظا أن يقدم المسصصصصصصصتندات التي تؤيد الترخيا بالسصصصصصصصفر للخارج ومدة بقاء زوجه في الخارج  -2

 

 (113مادة )

 تقديم الطلب للحصول على اإلجازة دون راتب

 للموظا أن يقدم طلباً للحصصصول إجازة دون راتب إلى رئيسصصه المباذصصر يبدد فيه السصصباب الداعية للطلب  -1

ة بعد التنسصصصصي  م  الديوان قراراً بمنح ا جازة م  تحديد بدايت ا ون ايت ا أو ييصصصصصدر رئيس الدائرة الحكوم -2

 رفض الطلب ويبلغ الموظا خطياً والديوان ووزارة المالية بذلك 

 تكون ا جازة دون راتب لمدة ال تتجاوز أرب  سنوات  -3

إذا عاد الموظا للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سصصصصنة فشكثر ال يجوز منحه إجازة دون راتب مرة أخرا  -4

إال بعد مضصصصصصصصي مدة ال تقل عن سصصصصصصصنة عدا منح الموظفة إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو لمرافقة الزوج 

 بالخارج 
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دائرة الحكومية ذلل وظيفة الموظا المرخا له بإجازة دون راتب لمدة سنة على القل على أن يجوز لل -5

 ين الواردة في هذه الالئحة يتخلى عند عودته أو يتم تحويله لوظيفة أخرا بنفس درجته وتتب  إجراءات التع

ا كانت تحت طائلة ال يجوز للموظا مزاولة أد عمل خاا أثناء ا جازة بدون راتب لدا أد ج ة م م -6

 المساءلة القانونية إال بعد الحصول على إذن بموجب هذه الالئحة 

 تستعمل لمنح ا جازة دون راتب النماذج وا جراءات المتبعة في ا جازة االعتيادية  -7

 (114مادة )

 إجازة األمومة

د الوضصص  فوراً وأن ترف  على الموظفة الحامل إبالغ رئيسصص ا المباذصصر عن الحمل في الذصص ر الخامس وعن -1

ً صصصصصصصصصصصصادراً عصصن مذصصصصصصصصصفصصى أو طصصبصصيصصصصب حصصكصصومصصي ويصصبصصلصصغ الصصصصديصصوان بصصصصذلصصصصك   مصص  الصصبصصالغ تصصقصصريصصراً طصصبصصيصصصصا

ال يجوز تذليل الموظفة في الذ ر الخامس من الحمل في أيام العطلة السبوعية أو في غير أوقات الدوام  -2

 الرسمي 

ل  بالوضصصصصص  وبناًء على التقرير الطبي المعتمد تبدأ مدة إجازة المومة من يوم غياب الموظفة بسصصصصصبب متع -3

 على النموذج المخصا لذلك 

تحتسصصصصصصصب من ا جازات المرضصصصصصصصية أيام تليب الموظفة الحامل أثناء الحمل بناًء على تقرير طبي معتمد  -4

وبسبب ال يتعل  بالوض ، وتحتسب أيام ا جازات المرضية للموظفة الحامل المتعلقة بالوض  ومتصلة به من 

 إجازة المومة 

 (115مادة )

 إجازة رعاية المولود

يجوز للموظفة المرضصصصصعة أن تقدم طلباً للحصصصصصول على إجازة دون راتب لمدة سصصصصنة لرعاية مولودها، ويتعين 

على الدائرة الحكومية أن تسصصتجيب ل ذا الطلب، وتسصصتعمل النماذج وا جراءات المتبعة في ا جازة االعتيادية، 

 ذد يذعر وزارة المالية بذلك ويبلغ الديوان ال
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 (116مادة )

 إجازة الحج

تمنح إجازة الحج بناًء على طلب من الموظا، وتسصصصتعمل النماذج وا جراءات المتبعة في ا جازة االعتيادية، 

 وتمنح لمرة واحدة طيلة مدة خدمة الموظا، ويذعر الديوان بذلك 

 (117مادة )

 سجل إجازات الموظف

فين لكل موظا بياناً با جازات بمختلا أنواع ا على النموذج المخصصصا لذلك يودع تعد وحدة ذصصؤون الموظ

في ملا خدمته، وعلي ا ان تدون فيه كل ما يحصصصل عليه الموظا من إجازات، وأن ترج  إليه عند طلب أية 

 إجازة وترسل نسخة للديوان في الول من يناير من كل عام 

 (118مادة )

 موافقة على اإلجازةتسليم الموظف اإلشعار بال

يجب أال  يترك الموظا عمله قبل أن يتسصصصلم إذصصصعاراً خطياً بالموافقة على إجازته إال في الحاالت الضصصصرورية 

التي يواف  علي ا رئيس الدائرة الحكومية أو من فوضصصصصصصصه بذلك، وبحالة عدم الرد على الطلب خالل أسصصصصصصصبوع 

 يعتبر طلبه مرفوضا 
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 الفصل الثاني

 العملالتغيب عن 

 (119مادة )

 انقطاع الموظف عن العمل

 

بمسصصصصصصصئوليته التشديبية ويبلغ  لإذا انقط  الموظا عن عمله، يحرم من أجره عن مدة غيابه م  عدم ا خال -1

 الديوان الذد يذعر وزارة المالية بذلك 

ا أن يحتسصصصب يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختا أو من فوض من قبله إذا اقتن  بسصصصبب تليب الموظ -2

