قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية
رقم ( )8لسنة 2005م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،
وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2005/5/11م
باسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

القسم األول
خدمة الضباط
الباب األول
أوالً :تعاريف وأحكام عامة
مادة ()1

لغايا اااب تطبي ا ااذ أحلا ااام ك ا ااذا الق ا ااانون يلا ااون ل لف ا ااا والعبا اااراب اال تي ا ااة المع ا اااني الملصصا ااة ل ا ااا أدنا اااه ،م ا ااا ل ا اام تا اادل القرين ا ااة عل ا ااى
لالف ذلك:
السلطة الوطنية  :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس  :رئيس السلطة الوطنية.
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رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

مجلس الوزراء  :مجلس وزراء السلطة الوطنية.

رئيس الوزراء  :رئيس مجلس الوزراء.

قوى األمن  :قوى األمن الفلسطينية.

القائد األعلى  :القائد األعلى لقوى األمن بصفته رئيس السلطة الوطنية.
الوزارة المختصة  :و ازرة األمن الوطني /أو /و ازرة الداللية/أو /رئيس الملابراب العامة ،حسب مقتضى الحال.
القائد العام  :القائد العام لقواب األمن الوطني ،وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
اللجنة الطبية  :اللجنة الطبية الملتصة المشللة وفقًا ألحلام القانون.

لجنة الضباط  :لجنة الضباط لقوى األمن المشللة بموجب كذا القانون.

العسكري  :لل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة من قوى األمن.
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الوزير المختص  :وزير األمن الوطني /أو /وزير الداللية /أو /رئيس الملابراب العامة حسب مقتضى الحال.

الراتب  :الراتب األساسي مضافًا إليه عالوة طبيعة العمل والعالواب الدورية وعالوة غالء المعيشة.

الررررررقم القياسررررري ألسرررررعار المسرررررت ل  :الا ا ارقم القياس ا ااي ألس ا ااعار المس ا اات لك ال ا ااذح يص ا اادره الج ا اااز المرل ا اازح ل حص ا اااء الفلسا ا ااطيني،

والذح يستلدم ألغراض احتساب غالء المعيشة.

الخدمة العسكرية  :كي اللدمة في أية قوة من قوى األمن وفقاً ألحلام كذا القانون.

الخدمة العاملة :كي لل لدمة فعلية يتم قضاؤكا في اللدمة العسلرية.
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مرررردة الخدمررررة ا ضررررافية  :ل اال ما اادد لدما ااة فعلي ااة تقض ا اى لا ااارم المن اااطذ المرلزيا ااة للق ا اواب ،وي ااتم تحديا ااد ملان ا ااا وم اادت ا بق ا ارار ما اان
الوزير الملتص.

الترقية :كي تسلسل ارتقاء العسلرح من رتبة إلى رتبة أعلى وفقا ألحلام كذا القانون.

تنزيل الرتبة  :إعادة العسلرح إلى رتبة أدنى برتبة واحدة أو أكثر من الرتبة التي يحمل ا وفقًا ألحلام كذا القانون.
نزع الرتبة  :حرمان العسلرح من الرتبة التي يحمل ا واعادته إلى رتبة جندح وفقًا ألحلام كذا القانون.
الطرد من اللدمة العسلرية :لل طرد من اللدمة العسلرية يتم بموجب حلم صادر عن محلمة عسلرية.

السجل  :سجل األقدمية العام.
مادة ()2

تطبذ أحلام كذا القانون على الضباط وضباط الصف واألفراد العاملين في قوى األمن العاملة.
ثاني ًا :قوى األمن

تتألف قوى األمن من:

مادة ()3

 .1قواب األمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
 .2قوى األمن الداللي.
 .3الملابراب العامة.

وأية قوة أو قواب ألرى موجودة أوتُستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثالث.
مادة ()4
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الخدمة المفقودة  :كي لل مدة أو مدد يجرح تنزيل ا وفقًا ألحلام كذا القانون من أصل مدة اللدمة الفعلية.
الرتبة العسكرية  :لل رتبة تمنح للعسلرح عند بدء تعيينه ،أو ترقيته إلي ا ،وفقًا ألحلام كذا القانون.

 . 1يجوز في حاالب الضرورة القصوى ولفترة مؤقتة أن يستدعى لللدمة في قوى األمن:
أ .الضباط الذين انت ب لدمات م ألسباب غير تأديبية.

ب .المللفون بأوامر لاصة.

 .2تنظم الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لحاالب االستدعاء لللدمة.
التنفيذية في كذا الشأن.
يعين الضباط في قوى األمن من بين الفئات األتية:

مادة ()5

 .1لريجو الكلياب والمعاكد العسلرية الفلسطينية ،ولريجو الكلياب والمعاكد العسلرية األلرى المعترف ب ا قانونا.
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 . 3يجااوز التاارليص ف ااي ارتااداء الاازح العس االرح لاابعض األف اراد أو ال يئ اااب المدنيااة طبقااا للقواع ااد التااي تنظم ااا الالئح ااة

 .2االلتصاصاايون م اان حملااة الشا ا اداب الجامعي ااة األولااى م اان إح اادى الجامعاااب الفلس ااطينية ،أو م ااا يعادل ااا م اان ك ااذه
الش اداب من إحدى الجامعاب المعترف ب ا قانونا الذين يلتحقون بالدوراب العسلرية المقررة.

