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 م  7102قانون معدل رقم ) ( لسنة 
 م7102( لسنة 4لقانون اللجنة اإلدارية الحكومية رقم )

 
 بعد االطالع على 

 وتعديالته،  3002القانون األساسي لسنة 

 م وتعديالته،8991( لسنة 4وقانون الخدمة المدنية  رقم )

 م،3002( لسنة 1وقانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم )

 م،3002( لسنة 7وقانون التقاعد العام رقم )

 م،3004( لسنة 81وقانون التأمين والمعاشات لقوى االمن رقم )

 م،8991( لسنة 7وقانون تنظيم الموازنة العامة والشئون المالية رقم )

 م ، 38/01/3081وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 وتعديالته، 3002( من القانون األساسي لسنة 48ون مصدراً بقوة المادة )وبعد أن أصبح القان

 بسم هللا ثم بسم الشعب العربي الفلسطيني،

 ي :ــــــــــــصدر القانون التال

  (1المادة )

  م بالنص التالي:6112( لسنة 4( من قانون اللجنة اإلدارية الحكومية رقم )1ستبدل المادة )ت  

 والعبارات التالية المعاني المخصصة أدناه مالم تدل القرينة على خالف ذلك:يكون للكلمات 
 : المجلس التشريعي الفلسطيني.المجلس

 : اللجنة اإلدارية الحكومية .اللجنة اإلدارية
 رئيس اللجنة اإلدارية الحكومية.الرئيس: 

 : عضو اللجنة اإلدارية الحكومية.العضو
 ووحدات الجهاز اإلداري وتشمل الوزارات والمؤسسات والسلطات والهيئات وما في حكمها.عدد من دوائر القطاع الحكومي: 

 (6المادة )
 :م بشأن قانون اللجنة اإلدارية الحكومية بالنص التالي6112( لسنة 4( من القانون رقم )6ي ستبدل نص المادة )

ماان قااانون اللجنااة اإلداريااة الحكوميااة رقاام ( 1ي عاااد تشااكيل )اللجنااة اإلداريااة الحكوميااة( المنشااأة بموجاا  المااادة ) .1
 . :م، وذلك وفقًا للتالي6112( لسنة 4)

 .أ. ت شكل اللجنة اإلدارية من رئيس وعدد من األعضاء ال يتجاوز أحد عشر عضوا
 . فور تكليفه من قبل رئيس المجلس التشريعي يتاولى الارئيس تشاكيل اللجناة اإلدارياة خاالل سالساة أساابي  مان 

   .تيارهتاريخ اخ
ج. فاااور اختياااار الااارئيس ألعضااااء اللجناااة اإلدارياااة يتقااادم بطلااا  الاااى المجلاااس التشاااريعي لعقاااد جلساااة خاصاااة 

   .للمصادقة على اللجنة اإلدارية
  .. رئيس وأعضاء اللجنة اإلدارية مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي6
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 من اللجنة اإلدارية أو أحد أعضائها. . للمجلس التشريعي الحق في سح  المصادقة3
 
 

 (3المادة )
 م بشأن قانون اللجنة اإلدارية الحكومية بالنص التالي:6112( لسنة 4( من القانون رقم )3ي ستبدل نص المادة )

 يكون للجنة اإلدارية أمانة عامة، يرأسها أمين عام يعينه الرئيس.  -1
والمؤسسااات الحكوميااة المختلفااة ومتابعااة تنفيااذ مااا يصاادر عاان تتااولى األمانااة العامااة التنساايق بااين القطاعااات  -6

 اللجنة اإلدارية من لوائح وأنظمة وقرارات وتعليمات.
 (4) المادة

 م بشأن قانون اللجنة اإلدارية الحكومية بالنص التالي:6112( لسنة 4( من القانون رقم )4ي ستبدل نص المادة )
 التالية: تمارس اللجنة اإلدارية الصالحيات والمهام 

وض  السياسات العامة في حدود اختصاصاتها في ضوء برنامج اللجنة اإلداري للمصادقة عليه من المجلس  .1
 التشريعي.

 تحديد اختصاصات القطاعات واإلدارات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة وما في حكمها. .6
 الحكومية.االشراف على أداء القطاعات والسلطات والهيئات والمؤسسات  .3
 المصادقة على الهياكل التنظيمية وبرنامج التطوير اإلداري للقطاعات والمؤسسات الحكومية. .4
 اعداد الموازنة العامة ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها. .5
انشاااء أو الءاااء أو دمااج  القطاعااات والهيئااات والمؤسسااات والساالطات ومااا فااي حكمهااا، ماان وحاادات الجهاااز  .2

 ه الجهاز التنفيذي وتعيين رؤسائها و اعفائهم من مناصبهم وفقًا للقانون.اإلداري الذي يشمل
تنظاايم شااؤون الوظيفااة العامااة والجهاااز اإلداري الماادني وقااوي االماان ومااوظفي الفئااة العليااا والرتاا  العسااكرية  .7

واالحالاة الاى السامية وأعضاء السلك الديبلوماسي، وذلك فيما يتعلق باالتعيين والترقياة والنقال والناد  واالعاارة 
 التقاعد وايقاع العقوبة التأديبية.