مدة االنقطاع عن العمل من إجازته االعتيادية إذا كان له رصصصصصيد من ا يسصصصصمح بذلك وكانت السصصصصباب مقبولة، 

 ويبلغ الديوان بذلك 

إذا تليب الموظا جزءاً من اليوم بما في ذلك التشخير يجوز لرئيس الدائرة الحكومية المختا احتسصصصصصصصاب  -3

و من رصصصصيد إجازة الموظا االعتيادية إذا كان له رصصصصيد يسصصصمح بذلك أوقات التشخير عن العمل بدون راتب أ

م  عدم ا خالل بالمسصصصئولية التشديبية بعد التنسصصصي  م  الديوان على أن تعتبر كل سصصصت سصصصاعات ونصصصصا يوم 

 إجازة 

 (120مادة )

 فقد الموظف لوظيفته

عن خمسة عذر يوماً متصلة حتى ولو يعتبر الموظا فاقداً لوظيفته إذا انقط  عن عمله دون إذن مدة تزيد  -1

كان االنقطاع عقب إجازة قانونية، وإذا انقط  مدة أكثر من ثالثين يوماً غير متصلة في السنة، وعلى رئيس 

 الدائرة الحكومية أن يصدر قرارا بذلك، ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك 

الدائرة الحكومية المختصة، وعلي ا إخطار الموظا تعد وحدة ذؤون الموظفين كذوفاً بشيام غياب الموظفين ب -2

 خطياً إذا بللت أيام غيابه مدة خمسة عذر يوماً غير متصلة خالل العام، ويبلغ الديون بذلك 
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 (121مادة )

 عودة الموظف للعمل

 يجوز إعادة الموظا المتليب لعمله ذريطة عدم التعيين على ذاغر وظيفته إذا تقدم الموظا بعذر مقبول -1

واقتن  به رئيس الدائرة الحكومية بالتنسصصصصي  م  الديوان خالل مدة ذصصصص رين من تاريخ إن اء خدمته، وتحتسصصصب 

 مدة االنقطاع عن العمل من إجازة الموظا االعتيادية، وإذا لم يكن له رصصصصصصصصيد تحتسصصصصصصصب المدة دون راتب 

وفور عودته إليه، وبشد قرار على وحدة ذصصصصؤون الموظفين إبالغ الديوان فور انقطاع الموظا عن العمل  -2

 بذشن احتساب أيام االنقطاع عن العمل، وتبلغ وزارة المالية بذلك 

 

 الفصل الثالث

 البعثات والدورات التدريبية

 (122مادة )

 اإليفاد للبعثات والدورات التدريبية

 التنقل يجوز إيفاد الموظفين في بعثات أو دورات تدريبية أو م مات رسمية بمرتب كامل عدا بدل 

 (123مادة )

 إعداد بيان عن احتياجات كل وحدة

تعد كل وحدة بالدائرة الحكومية بياناً تفصصصصصيلياً باحتياجات ا من التخصصصصصصصصصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب 

إيفاد موظفين في بعثات دراسصصصصصصصية أو دورات تدريبية، وترفع ا إلى رئيس الدائرة الحكومية المختا قبل بدء 

 قرر للبعثة أو الدورة التدريبية بوقت كاا الميعاد الم
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 (124مادة )

 إعداد بيان عن احتياجات كل دائرة

على كل دائرة حكومية أن تتقدم إلى الديوان ببيان تفصصصيلي عن احتياجات ا واحتياجات الوحدات التابعة ل ا من 

دراسصصصصصية، أو لحضصصصصصور دورات التخصصصصصصصصصصصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب ابتعاث الموظفين إلى بعثات 

 تدريبية مطلوبة للعام التالي قبل بدء الميعاد المحدد ل ا، وبموعد ال يتشخر عن ذصصصصصصص ر أكتوبر من كل عام 

 

 (125مادة )

 تشكيل لجنة البعثات والدورات

تذكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة البعثات والدورات، وتتولى وض  وإعداد خطط البعثات والدورات وكل 

يتعل  بالبعثات والدورات والم مات الرسمية، وتذكل من رئيس الديوان رئيساً وممثالً عن دوائر التخطيط ما 

والمالية والدائرة الحكومية المعنية، ويذصصصصصمل قرار تذصصصصصكيل ا تحديداً  جراءات عمل ا ومكان وزمان انعقادها، 

قة على خطط البعثات والدورات وتتولى اللجنة ا ذصصصصصصصراا والمراقبة ووضصصصصصصص  معايير االختيار والمصصصصصصصصاد

 والم مات الرسمية وكل ما يتعل  ب ا 

 (126مادة )

 إدراج االعتمادات المالية

تدرج كل دائرة حكومية في مذصصصصصصصروع موازنت ا االعتمادات المالية الالزمة لتنفيذ خطة تدريب الموظفين ب ا، 

 وال يجوز الصرا منه إال بناء على تنسي  مسب  م  الديوان 

 (127)مادة 

 إصدار قرار عن البعثات والدورات التدريبية

 يصدر رئيس الديوان قراراً يتضمن خطط البعثات والدورات التدريبية للسنة التالية 
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 (128مادة )

 اإلعالن عن البعثات والدورات التدريبية

ى كل دائرة تعلن كل دائرة حكومية عن البعثات والدورات التدريبية المخصصصصصصصصصصة ل ا على موظفي ا، وعل -1