 .3لريجو المعاكد ا لتقنية من حملة الش اداب الثانوية الذين يلتحقون بالدوراب العسلرية المقررة.
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تكون الرتب العسكرية للضباط في قوى األمن هي:

مادة ()6

 .1مالزم.
 .3نقيب.
 .4رائد.

 .5مقدم.
 .6عقيد.

 .7عميد.
 .8لواء.
 .9فريذ.
مادة ()7

األما اان ال ا ااوطني كيئا ااة عس ا االرية نظاميا ااة ،ت ا ااؤدح وظائف ا ااا وتباش ا اار التصاصا ااات ا برئاس ا ااة وزيا اار األم ا اان الا ااوطني وتح ا ااب قيا ااادة القائ ا ااد
الع ا ا ااام ،وك ا ا ااو الا ا ا ااذح يص ا ا اادر القا ا ا ا ارراب الالزما ا ا ااة لدارة عمل ا ا ااا وتن ظ ا ا اايم شا ا ا اائون ا لاف ا ا ااة ،وفق ا ا ااا ألحلا ا ا ااام الق ا ا ااانون واألنظم ا ا ااة الصا ا ا ااادرة

بمقتضاه.
 . 1يعين القائد العام بقرار من الرئيس.

مادة ()8

 .2يلون تعيين القا ئد العام لمدة ثالث سنواب ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
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 .2مالزم أول.

مادة ()9

يلااون التعي ااين ف ااي الوظ ااائف ا تيااة ،بقا ارار م اان وزي اار األم اان الااوطني بتنس اايب م اان القائ ااد العااام بن اااء عل ااى توص ااية لجن ااة

الضباط.

 .1رؤساء ال يئاب ومديرو المديرياب.
 .2قادة المناطذ العسلرية.
مادة ()10

األمان الاداللي كيئاة أمنياة نظامياة ،تااؤدح وظائف اا وتباشار التصاصاات ا برئاساة وزياار الداللياة وبقياادة مادير عاام األماان
الداللي ،وكو الذح يصدر القراراب الالزمة ل دارة عمل ا وتنظيم شئون ا لافة.
مادة ()11
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 .3الملحقون العسلريون.

 . 1يعين مدير عام األمن الداللي بقرار من الرئيس ،وبتنسيب من مجلس الوزراء.

 . 2يلون تعيين مدير عام األمن الداللي لمدة ثالث سنواب ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة ()12

يلاون التعيااين فااي الوظااائف ا تيااة بق ارار ماان وزياار الدالليااة وبتنساايب ماان ماادير عااام األماان الااداللي بناااء علااى توصااية
لجنة الضباط:

 .1مدير عام الشرطة ونائبه.
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 .2مدير عام األمن الوقائي ونائبه.
 .3مدير عام الدفاع المدني ونائبه.
 .4رؤساء ال يئاب ومديرو المديرياب .
الملاابراب العامااة كيئااة أمنياة نظاميااة مسااتقلة تتبااد للارئيس ،تااؤدح وظائف ااا وتباشاار التصاصاات ا برئاسااة رئيس ا ا وتحااب
قيادته ،وكو الذح يصدر القراراب الالزمة لدارة عمل ا وتنظيم شئون ا لافة.
مادة ()14
 .1يعين رئيس الملابراب العامة بقرار من الرئيس.

 .2يلون تعيين رئيس الملابراب العامة لمدة ثالث سنواب ،ويجوز التمديد له لسنة واحدة فقط.
مادة ()15
 .1يعين نائب رئيس الملابراب العامة بقرار من الرئيس وبتنسيب من رئيس الملابراب العامة.
 .2يلون التعيين في وظيفة مدير دائرة من دوائر الملابراب العامة ،بقرار من رئيس ا.
مادة ()16

تنشأ بمقتضى أحلام كذا القانون إدارة تسمى إدارة شئون الضباط لقوى األمن ،ويعين مديركا بقرار من الرئيس.
الباب الثاني
لجنة الضباط
مادة ()17

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

مادة ()13

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون لجنة تسمى "لجنة الضباط لقوى األمن" تتألف مما يلي:
أ .القائد العام

رئيسا

ب .نائب رئيس الملابراب العامة

عضوا

م .مدير عام األمن الداللي

عضوا

كا .مدير عام الشرطة

عضوا

و .مدير عام األمن الوقائي

عضوا

ز .مدير عام الدفاع المدني

عضوا

د .مدير إدارة شئون الضباط

عضوا

ط .عضوان يعين ما الرئيس.
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ح .المفوض العام للتوجيه الوطني

عضوا

مادة ()18
تش االل لجن ااة ض ااباط فرعي ااة ف ااي ل اال م اان ق ااواب األم اان ال ااوطني وق ااوى األم اان ال ااداللي والمل ااابراب العام ااة ،وتق ااوم برف ااد

توصيات ا إلى لجنة الضباط.

مادة ()19

تخرتص لج نررة الضرباط بررالن ر فري كافررة األمرور والمسررائل المتعلقرة بشررئون الضرباط وعلررى وجر الخصرروص األمررور
والمسائل اآلتية:
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 .1بدء تعيين الضباط بقوى األمن.
 .2الترقية.
 . 3الحالة إلى االستيداع أو إن اء اللدمة وقبول االستقالة.
 . 5العادة لللدمة في قوى األمن أو النقل من ا.
 . 6التوصية بمنح الضباط األوسمة واألنواط والميدالياب.
 . 7التيار أعضاء البعثاب العسلرية من بين المرشحين ل ا.
 . 8الترليص للضباط في العارة والجازاب الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك.
 . 9تحديد األقدمية وردكا.