 حفظ النظام العام واألمن الداخلي. .8
 بمشروعات القوانين التخاذ المقتضى القانوني.  التقدم للمجلس التشريعي .9

 متابعة تنفيذ القوانين واعداد اللوائح التنفيذية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك م  جهات االختصاص. .11
رسااوم التااي ت فاارل مقاباال أيااة منفعااة ت قاادمها الجهااات الحكوميااة ويجااوز لهااا تعااديلها أو االعفاااء ال تحديااد قيمااة .11

 منها أو الءائها بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات وذلك باستسناء ما ورد بنص خاص م  مراعاة ما يلي: 
الرساااوم أو تعاااديلها اذا  أن ت عاارل علاااى المجلاااس التشاااريعي قااارارات اللجناااة اإلدارياااة المتعلقاااة بتحدياااد قيماااة .أ

 كانت بنسبة مئوية أو اذا زادت قيمتها عن مائة دينار أردني للمصادقة عليها.
ال تسري قرارات اللجناة اإلدارياة المتعلقاة باإلعفااء مان الرساوم العاماة أو الءائهاا صال بعاد مصاادقة المجلاس  . 

 التشريعي. 
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عات السارية بالجنيه الفلسطيني أو الجنيه المصري للجنة اإلدارية تعديل قيمة الرسوم المفروضة في التشري .ج
 بالعملة المتداولة قانونًا.

صصدار قرارات التخصيص والتأجير والمبادلة واالنتفاع واالساتمالك والتسماين وتساوية التعاديات وأراضاي المحلاول  .16
 األراضي.والمندو  واألقساط والتصرف بالزوائد التنظيمية لألراضي الحكومية بتنسي  من سلطة 

 (5المادة )
  م وذلك كما يلي:6112( لسنة 4( من قانون اللجنة اإلدارية الحكومية رقم )4( مكرر بعد المادة )4ت ضاف المادة )

 يمارس الرئيس الصالحيات التالياااااااة: 
لماا ورد فاي تشكيل اللجناة اإلدارياة أو تعاديلها أو اقالاة أو قباول اساتقالة أي عضاو أو مالء الشاافر فيهاا وفقاا  .1

 هذا القانون.
 ترؤس جلسات اللجنة اإلدارية. .6
 للرئيس من بين األعضاء.  تكليف نائ    .3
 صدارة كل ما يتعلق بشؤون اللجنة اإلدارية. .4
 تشكيل اللجان الدائمة والخاصة والمؤقتة وتحديد مهامها.  .5
 االشراف على أعمال رؤساء القطاعات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي. .2
 القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته. اصدار .7
صدار اللوائح واألنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة اإلدارية. .8  توقي  وا 

 (2المادة )
  :م بالنص التالي6112( لسنة 4( من قانون اللجنة اإلدارية الحكومية رقم )5تستبدل المادة )

( ماان قااانون مكافااات ورواتاا  أعضاااء المجلااس 2،5يماانح الاارئيس الحقااوت واالمتيااازات الااواردة فااي المااادتين ) .1
 .6114( لسنة 11التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم )

( مان قاانون مكافاات ورواتا  أعضااء المجلاس 8،7يمنح األعضاء الحقوت واالمتيازات الواردة في المادتين ) .6
 .م6114( لسنة 11التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم )

رئيس واألعضاء الجم  بين المكافاة والرات  الشهري أو أية مكافاة أو رات  تقاعدي آخر يصارف ال يجوز لل .3
 من الخزينة العامة. 

 (7المادة )
 ينتهي العمل بأحكام هذا القانون بصدور قرار منح السقة عن المجلس التشريعي ألية حكومة جديدة.

 (8المادة )
 القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.تصدر اللجنة االدارية الحكومية اللوائح و 
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 (9المادة )
 ي عّلق العمل باألحكام التي تتعارل م  أحكام هذا القانون خالل فترة عمل اللجنة االدارية الحكومية.

 (11المادة )
 :تلءى القوانين التالية

 .م1946( لسنة 2المعدل لقانون األراضي العمومية رقم ) 6115( لسنة 6قانون رقم ) .1
 م.6112( لسنة 1قانون لجنة الرسوم العامة رقم ) .6

 (11مادة )
 تنفيذ أحكام هذا القانون من تاريخ صصداره وينشر في الجريدة الرسمية. -كل فيما يخّصه –على الجهات كافة 

                                                         
 صاادر في مدينااة فاازة                                                      

 م 6117بتاريخ      /   /                                                              
 ه 1438الموافق    /   /                                                                   

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                    
 