 حكوميصصة االنت صصاء من إجراءات الترذصصصصصصصيح للبعثصصة أو الصصدورة التصصدريبيصصة قبصصل بصصدايصصة مصصدت صصا بوقصصت كصصاا 

تنذصصصصصصش في كل دائرة حكومية لجنة للبعثات والدورات التدريبية تذصصصصصصكل بقرار من رئيس الدائرة الحكومية،  -2

 دريبية وتختا بدراسة الطلبات المقدمة من الموظفين للبعثات والدورات الت

الموظا الذد يرغب في الحصصصصصصول على بعثة أو دورة تدريبية أن يتقدم بطلب على النموذج المخصصصصصصا  -3

لذلك إلى الج ة التاب  ل ا، وعلى هذه الج ة أن تحيل الطلب إلى لجنة البعثات والدورات بالدائرة الحكومية 

ل ذا التخصصصصا، ومدا انطباق الذصصصروط مذصصصفوعاً برأي ا في: مدا اتفاق الدراسصصصة م  عمله، ومدا االحتياج 

 عليه، م  بيان السباب التي بنت علي ا رأي ا، ويحال الطلب إلى الديوان 

 (129مادة )

 الشروط الواجب توافرها في المرشح للبعثة أو الدورة التدريبية

 

 يذترط في الموظا المرذح للبعثة أو الدورة التدريبية أن يكون:

 البعثة أو الدورة  طلبهتتأ( حاصل على المؤهل العلمي الذد 

 ب( حاصل على تقدير جيد بتقرير كفاية الداء على القل في السنة الخيرة 

 ج( مضصصصصصى على تعيينه مدة سصصصصصنة ميالدية واحدة على القل للاية الدورات، وثالث سصصصصصنوات للايات البعثات 

اذرة م  عمل الموظا في الدائرة الحكومية، أو موضوع ا له طاب  د( موضوع البعثة أو الدورة له عالقة مب

 قومي وطني 

هـصصصص( مضت ثالث سنوات على القل على تاريخ عودته من بعثة سابقة، أو سنة على عودته من دورة تدريبية 

 سابقة ل ا إال إذا كانت الدورة استكماال لدورة سابقة أو تطويرا ل ا 
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 (130مادة )

 لباتالمصادقة على الط

موظفي ا لبعثات تدريبية أو دورات إلى  الدوائر الحكومية الخاصصصصصصصصة بإيفاد يصصصصصصصصادق الديوان على طلبات -1

 خارج فلسطين  

يصدر رئيس الدائرة الحكومية المختا بالتنسي  م  الديوان قراراً بإيفاد الموظفين إلى البعثات والدورات  -2

 التدريبية في فلسطين أو خارج ا 

 (131مادة )

 التوقيع على التزام وتعهد عدلي

 هيوق  الموظا على التزام وتع د عدلي موق  من كفيلين موظفين على النموذج المخصصصا لذلك يلتزم بموجب

 بذروطه وباتباع اآلتي:

االلتحاق بالمؤسصصصصصصسصصصصصصة التعليمية أو التدريبية التي أوفد إلي ا، واالنتظام في الدراسصصصصصصة، والتدريب في ا وفقاً  -1

 لبرامج المقررة ل ا للخطط وا

عدم تليير أو إدخال أد تعديل على موضصصوع دراسصصة أو تدريبه أو االنتقال إلى أية مؤسصصسصصة تعليمية أخرا  -2

ي  م  الصصصصديوان  تنسصصصصصصصص ل لمختا بصصصصا لحكوميصصصصة ا ئرة ا بقصصصصة من رئيس الصصصصدا فقصصصصة خطيصصصصة مسصصصصصصصص  إال بموا

جنة البعثات والدورات بالدائرة الحكومية االلتزام بالعمل في الدوائر الحكومية، وذلك للمدة التي تحددها ل -3

 المختصة 

أن يكون تحديد المبالغ التي أنفقت على البعثة أو الدورة التي أوفد إلي ا أو علي ا بينة رسصصصصصصصمية قاطعة على  -4

بات ما يخالف ا  باب ا ملزمة له وللكفالء وال يجوز لد من م الطعن في ا أو إث فاصصصصصصصصيل ا وأسصصصصصصص  مقدارها وت

بل أد ج ة على أن ا أن تعتب -5 يه من ق لدورة التي أوفد إلي ا وأنفقت عل ية مبالغ أنفقت على البعثة أو ا ر أ

دفعت من الخزينة العامة مباذصصصصرة للايات البعثة أو الدورة ويكون هو والكفالء ملزمين متضصصصصامنين بردها في 

 حالة ا خالل بشحكام ا يفاد النظامية والذروط الواردة في هذا التع د 
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 ( 132ادة )م

 تجديد المدة

تجدد المدة الخاصصصصصصصصصة بشد بعثة أو دورة تدريبية بقرار من الديوان بناًء على طلب رئيس الدائرة الحكومية 

 المختا ذريطة وجود أسباب مقنعة للتمديد 

 (133مادة )

 الوثائق المطلوبة

 مصصصصصصصدقة من المؤسصصصصصصسصصصصصصة التي أوفد إلي ا:على الموفد أن يزود الدائرة الحكومية التاب  ل ا بالوثائ  اآلتية  -1

أ( تقارير تثبت مواظبته على الدراسصصصة أو التدريب في المؤسصصصسصصصة وفقاً للخطط والبرامج المقررة على أال تزيد 