 . 10تعيين الضباط في مناصب القيادة واألرلان والوظائف الرئيسية األلرى.
 . 11تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف الملتلفة.
 . 12ندب الضباط من ملتلف الرتب لارم وحداب قوى األمن.
 . 13نقل الضباط من قوة إلى ألرى بقوى األمن.
 . 14التيار الضباط الموص بقبول م للدراساب بللية األرلان أو ألي ة دراسة ألرى.
 . 15اس ا ااتدعاء الضا ا ااباط المن ا ا ااي لا ا اادمات م وضا ا ااباط االحتيا ا اااط واألشا ا االاص المللفا ا ااين لللدما ا ااة العاملا ا ااة ،ولا ا ااذا ترقيا ا ااات م أو شا ا ااطب

أسمائ م من لشوف قوى األمن.

مادة ()20
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 . 4االستغناء عن اللدمة.

 .1تنعقاد لجناة الضاباط برئاساة رئيسا ا وتعقاد اجتماعات اا مارة واحادة لال ساتة أشا ر بادعوة مان رئيسا ا ،ويلاون انعقادكاا
صاحيحا بحضااور ثلثاي عاادد أعضاائ ا ،وتكااون مااداوالت ا سارية ،وتصاادر قرارات اا باألغلبيااة المطلقاة ألعضااائ ا ،وال تكااون
قرارات ا نافذة إال بعد التصديذ علي ا من قبل الرئيس.

 . 2إذا عرض على اللجنة أمر يلص أحد أعضائ ا ،وجب عليه عدم حضور اجتماع ا عند نظر ذلك األمر.
 .3ال يجاوز العااالن عاان ق اراراب لجنااة الضاباط قباال التصااديذ علي ااا ونشااركا فاي النش ارة العساالرية ،ويعتباار كااذا النشاار
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إعالنا قانونيا.
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مادة ()21
للجنا ااة الض ا ااباط أن تسا ااتدعي أح قائ ا ااد ملا ااتص عن ا ااد النظا اار ب ا ااأمر أو مسا ااألة تتعل ا ااذ بضا ااابط تح ا ااب قيادتا ااه لالسترش ا اااد
بمعلوماته عنه.
 .1ال يجااوز لل جنااة الضااباط االسااتغناء ع اان لاادماب الضااابط أو إحالتااه إلااى االس ااتيداع تأديبيااا ،إال بعااد إلطاااره بمااا ك ااو
منساوب إليااه ومواج تااه بعااد لمساة عشاار يومااا علااى األقاال لساماع أوجااه دفاعااه ،ويحااذ للجناة منحااه أجااال لتقااديم دفاعااه

لتاب ااة ،ويج ااوز للجن ااة إص اادار قرارك ااا ف ااي غياب ااه إذا طلب ااب من ااه الحض ااور ول اام يحض اار دون ع ااذر مقب ااول ،وعن ااد تلط ااي

الضاابط فااي الترقااي تتباد معااه الج اراءاب الساابقة ،ويجااوز للجنااة إرجاااء ترقيتاه ل سااباب التااي توضاح ا فااي قراركااا علااى

أن تبب في موقف الضابط لالل ثالثة أش ر من تاريخ الرجاء.

ويج ااوز للضا ااابط أن يطل ااب حضا ااوره أم ااام لجنا ااة الض ااباط عنا ااد التماس ااه إعادتا ااه لللدم ااة أو عنا ااد النظ اار فا ااي رد أقدميتا ااه
المفقودة ألمور تتعلذ بالموضوعاب الداللة في التصاص ا.
 .2تصدر اللجنة قرارات ا مساببة فاي شاأن الضاباط مان واقاد التقاارير المودعاة فاي ملفاات م ومان األوراأل الرسامية األلارى
ومن المعلوماب الشلصية ل عضاء.

الباب الثالث
الفصل األول

بدء التعيين واألقدمية وتقارير الكفاءة
أو ًال :بدء التعيين
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مادة ()22

مادة ()23

يبدأ تعيين الضابط في أية قروة مرن قروى األمرن برتبرة مرتزم تحرت االختبرار لمردة سرنةت وفري ن ايت را يعامرل ب حردى

الطرق اآلتية:

 .1التثبيب في اللدمة برتبة مالزم لمن أوصى بتثبيته.

 .2الم اال سانة ألاارى تحاب االلتبااا ر يلادم في ااا الضاابط بوحاادة غيار وحدتااه األولاى فااي ذاب القاوة المعااين في اا ،وفااي
.3

االستغناء عن لدمته.
مادة ()24

 .1استثناء من أحلام المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضابط.

أ .برتبة مالزم أول إذا لان ممن ذلروا في البند ( )2من المادة ( )5من كذا القانون.
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ن ايت ا يجوز تثبيته في اللدمة ووضعه في أقدميته األصلية.

ب .برتبا ااة أعلا ااى ما اان رتبا ااة ما ااالزم أول إذا ل ا ااان ما اان ذوح الما ااؤكالب اللاصا ااة التا ااي ال تتا ااوفر ف ا ااي القا ااوى ما اان قا ااوى األما اان الم ا اراد تعيين ا ااه
في ا ،متى اقتضب الضرورة لذلك.

 .2يل ااون با اادء تعيا ااين الضا ااباط مم اان ذلا ااروا فا ااي الفق ا ارة السا ااابقة لم اادة سا اانة تح ا اب االلتبا ااار ،ويعا اااملون ف ااي ن ايت ا ااا وفقا ااا ألحلا ااام الما ااادة

السابقة.

 .3تحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون المؤكالب الواجب توفركا في الضباط المشمولين في البند رقم ( )1من كذه المادة.
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ثانياً :األقدمية
مادة ()25

ينظم في إدارة شئون الضباط سجل أقدمية عام لكافة الضباط ف ي قوى األمن العاملين في اللدمة.
 . 1تعتباار األقدميااة فااي الرتبااة ماان ت اااريخ التعيااين في ااا ،أو الترقيااة إلي ااا ،فااأذا اش ااتمل ق ارار التعيااين أو الترقيااة أكثاار م اان
ضابط في رتبة واحدة اعتبرب األقدمية في الرتبة السابقة.

 .2تكااون األقدميااة عن ااد باادء تعيااين الض ااابط حسااب ترتيااب التل اارم ،إذا لااان ماان لريج ااي الكلياااب والمعاكااد العس االرية،
وحسب ترتيب التلرم من الدورة التدريبية المقررة ،إذا لان ممن ذلروا في البند ( )2من المادة ( )5من كذا القانون.
مادة ()27

 . 1الضاابط الاذح نقال مان قاوى األمان أو اساتقال ماان اللدماة العسالرية أو أن ياب لدماتاه ألساباب غيار تأديبياة ،يشااطب
اسمه من السجل.
 . 2يجاوز إعاادة الضاابط المشاار إلياه فااي الفقارة الساابقة إذا لاان التقرياران الساانويان األلياران المقادمان عناه فاي وظيفتااه
الساابقة بتقاادير جياد علااى األقاال ،ويشاترط لعااادة تعيينااه أال يلاون قااد مضااى علاى نقلااه أو اسااتقالته أو إن ااء لدمتااه ماادة

تزيااد ع لااى ثااالث ساانواب .ويوضااد فااي أقدميتااه السااابقة ،واذا تقااررب إعادتااه لللدمااة بعااد مضااي الماادة المشااار إلي ااا فااي
الفقرة السابقة ،فتعتبر مدة انقطاعه عن اللدمة مدة مفقودة.
ثالث ًا :تقارير الكفاءة
مادة ()28
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مادة ()26

 .1ينش ااأ بف اارع ش اائون الض ااباط لك اال ض ااابط ف ااي أيا اة ق ااوة م اان ق ااوى األم اان عن ااد ب اادء تعيين ااه ملف ااان أول م ااا مل ااف اللدم ااة
وثاني ماا الملاف السارح ،يوضااد فاي ملاف اللدماة لاال األوراأل والبيانااب المتعلقاة بلدماة الضااابط ،وياودع باالملف الثاااني

التقارير وسائر المعلوماب التي ل ا صفة السرية وذلك لله على الوجه المبين في الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 .2ينشاأ فاي إدارة شائون الضاباط ملاف لدمااة وملاف سارح لكافاة ضاباط قاوى األماان يتضامن لافاة البيانااب الماذلورة فااي
الفقرة أعاله.
 .1يخضع الضابط لن ام تقارير الكفاءة على النحو اآلتي:
أ .تقرير لفاءة وتثبيب لل ستة أش ر للضباط المعينين تحب االلتبار.

ب .تقرير لفاءة لل سنة للضباط المث بتين من رتبة مالزم إلى رتبة عميد.
م .تقرير لفاءة ملتصر للضباط الذين يع د إلي م بم ام لاصة دالل الوطن أو لارجه.

عدد الوقائع ()56

مادة ()29

 .2للجنا ا ااة الض ا ا ااباط أن تض ا ا ااد تق ا ا ااارير لفا ا اااءة لاص ا ا ااة ،لتق ا ا ااارير للتوص ا ا ااية بلدم ا ا ااة األرلا ا ااان أو الوض ا ا ااد بلش ا ا ااوف األكلي ا ا ااة للقي ا ا ااادة أو

التوصية بمنح األوسمة واألنواط والميدالياب وغيركا.

 .3يجا ااوز فا ااي األح ا اوال االسا ااتثنائية لتابا ااة تقريا اار لفا اااءة لا اااص عا اان الض ا ااابط ما اان قبا اال قائا ااده المباشا اار فا ااي أح وقا ااب بنا اااء علا ااى طل ا ااب
القائا ا ااد العا ا ااام أو ما ا اادير عا ا ااام األما ا اان الا ا ااداللي أو رئا ا اايس الملا ا ااابراب العاما ا ااة ،حسا ا ااب مقتضا ا ااى الحا ا ااال ،إذا لا ا ااان الضا ا ااابط غيا ا اار صا ا ااالح
لللدمة ألح وجه من الوجوه.
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 .4إذا لا ااان الضا ااابط قي ا ااد تحقيا ااذ أو محاكم ا ااة فيشا ااار إلا ااى ذل ا ااك فا ااي تقري ا اار الكفا اااءة السا اانوح عل ا ااى أال تكا ااون ال ا اات م المنسا ااوبة إلي ا ااه ذاب
أثر عند لتابة التقرير ما لم تثبب إدانته.
مادة ()30