 المدة الفاصلة بين التقرير واآلخر على ستة أذ ر 

دريبه والنتائج الن ائية ب( نتائج االمتحانات أو الفحا واالختبارات الدورية التي تجرد له عن دراسصصصصصته أو ت

 التي يحصل علي ا في كل فصل أو سنة وفي ن اية تدريبه 

 ج( أية وثيقة أخرا تطلب ا الج ات المختصة 

يحرم الموفد من المخصصصصصصات والنفقات المقررة له بقرار من رئيس الديوان بناًء على طلب رئيس الدائرة  -2

سابقة ل ا أو في أد سنة أخرا الوثائ  المنصوا علي ا م في دالحكومية عن أد سنة إذا لم يكن قد ق سنة ال ال

 ( من هذه المادة 1في الفقرة )

 (134مادة )

 احتساب فترة التدريب فترة عمل

تعتبر الفترة التي يقضصصي ا الموظا في التدريب فترة عمل، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بلير عذر مقبول  -1

 انقطاعاً عن العمل 

الموظا عن التدريب بدون عذر مقبول إخالال بواجبات وظيفته وتتولى الج ة المختصصصصصصصصصة  يعتبر تخلا -2

 إحالته إلى التحقي  لتحديد مدا مسئوليته التشديبية 

http://www.diwan.ps/


 
 

 (diwan@gov.ps) اإللكتروني(, البريد www.diwan.ps) اإللكتروني(, الموقع 08( )2641139(, فاكس )08( )2633800هاتف )
 

 طنيــــــــدولة فلس

 

STATE OF PALESTINE 

 GENERAL PERSONNEL COUNCIL ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

  
 
 
 
 

 (135مادة )

 انتهاء الدورة التدريبية بقرار من رئيس الديوان

رئيس الصصدائرة الحكوميصصة  تنت ي بعثصصة الموفصصد أو دورتصصه التصصدريبيصصة بقرار من رئيس الصصديوان بنصصاًء على طلصصب

 د من الحاالت اآلتية:أالمختا في 

إذا صصصدر بحقه حكم من ج ة قضصصائية في داخل الدولة أو خارج ا بإدانته في جناية أو جنحة أخالقية مخلة  -1

 بالذرا 

يه  -2 لذد أوفد إل لد ا تدخل في ذصصصصصصصؤون الب مة أو  عا حة ال بشد نذصصصصصصصصاط ال يتف  والمصصصصصصصصل قام  نه  بت أ  إذا ث

تخلا أو تشخر عن االلتحاق بالدراسصصة أو التدريب في المؤسصصسصصة التي أوفد إلي ا في الوقت المحدد لذلك  إذا -3

 ولم يقدم عذراً مقبوالً 

إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره أو رسوبه أو تم فصله من المؤسسة الموفد إلي ا ولم يقدم  -4

 عذراً مقبوالً 

 رته ولم يقدم عذراً مذروعاً لذلك إذا قط  بعثته أو دو -5

إذا غير موض  دراسته أو تدريبه أو ادخل أد تعديل عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرا غير التي أوفد إلي ا  -6

دون الحصصصصول على موافقة خطية مسصصصبقة على ذلك من الج ة المختصصصصة إال إذا واف  الديوان على ذلك بطلب 

 من الدائرة الحكومية 

 (136مادة )

 انتهاء بعثة الموظف

إذا أن يت بعثة الموظا الموفد أو انت ت دورته لد سبب من السباب المنصوا علي ا في المادة السابقة أو 

لد سصصبب آخر يوجب ذلك، فيلزم الموفد وكفيليه متضصصامنين متكافلين بدف  جمي  المبالغ التي أنفقت عليه أثناء 

دده لجنة البعثات والدورات بالدائرة الحكومية، ويجوز للديوان مطالبة وجوده في البعثة أو الدورة وفقاً لما تح

هذا الموظا في حالة عدم توقيعه على تع د بكافة المبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة أو الدورة 

 وتسرد هذه المادة على كافة الموفدين قبل صدور هذه الالئحة 
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 (137مادة )

 العودة من اإليفاد

ى الموفد أن يضصص  نفسصصه تحت تصصصرا الدائرة الحكومية المختصصصة التي أوفد من ا فور عودته من البعثة أو عل

بات ا أو تقرر إن اؤها قبل ذلك، ويعتبر مخالً بشحكام وذصصصصصصصروط ا يفاد النظامية  الدورة، سصصصصصصصواء أن ى متطل

ال تزيد عن عذصصصصصصصرة أيام من تاريخ  والتعاقدية إن لم يتقدم إلى دائرته لممارسصصصصصصصة م ام وظيفته في ا خالل مدة

 عودته من البعثة أو الدورة التدريبية 

 (138مادة )

 دفع المبالغ

يكون الموظا بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد إلي ا وكفيليه ملزمين بدف  المبالغ التي أنفقت عليه 

 أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أد من الحاالت اآلتية:

إذا صصصصدر قرار بفصصصصله من الوظيفة أو باعتباره فاقداً ل ا أو باسصصصتقالته أو باالسصصصتلناء عنه قبل إتمامه المدة  -1

 التي التزم بصصالخصصدمصصة في صصا بمقتضصصصصصصصى أحكصصام هصصذا الفصصصصصصصصصصل وذصصصصصصصروط التع صصد المصصشخوذ عليصصه عنصصد إيفصصاده 

لتوفر السباب التي تمنحه ذلك الح   إذا أحال نفسه على التقاعد  تمامه مدة الخدمة التي تسمح له بذلك أو -2

 قبل انت اء المدد المحددة في التع د 

 إذا خالا أد حكم من أحكام هذا الفصل أو أخل بشد ذرط من ذروط التع د الذد كان قد أوفد بموجبه  -3

 (139مادة )

 فترة التدريب

ويعتبر انقطاعه عن التدريب بلير يعتبر الفترة التي يقضصصصصصصصي ا الموظا في التدريب كل الوقت فترة تدريب 

عصذر مقبول انقطصاعصاً عن العمصل، فصإذا تجصاوزت مصدة االنقطصاع رب  المصدة المقررة للتصدريصب، اعتبر الموظا 

 متخلفاً عن التدريب المتاب له 
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 (140مادة )

 خلف الموظف عن التدريبت

، ويعاقب تشديبياً، وتتولى الج ة يعتبر تخلا الموظا عن التدريب بدون عذر مقبول إخالال بواجبات وظيفته

 المختصة إحالته إلى التحقي  عن مدا مسئوليته ا دارية 

 (141مادة )

 إيفاد الموظف لمهمة رسمية

 لرئيس الديوان بناًء على طلب الدائرة الحكومية المختصة اآلتي:

راسصصية أو ندوة أو لقاء إيفاد الموظا لم مة رسصصمية براتب كامل عدا بدل التنقل لحضصصور مؤتمر أو حلقة د -1

 علمي أو للقيام بزيارة أو جولة اسصصصصتطالعية أو لما هو مماثل لد من هذه المور داخل فلسصصصصطين أو خارج ا 

 يجب أن ال تكون الم مة الرسمية بناًء على دعوة ذخصية للموظا  -2

ريخ الم مة إال إذا اقتضت يقدم للديوان طلب إيفاد الموظا للم مة الرسمية قبل أسبوعين على القل من تا -3

 الضرورة غير ذلك 

 (142مادة )

 شروط االلتحاق بالدورات

تنظم ذصصروط وإجراءات االلتحاق بالدورات والبرامج الخاصصصة ب ا، ومتابعة ذصصؤون الموفدين بقرار من رئيس 

 الديوان بعد التنسي  م  لجنة البعثات والدورات 
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 الفصل الرابع

 التوقيف عن العمل

 (143مادة )

 إبالغ الديوان عن احتجاز أي موظف

تقوم الدائرة الحكومية بإبالغ الديوان فور احتجاز أد موظا من قبل الذصصصصصصرطة أو أد ج ة أخرا، ويقوم  -1

 الديوان بإبالغ وزارة المالية لحجز راتبه مؤقتاً لحين الفصل في سبب غيابه 

 وض  القانوني يخاطب الديوان الج ات المختصة بخصوا الموظا وتحديد ال -2

يجوز للديوان بناًء على طلب الدائرة الحكومية صصصرا جزء من راتب الموظا ال يزيد عن النصصصا حتى  -3

 إعادته للعمل، و ال يخصصصصصم من اسصصصصتحقاقاته إذا تم إن اء خدمته من تاريخ االحتجاز وتبلغ وزارة المالية بذلك 

ال يتعل  بوظيفته أو الت امه بت مة ال  تجازهاحإذا ثبت عدم وجود أد ت مة بح  الموظا وكان سصصصصصصصبب  -4

تتعل  بوظيفته وال تمس الذرا أو المانة، يتولى الديوان إعادته لعمله م  احتساب الفترة من تاريخ احتجازه 

 حتى مباذرته العمل دون راتب م  عدم إعادة ما صرفه خالل هذه الفترة 

 (144مادة )

 إصدار قرار بإيقاف الموظف

الدائرة الحكومية قراراً بإيقاا الموظا المحال للتحقي  التشديبي عن العمل، وفي هذه الحالة يصصصصصصصصدر رئيس 

 تعل  جمي  صالحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيا عن العمل، ويبلغ الديوان بذلك 

 (145مادة )

 منح كامل الراتب

حقي  راتبه كامالً عدا بدل التنقل يصرا للموظا الموقوا عن العمل والمحال للتحقي  معه من قبل لجنة ت

 فترة وقفه عن العمل 
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 (146مادة )

 نقل الموظف بصفة مؤقتة

لرئيس الدائرة الحكومية نقل الموظا إلى وظيفة أخرا في الدائرة الحكومية بصصصصصفة مؤقتة بعد صصصصصدور قرار 

أال تقل درجة الوظيفة بإحالته للتحقي  إذا اقتضصصصت مصصصصلحة التحقي  معه ذلك ريثما ينت ي التحقي ، ويذصصصترط 

 المنقول إلي ا عن درجته الصلية، ويبلغ الديوان بذلك 

 

 الفصل الخامس

 إصابة العمل

 (147مادة )

 إبالغ الشرطة عن الحوادث

على الدائرة الحكومية المختصصصصصصصة إبالغ الذصصصصصصرطة عن أد حادثة عمل تق  في ا متضصصصصصصمناً اسصصصصصصم الموظا  -1

تحديد تاريخ وسصصصاعة وقوعه ومكان الحادث والج ة التي نقل إلي ا  المصصصصاب وعنوانه وموجز عن الحادث م 

المصصصاب لعالجه وأن تطلب التحقي  في ظروا الحادث وتقديم تقرير مفصصصل عن نتيجة الحادث ويوضصصح فيه 