أوجاه دفاعااه إلااى اللجنااة لاالل لمسااة عشاار يومااا ماان تااريخ تبليغااه بااه ،وتفصاال اللجنااة فاي تظلمااه ويلااون قراركااا ن ائيااا

ب ذا الشأن.
مادة ()31
إذا لتاب عان الضاابط تقريار لفااءة غيار مارض وذلار أن الضاابط غيار أكال لوظيفتاه الحالياة أو لوظيفاة ألارى أو للترقيااة

يعرض أمره على لجنة الضب اط وتحدد الالئحة التنفيذية الجراءاب الواجب اتباع ا في مثل كذه الحاالب.
الفصل الثاني
الترقية
أوالً :القواعد العامة للترقية
مادة ()32

تكون الترقية من رتبة متزم حتى رتبة مقدم باألقدمية العامة مع توافر الشروط األهلية اآلتية:

 .1أن تكون تقارير الكفاءة السنوية بتقدير جيد على األقل وأن تكون البياناب الواردة بملفه السرح مرضية.
 .2أن يلون قد قضى المدد المقررة لللدمة بالوحداب الميدانية في لل رتبة.

 .3أن يلون قد أن ى الدوراب التعليمية الحتمية ،أو قد حصل على المؤكالب العلمية التي تقرركا لجنة الضباط.

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

يبلا الضااابط الاذح يلتااب عنااه تقريار لفاااءة سانوح غياار ماارض بمضامون كااذا التقريار إذا أقرتااه لجنااة الضاباط ولااه تقااديم

 .4أن يلون قد أمض ي الحد الزمني األدنى المقرر لللدمة في لل رتبة.

وف ااي جمي ااد األح ااوال يش ااترط موافق ااة لجن ااة الض ااباط عل ااى ش ااغل الرت ااب اللالي ااة ف ااي ال يل اال التنظيم ااي .وتح اادد الالئحا ااة
التنفيذية الشروط اللاصة بالتأكيل المنصوص عليه في الفقرة ( )3من كذه المادة.
مادة ()33

تكاون الترقياة إلاى رتباة عقياد وعمياد ولاواء بااللتياار ماان باين الضاباط المساتوفين الشاروط علاى الوجاه الاوارد فاي الالئحااة
مادة ()34

تكون الترقية إلى رتبة فريذ بااللتيار المطلذ من بين اللواءاب الذين يلدمون في قوى األمن.
مادة ()35

 .1يجاوز ترقيااة الضااباط اساتثنائيا إلااى الرتبااة ا لتاليااة دون التقياد باألقدميااة العامااة أو الحااد الزمناي األدنااى المقاارر للترقيااة

عدد الوقائع ()56

التنفيذية ل ذا القانون.

إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في لدمة قوى األمن.
 . 2يحظر ترقية الضابط إلى رتبتين أصليتين لالل عام واحد وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية األولى.
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ثانياً :الترق ية من رتبة إلي أخري

القسم األول  :الضباط خريجو الكليات والمعاهد العسكرية
مادة ()36

الفقرات اآلتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين ( )32و( )33من هذا ال قانون:

 .1ثالث سنواب على األقل برتبة مالزم للترقية لرتبة مالزم أول.
 .2أربد سنواب على األقل برتبة مالزم أول للترقية لرتبة نقيب.
 .3أربد سنواب على األقل برتبة نقيب للترقية لرتبة رائد.
 .4لمس سنواب على األقل برتبة رائد للترقية لرتبة مقدم.

 .5لمس سنواب على األ قل برتبة مقدم للترقية لرتبة عقيد.
 .6لمس سنواب على األقل برتبة عقيد للترقية لرتبة عميد.
 .7أربد سنواب على األقل برتبة عميد للترقية لرتبة لواء.
 .8ثالث سنواب على األقل برتبة لواء للترقية لرتبة فريذ.

بالنساابة للضااباط الااوارد ذلااركم فااي البن ااد ( )2ماان المااادة ( )5والمدرجااة أسااماؤكم ف ااي لشااف أقدميااة عااام مااد لريج ااي

الكلياااب العس االرية فااي أق اادميت م يجااوز ت اارقيت م إلااى رتب ااة م ااالزم أول أو نقيااب دون التقي ااد بشاارط الم اادة متااى ل ااانوا أك ااال
للترقية.
مادة ()37
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تكون ترقية الضابط إلى الرتب التي تتلو رتب م مباشرة متى أمضروا ب را مردد الخدمرة العاملرة المنصروص علي را فري

إذا لم يكن الضابط برتبة متزم أول وبرتبة نقيرب قرد حصرل عنرد حلرول دورا فري الترقيرة علرى تقرارير كفراءة مرضرية

وتوفرت في جميع الشروط األخرى للترقية يعامل ب حدى الطريقتين اآلتيتين:
 .1يرقى مد توجيه نظره.

 .2يتارك فاي الرتباة لمادة أقصااكا سانة ،يقادم عناه –لالل اا  -تقريار لااص أو أكثار ،فاأذا أصابح أكاال للترقياة رقاي ووضااد
فااي أقدميت ااه األص االية عنااد ترقيت ااه ،واذا ظ اال غياار أكا ا ل للترقي ااة فيتاارك س اانة أل اارى علااى األكث اار يق اادم عنااه لالل ااا تقري اار

لدمته ويجوز حينئذ درم اسمه في لشف االحتياط.
مادة ()38

مااد مراعاااة الشااروط الااواردة فااي المااواد ( )32و ( )33و( )36ماان كااذا القااانون تكااون ترقيااة المقاادم والعقيااد والعميااد إلااى
الرتااب التالي ااة ل ارتب م بالتي ااار الض ااابط األكثاار ت ااأكيال م اان بااين م اان ساابقب التوص ااية بت اارقيت م وأدرجااب أس ااماؤكم بلش ااف

عدد الوقائع ()56

لااص أو أكثاار ،فااأذا أصاابح أكاال للترقيااة رقااي وحااددب أقدميتااه مان تاااريخ ترقيتااه ،أمااا إذا ظال غياار أكاال للترقيااة فتن ااى

المرشااحين للترقيااة ،ويص اادر الااوزير المل ااتص ق ارارا يب ااين فيااه شااروط إدرام أس ااماء الضااباط بلش ااوف المرش احين للترقي ااة،
وتااتم التوصااية بااأدرام أس ااماء الضااباط بلشااف المرشااحين للترقي ااة بالرتبااة التاليااة ل ارتب م ،قب اال حلااول موعااد الترقيااة بثالث ااة

أش ر على األقل.

ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثتثة أقسام:
القسم األول :الضباط الذين أتموا تأكيل م وأوصي بترقيت م وكؤالء تدرم أسماؤكم بالكشف سالف الذلر.
القسم الثاني :الضباط الذين لم يتموا تأكيل م ولكن يوصي بترقيت م بعد إتمام تأكيل م.
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ويلطر كؤالء بضرورة إتمام تأكيل م ،فأذا مضب سنة على إلطاركم بذلك يعاملون على النحو التالي:
 .1إن لااانوا أكااال للترقيااة أوصااي بتاارقيت م وأدرجااب أسااماؤكم بلشااف المرشااحين للترقيااة ووضااعوا فااي أقاادميت م األص االية
في ذلك الكشف.
القسم الثالث :الضباط الذين ال يوصى بترقيت م.

مادة ()39
إذا حل دور الترقية على المقادم تاام التأكيال ولام يشامله االلتياار أو بلا سان إن ااء اللدماة لرتبتاه قبال ذلاك تن اى لدمتاه

برتبااة عقي ااد بق ااوة القااانون ،ويج ااوز للجن ااة الضااباط نقل ااه لكش ااف الضااباط فئ ااة (ب) برتبت ااه األصاالية إذا رغ ااب الض ااابط ف ااي
ذلاك ،واذا حلاب الترقياة علاى المقادم غياار الموصاى بترقيتاه أو بلا سان إن ااء اللدمااة لرتبتاه قبال ذلاك تن اي لدمتاه برتبااة

مقدم بقوة القانون.

مادة ()40
إذا حال دور الترقياة علاى العقياد تاام التأكيال ولام يشامله االلتياار أو بلا سان إن ااء اللدماة لرتبتاه قبال ذلاك تن اى لدمتاه

برتبااة عمي ااد بقااوة الق ااانون ،ويجااوز للجن ااة الضااباط نقل ااه لكشااف الض ااباط فئااة (ب) برتبت ااه األصاالية إذا رغ ااب الضااابط ف ااي

ذلااك ،واذا حاال دور الترقيااة علااى العقيااد غياار الموصااى بترقيتااه أو بل ا ساان إن اااء اللدمااة لرتبتااه قباال ذلااك تن ااي لدمتااه

برتبة عقيد بقوة القانون.

مادة ()41

إذا حل دور الترقية على العميد تاام التأكيال ولام يشامله االلتياار أو بلا سان إن ااء اللدماة لرتبتاه قبال ذلاك تن اي لدمتاه

برتبااة ل ااواء بق ااوة الق ااانون ،ويج ااوز للجن ااة الض ااباط نقل ااه ل كشااف الض ااباط فئ ااة (ب) برتبت ااه األص االية إذا رغ ااب الض ااابط ف ااي

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

 .2إذا ظلوا غير أكل للترقية فال يوصى بترقيت م.

ذلاك ،واذا حاال دور الترقيااة علااى العميااد غيار الموص اى بترقيتااه أو بل ا ساان إن اااء اللدماة لرتبتااه قباال ذلااك تن ااي لدمتااه

برتبة عميد بقوة القانون.

مادة ()42

تكون مدة لدماة اللاواء ثاالث سانواب تن اى بعادكا لدمتاه ويجاوز ماد لدمتاه سانة ألارى لمادة أقصااكا أرباد سانواب ماا لام
يبل سن إن اء اللدمة قبل ذلك.

مادة ()43

تطبااذ أحلااام المااواد م اان ( )36إلااى ( )42علااى الضااباط ال ااوارد ذلااركم فااي البنااد ( )2م اان المااادة ( )5ماان كااذا الق ااانون

علااى أن يلااون الح ااد األ دنااى الزمنااي لترقي ااة المااالزم أول أو الت ااام التأكياال إلااى رتب ااة النقيااب ساانتين عل ااى األقاال ل طب اااء
البشريين.