 بصصصصصصصفة خاصصصصصصصة ما إذا كان الحادث نتيجة تعمد أو سصصصصصصوء سصصصصصصلوك فاح  ومقصصصصصصصود من جانب المصصصصصصصاب 

ا المصصصصاب تقديم تقرير لوحدة ذصصصؤون الموظفين بدائرته الحكومية يتضصصصمن على الرئيس المباذصصصر للموظ -2

موجزاً عن الحادث، ويحدد إذا كانت إصابة الموظا وقعت أثناء تشدية الموظا لعمله أو بسببه أو لد سبب 

 آخر 
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 (148مادة )

 اإلجازة نتيجة اإلصابة بحادث عمل

مرضية التي تقررها اللجنة الطبية المختصة وبراتب يمنح الموظا الذد يصاب بحادث عمل مدة ا جازة ال

كامل م  مراعاة إجراءات حصول الموظا على ا جازة المرضية، وال تعتبر هذه ا جازة من ا جازات 

 المرضية المقررة للموظفين 

 (149مادة )

 تقرير الشرطة

رئيس الديوان  صدار قرار بذشن  يحال تقرير الذرطة وتقرير الرئيس المباذر والتقارير الطبية المعتمدة إلى

 الحادث، ويحتسب التعويض المستح  للموظا وفقاً للقانون 

 (150مادة )

 احتساب مبالغ التعويض

 يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعويض عن ا صابة وإحالت ا على وزارة المالية 

 (151مادة )

 حرمان الموظف من الراتب والعالوة

الموظا من راتبه وعالواته بقرار من رئيس الدائرة عن المدة التي تليب خالل ا عن العمل بسصصصصصصصبب يحرم 

مرض أو إصصصصابة، وذلك إذا نذصصصش المرض أو حدثت ا صصصصابة بسصصصبب خطش ارتكبه المصصصصاب، أو تقصصصصير منه 

ال يلي  بذصصرا  كإسصصاءة التصصصرا م  اللير أو إسصصاءة اسصصتعمال الذصصياء التي يتعامل ب ا، أو أقدم على أد عمل

الوظيفة كتناول المذصصصصروبات الروحية وتعاطي المخدرات والمقامرة وغير ذلك من ا لعمال المخلة بالذصصصصرا 

 واآلداب العامة 
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 الباب الخامس

 انتهاء الخدمة

 ( 152مادة )

 إعداد بيان بأسماء الموظفين الذين يبلغون السن القانونية

عام بياناً بشسصصصصصماء الموظفين الذين يبللون السصصصصصن القانونية لترك  تعد وحدة ذصصصصصؤون الموظفين في بداية كل -1

 الخدمة لعرضه على رئيس الدائرة الحكومية المختا 

يصصصدر الديوان بعد إبالغ الدائرة الحكومية مسصصبقاً قبل ثالثة أذصص ر من تاريخ بلوغ الموظا السصصن القانونية  -2

لي لبلوغه هذه السن، ويبلغ القرار للدائرة الحكومية التي تذعر قراراً بإن اء خدمة الموظا ابتداًء من اليوم التا

الموظا بذلك على النموذج المخصصصصا، وتحفظ صصصصورة منه بملا خدمة بعد التشذصصصير عليه بما يفيد حصصصصول 

 التبليغ، وتبلغ وزارة المالية بذلك 

 (153مادة )

 االستقالة

التي يتبع ا أن تثبت علي ا تاريخ ورودها، وتعرض إذا قدم الموظا استقالته، فعلى وحدة ذؤون الموظفين  -1

هذه االسصصصصتقالة فوراً على رئيس الدائرة الحكومية المختا مذصصصصفوعة بمذكرة تفصصصصصيلية عن الموظا من واق  

 ملا خدمته 

يجوز للموظا العودة عن استقالته خالل ذ ر من تاريخ تقديمه ل ا ذريطة أن يكون قد استمر في الخدمة  -2

 ة رئيس الدائرة الحكومية على قبول االستقالة وقبل موافق

إذا رأا رئيس الدائرة الحكومية المختا الموافقة على قبول االسصصصصصصتقالة أو إرجاء قبول ا لسصصصصصصباب تتعل   -3

سصصصبب اتخاذ إجراءات ضصصصد الموظا، تعين على وحدة ذصصصؤون الموظفين إبالغ الموظا ببمصصصصلحة العمل أو 

 فوراً بذلك 

تودع االسصصتقالة بملا خدمة الموظا بعد التشذصصير علي ا بقرار من رئيس الدائرة الحكومية  وفي جمي  الحاالت

 المختا ويبلغ الديوان ووزارة المالية بذلك 
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 ( 154مادة )

 االستمرار بالعمل

 ر في القيام بم ام وظيفته إلى أن يستلم القرار بقبول االستقالة، وبخالا ذلك يعتبر فاقداً يستمعلى الموظا أن 

 لوظيفته بسبب اللياب 

 (155مادة )

 تقديم طلب اإلحالة إلى المعاش

إذا قدم الموظا طلباً  حالته إلى المعا  مبكراً، فعلى وحدة ذصصصصصصصؤون الموظفين أن تثبت تاريخ ورودها  -1

وتعرضصص ا فوراً على رئيس الدائرة الحكومية المختا مذصصفوعة بمذكرة تفصصصيلية عن سصصن الموظا وسصصنوات 

 واق  ملا خصصصصدمتصصصصه، وتحصصصصال إلى الصصصصديوان للتنسصصصصصصصصيصصصصب بذصصصصصصصصصصصشنصصصصه إلى مجلس الوزراء خصصصصدمتصصصصه من 