عدد الوقائع ()56

القسم الثاني :الضباط االختصاصيون من حملة الش ادات الجامعية

القسم الثالث :الضباط الفنيون
مادة ()44

يلاون التعياين فاي رتباة ماالزم فناي بالتياار بعاض النااب ين مان المسااعدين األول الفنياين وذلاك وفقاا للقواعاد والانظم التااي
تحدد بقرار من الوزير الملتص.
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مادة ()45

تكااون ترقيااة المااالزم الفنااي إلااى رتبااة مااالزم أول فنااي بعااد مضااي ثااالث ساانواب علااى األقاال فااي الرتبااة األولااى بش اارط أن

يلون قد أتم تأكيله وأمضي مدة االلتبار بنجاح.

مع مراعاة أحكام المادة ( )32تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتبة التي تعلو رتب م مباشررة مترى أمضروا ب را مردد
الخدمة العاملة اآلتية:

 .1لمس سنواب على األقل برتبة مالزم أول للترقية إلى رتبة نقيب.
 .2سب سنواب على األقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد.
تحدد الالئحة التنفيذية الشروط التفصيلية اللاصة بالتأكيل للترقية.
مادة ()47

إذا انقضاى الحاد الزمناي األدناى المقاارر للترقياة لكال رتباة ماان الرتاب المتقادم ذلركاا فاي المااادة الساابقة ولام يلان الضااابط
أكال للترقية عند حلول دوره فتطبذ عليه أح لام المادة ( )37من كذا القانون.
مادة ()48

الضاباط غيار لريجااي الكليااب العسالرية يجااوز تارقيت م إلاى الرتااب التالياة لال حسااب مؤكلاه العلماي الحاصاال علياه قباال

التحاقا ااه بقا ااوى األما اان ،فالحاصا االون عل ا ااى ش ا ا ادة إتما ااام الدراسا ااة الثانويا ااة أو م ا ااا يعادل ا ااا ولريجا ااو ما اادارس الص ا ااناعاب

الميلانيلياة العساالرية أو الماادارس الفنيااة ومراكااز التاادريب الم نااي والمادارس الثانويااة الصااناعية يجااوز تاارقيت م إلااى رتبااة
رائااد .ويجااوز ترقيااة ذوح الكفاااءة ماان م إلااى رتبااة مق اادم وذلااك بااللتيااار حسااب الشااروط واألوضاااع التااي تحااددكا الالئح ااة
التنفيذي ااة .لم ااا يج ااوز ترقي ااة كا اؤالء إل ااى رتب ااة مق اادم وذل ااك بااللتي ااار مم اان يحص االون عل ااى مؤك اال ج ااامعي أثن اااء اللدما ااة

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

مادة ()46

يتناسب مد تلصص م.
ثالث ًا :أنواع خاصة من الترقية
مادة ()49

عاالوة عل ا ى نظااام الترقياة إلااى الرتااب األصالية المنصااوص عليااه فاي المااواد السااابقة يجاوز الترقيااة إلااى رتباة أعلااى بصاافة
محلية ،أو وقتية بشرط انقضاء نصف المدة المقررة إلى الرتبة األعلى الواردة في المادة ( )36من كذا القانون.

يجوز إتباع نظام الترقاي المحلاي إذا اقتضاب ظاروف ا للدماة العسالرية ومالء الشاواغر عادم التقياد بالحاد الزمناي األدناى
المقارر لللدمااة فاي لاال رتبااة ،ويراعاي عنااد كااذا النظاام سااائر القواعااد اللاصاة بالترقيااة للرتااب األصالية ،ويلااون للضااابط

حام اال الرتب ااة المحلي ااة جمي ااد الحق ااوأل العس االرية الملول ااة للرتبا ااة األص االية الت ااي تقابل ااا عل ااى أن يتقاض ااى أقص ااى راتا ااب

عدد الوقائع ()56

مادة ()50

وتعويض اب الرتبة األصلية الحائز علي ا.
مادة ()51

يجاوز ماانح الضااابط رتباة وقتيااة تعلااو رتبتاه األصاالية إذا عااين فاي منصااب لااارم الاوطن تقتضااي ظااروف اللدماة بااه ذلااك
وتاازول الرتبااة الوقتيااة عنااه بمجاارد ترلااه كااذا المنصااب ،وال يترتااب علااى ماانح الرتبااة الوقتيااة أح مزايااا ماليااة وتحسااب م اادة
اللدمااة بالرتبااة الوقتي ااة ضاامن م اادة اللدمااة األص االية السااابقة ،وال يلااون لحام اال الرتبااة الوقتي ااة أفضاالية عن ااد الترقااي إل ااى

الرتبة األصلية المقابلة .
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الفصل الثالث
األسبقية في القيادة
مادة ()52

 .1الضابط العامل أو المستدعى بعد إن اء لدمته لللدمة العاملة.
 .2الضابط االحتياط
 .3الضابط الفني
 .4الضابط المللف
 .5ضابط الشرف

مادة ()53

 .1تكون األسبقية للضباط الحائزين لرتب أصلية على الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية مماثلة.