 يصصصصصصصصصدر مجلس الوزراء قراراً بصصالموافقصصة، بصصإرجصصاء قبول الطلصصب لسصصصصصصصبصصاب تتعل  بمصصصصصصصصلحصصة العمصصل  -2

 يتعين على الدائرة الحكومية إبالغ الموظا بالقرار فوراً، وتحفظ صورة منه بملا خدمته  -3

 

 (156مادة )

 طرف شهادة خلو

عند ن اية خدمة الموظا تعد وحدة ذؤون الموظفين ذ ادة خلو طرا للموظا على النموذج المخصا  -1

 لذلك، وترسل للديوان وتحفظ نسخة بملفه الفرعي 

يتولى الديوان إعداد اسصصتمارة حصصصر لمدة خدمة الموظا، وتحويل ملا الموظا المنت ية خدمته إلى هيئة  -2

 رة حصر مدة خدمة الموظا التقاعد مرفقاً به استما
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 (157مادة )

 شهادة الخدمة

 للديوان بعد انت اء خدمة الموظا منحة ذ ادة خدمة بناًء على طلبه تذتمل على البيانات اآلتية:

 ابتداء وانت اء الخدمة  تاريخ -1

 الوظيفة والفئة والدرجة عند ن اية الخدمة  -2

 سبب انت اء الخدمة  -3

 الباب السادس

 عامةأحكام 

 ( 158مادة )

 إضافة نسبة من الراتب

 %( من الراتب الساسي الذد ينقل إليه الموظا 5عند ترقية الموظا يضاا ما نسبته خمسة بالمائة )

 

 ( 159مادة )

 إدراج المخصصات المالية

 

تدرج كل دائرة حكومية ضصصصمن مذصصصروع موازنت ا السصصصنود المخصصصصصصصصات المالية الالزمة لصصصصرا الزيادات 

جة عن نقل الموظفين الموجودين في الخدمة واحتسصصاب مدة الخدمة والخبرة السصصابقة، وال يجوز الصصصرا النات

 إال في حدود المخصصات المعتمدة ضمن قانون الموازنة السنود المعتمد 
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 (160مادة )

 إخطار الموظف عن القرار اإلداري

القرار ا دارد الذد يتعل  به أو بوظيفته فور تتولى وحدة ذصصصصؤون الموظفين إخطار الموظا ذصصصصخصصصصصياً عن  -1

 بوساطة رئيسه المباذر  ورهصد

ته  -2 باطه بذصصصصصصصخصصصصصصصصصه وبوظيف    ال يجوز للموظا أن يتظلم من القرار ا دارد إال إذا كان للقرار ا دارد ارت

 وخالل عذرين يوماً من تاريخ علمه به 

دم بكتصصاب التظلم لرئيس الصصدائرة الحكوميصصة على م من أد قرار إدارد أن يتقصصلللموظا الصصذد يرغصصب في التظ -3

 النموذج المخصا لذلك بوساطة رئيسة المباذر 

 يجب أن يذتمل التظلم على البيانات اآلتية: -4

 أ( اسم المتظلم ووظيفته وعنوانه 

 ب( تصصصصاريخ صصصصصصصصصصصدور القرار المتظلم منصصصصه وتصصصصاريخ نذصصصصصصصره أو تصصصصاريخ إعالن القرار المتظلم منصصصصه 

المتظلم منه والسصصصصصباب التي بني علي ا التظلم، ويرف  بالتظلم المسصصصصصتندات التي يرا  ج( موضصصصصصوع القرار

 تقديم ا 

يحال طلب التظلم والمسصصصصصصتندات المرفقة في اليوم التالي إلى وحدة ذصصصصصصؤون الموظفين بالدائرة الحكومية  -5

ين فيه تاريخ تقديمه المختصصصة للنظر به وبحثه والتشذصصير عليه، وتقوم بقيده برقم مسصصلسصصل في سصصجل خاا يب

 أو وروده 

يعرض الطلب ومرفقاته على رئيس الدائرة الحكومية المختا، وله أن يبحثه بنفسصصصصه أو بوسصصصصاطة لجنة  -6

 لفحا التظلمات تذكل بقرار منه، ويجوز النظر في التظلم بلياب الموظا أو بعد استدعائه وسماع أقواله 

ره بذصصصصشن التظلم خالل سصصصصتين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا يصصصصصدر رئيس الدائرة الحكومية المختا قرا -7

ذشن خطياً بالقرار الصادر في  انقضت المدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه مرفوضاً، ويبلغ صاحب ال

 تظلمه والسباب التي بني علي ا، ويبلغ الديوان بذلك 

يقدم الموظا التظلم  ه( عالي7فقرة )بحالة رفض تظلم الموظا أو انقضصصصصاء المدة المنصصصصصوا علي ا بال -8

 إلى الديوان على النموذج المخصصصصصا لذلك، وتبلغ الدائرة الحكومية التاب  ل ا الموظا بنسصصصصخة من التظلم 
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يذصصصصصصصكل رئيس الديوان لجنة للنظر في التظلمات من مندوب عن الديوان ومندوب عن الدائرة الحكومية  -9

 وإجراءات انعقاد اللجنة، وتقدم توصصصصصصصصيات ا إلى رئيس الديوان  التاب  ل ا الموظا، ويذصصصصصصصمل القرار م ام

يصصصصصدر رئيس الديوان بالتنسصصصصي  م  رئيس الدائرة الحكومية المختا قراراً بذصصصصشن التظلم خالل فترة  -10

ذ ر من تاريخ تقديمه، ويبلغ الموظا بذلك وفي حالة عدم الرد على الموظا خالل هذه المدة يعتبر تظلمه 

 مرفوضاً 

 (161دة )ما

 إصدار الكتب لتنفيذ أحكام الالئحة

بما ال يتعارض م  أحكام هذه الالئحة يصدر رئيس ديوان الموظفين العام كتباً دورية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة، 

 وتعميم بالنماذج الموحدة المنفذة ل ا على جمي  الدوائر الحكومية 

 

 (162مادة )

 التنفيذ والسريان والنشر

صه -على جمي  الج ات المختصة تنفيذ أحكام هذه الالئحة، ويعمل ب ا من تاريخ نذرها في الجريدة  -كلٌّ فيما يخ 

 الرسمية 

 

 ميالدية  15/8/2005صدر في مدينة رام هللا بتاريخ: 

 

 هجرية  1426رجب//10المواف : 

 عــد قريـأحم                                                                                  

 رئيس مجلس الوزراء                                                                              
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STATE OF PALESTINE 

 GENERAL PERSONNEL COUNCIL ديـــوان املـوظفــيــن العـــــام

  
 
 
 
 

 م2011( لسنة 24قرار جملس الوزراء رقم )

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

 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 45قرار مجلس الوزراء رقم )وعلى 

 ،1998( لسنة 4بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم )

( المنعقد بتاريخ 17وعلى توصيات اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم )
 م،27/12/2010

 بناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

 المصلحة العامة، وبناًء على مقتضيات

م( ما 18/01/2011قرر مجلس الوزراء في جلسته التاسعة والثمانون بعد المائة المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ )
 يلي:

 (1مادة )ال

م بالالئحة التنفيذية لقانون 2005( لسننننننننة 45( من قرار مجلس الوزراء رقم )129تعديل الفقرة )ج( من المادة )
 م لتصبح على النحو التالي:2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم ) 1998سنة ( ل4الخدمة المدنية رقم )

 "ج( مضى على تعيينه مدة سنة ميالدية واحدة على األقل لغاية الدورات والبعثات"
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 (2المادة )

تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صنننندور ،  - ٌل فيما يخصننننه -على الجهات المختصننننة  افة
 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 م2011لسنة يناير من  18 :في مدينة غزة بتاريخصدر 

 هن1432لعام صفر من  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 )129)بشأن تعديل الفقرة )ج( من املادة 
 م2005( لسنة 4م املعدل بالقانون رقم )1998( لسنة 4التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم )

 

 م وتعديالته،2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 ه والئحته التنفيذية،وتعديالت 1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )

( 129بشأن تعديل الفقرة )ج( من المادة ) 2011م.و/إ.هن( لسنة /01/189/11وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )
م 1998( لسنة 4بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم ) 2005( لسنة 45من قرار مجلس الوزراء رقم )

 م،2005( لسنة 4المعدل بالقانون رقم )

 م،7/1/2013( المنعقد بتاريخ 42ى توصيات اللجنة اإلدارية الوزارية الدائمة في محضر اجتماعها رقم )وعل

م بشننأن تعيين السننيد/ زياد  ننكرظ ال ا ا 2012ر.م.و/إ.هننننننننننننننن( لسنننة /155/11وعلى قرار رئيس الوزراء رقم )
 نائبًا لرئيس الوزراء وتفويضه ببعض صالحيات رئيس الوزراء ،

 قتضيات المصلحة العامة،وبناًء على م

 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا قانونًا،

م( 15/01/2013قرر مجلس الوزراء في جلسنننته السنننادسنننة والسنننبعين بعد المائتين المنعقدة بمدينة غزة بتاريخ )
 ما يلي:

 (1مادة )

بالالئحة التنفيذية لقانون م 2005( لسننننننننة 45( من قرار مجلس الوزراء رقم )129تعديل الفقرة )ج( من المادة )
 م لتصبح على النحو التالي:2005( لسنة 4م المعدل بالقانون رقم )1998( لسنة 4الخدمة المدنية رقم )
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" مضننننى على تعيينه مدة سنننننة ميالدية واحدة على األقل لغاية الدورات وتالل سنننننوات لغاية البعثات، على أن 
، بحيث يكون قد مضنننننننى على تعيينه مدة سننننننننة واحدة لغاية يسنننننننتثنى من بلء األطباء ) الري البشنننننننرظ فق (

 الدورات والبعثات".

 (2مادة )

م بشننننننأن تعديل الفقرة )ج( من المادة 2011م.و/إ.هنننننننننننننننننننن( لسنننننننة /01/189/11ُيلغى قرار مجلس الوزراء رقم )
( لسنة 4المدنية رقم )م بالالئحة التنفيذية لقانون الخدمة 2005( لسنة 45( من قرار مجلس الوزراء رقم )129)

 م.2005( لسنة 4م المعدل بالقانون رقم )1998

 (3مادة )

تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صنندور ،  - ٌل فيما يخصننه -على الجهات المختصننة  افة 
 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 م2013من يناير لسنة  15بتاريخ: صدر في مدينة غزة 

 هن1434من ربيع أول لعام  03                            

 

 

 زياد  كرظ ال ا ا

 نائي رئيس مجلس الوزراء
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