 .2تكاون األسابقية للضاباط الحااائزين لرتاب محلياة أو وقتياة فيمااا بيان م بحساب أقادميت م فااي رتاب م األصالية ولايس حسااب
تاريخ ترقيت م للرتب المحلية أو منح م الرتب الوقتية.
الفصل الرابع
التعيين والندب وا لحاق والنقل وا عارة والبعثات الدراسية
أو ًال :التعين والندب وا لحاق
مادة ()54
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تكون أسبقية القيادة بين الضباط الذين من رتبة واحدة في أية قوة من قوى األمن بالترتيب اال تي:

يقصاد بااالتعيين أن يشااغل الضااابط وظيفااة ماان الوظااائف الكباارى ،وتحاادد الالئحااة التنفيذيااة الوظااائف التااي تشااغل بطريقااة
التعيين.
مادة ()55
 .1يقصد بالندب أن يلدم الضابط بعيد ًا عن وحداب القوة المعين لللدمة في ا ،لمدة ال تتجاوز ثالث سنواب.
 .2يجوز بقرار مسبب من لجنة الضب اط وتصديذ من الوزير الملتص تمديد الندب سنة واحدة فقط.
الملتص.
 . 4إذا نقل الضابط من ندب لر تحسب له مدة الندب من تاريخ ندبه األول.
مادة ()56

 .1يقصد باللحاأل أن يلدم الضابط لاارم وحدتاه وفاي دالال القاوة التاي يلادم في اا لظاروف طارئاة تساتدعي ذلاك ولمادة

عدد الوقائع ()56

 . 3يااتم الناادب لااارم أيااة قااوة ماان ق ااوى األماان للضااباط ماان جميااد الرتااب بقا ارار ماان لجنااة الضااباط وتصااديذ ماان ال ااوزير

ال تزيد على سنة ،ويعتبر الضابط في كذه الحالة من قوة وحدته األصلية.
 .2يتم اللحاأل بقرار من القائد الملتص.

مادة ()57

إذا تحاول اللحااأل إلاى ناادب فتعتبار مادة اللحااأل السااابقة علياه علاى أن اا ماادة نادب أصالية وتادلل فااي مادت ا متاى لااان
ذلك اللحاأل في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريذ الندب.
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مادة ()58
يا تم النادب مارة واحادة فاي العاام فيماا باين شا رح يوليااو وسابتمبر ،وذلاك فيماا عادا الحااالب الضارورية التاي يقتضاي األماار
في ا إجراء ندب في غير كذه األوقاب.
 .1يجوز أن يندب الضابط لشغل وظيفة ملصص ل ا رتبة أعلى من رتبته.

 . 2يفضال ناادب الضااابط الااذح لاام يساابذ ندبااه ماان قباال ،وال يجااوز إعااادة ندبااه قباال مضااي ساانتين علااى األقاال ماان تاااريخ
انت اء ألر ندب له.
مادة ()60
يجب إن اء ندب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أية حالة من الحاالت اآلتية:

 .1إذا قصر في دوراب التأكيل الحتمية.

 .2إذا لتب عنه تقرير لفاءة غير مرض وأقرته لجنة الضباط.
 .3إذا تقرر اتلاذ عقوبة تأديبية بحقه.
ثانياً :النقل وا عارة والبعثات الدراسية
مادة ()61

ال ينقرل الضرابط مررن وحدتر إال عنرد الضرررورة القصروى وال يجروز نقررل الضرابط مرن رتبررة مقردم فأقرل مررن وحردة إلررى
أخرى في ذات القوة التي يخدم في ا إال في الحاالت اآلتية:

 .1التعيين في وظائف القيادة أو أرلان القواب والمناطذ.
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مادة ()59

 .2التعيين في الوظائف الفنية أو الدارية.

 .3تسوية مرتباب الوحداب في أية قوة من قوى األمن عقب حرلة ترقياب عامة في ا.
 .4التأكيل لتولي منصب قيادة في أح من قوى األمن.
مادة ()62

ال يحاذ للضااابط أن يلتااار اللدمااة فاي وحاادة معينااة ماان وحااداب القاوة التااي يلاادم في ااا ،وانماا يااتم تعيينااه حسااب دواعااي

مادة ()63

 .1يتم نقل الضابط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوكا بقرار من لجنة الضباط.
 .2يتم نقل الضابط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عن ا طبقًا للنظم التي تضع ا الو ازرة الملتصة.

عدد الوقائع ()56

اللدماة  ،وماد ذلاك يجااوز للضاابط ألساباب قوياة ان يقاادم طلبااً لتابيااً بنقلاه ماان وحدتاه إلاى وحادة ألاارى ،فاي نفاس القااوة،
يلون الئق ًا طبي ًا لللدمة في ا .

 .3تج اارح التا اانقالب م ا ارة واح اادة فيما ااا با ااين ش ا ا رح يولي ااو وسا اابتمبر ما اان لا اال ع ااام إال فا ااي الحا اااالب الضا اارورية الت ااي يقتضا ااي األما اار في ا ااا
إجراء التنقالب في غير كذه األوقاب.

مادة ()64

يجااوز نقاال الضااابط ماان وحاادة إلااى ألاارى فااي ذاب القااوة ماان قااوى األماان إذا اقتضااب المصاالحة العامااة ذلااك ،ويااتم كااذا
النقل بقرار من القائد الملتص وتصديذ الوزير الملتص.
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مادة ()65
 . 1يجااوز إع ااارة الضااابط إل ااى الحلوماااب وال يئ اااب المدنيااة المحلي ااة واألجنبيااة والدولي ااة ،ويشااترط لتم ااام العااارة موافق ااة
الضابط لتابة ،وتحدد الالئحة التنفيذية شروط العارة وأوضاع ا.
فقط.

 .3تعتبر مدة العارة مدة لدمة في قوى األمن.
في جميد األحوال تتم العارة بتوصية من لجنة الضباط وتصديذ من الوزير الملتص.
مادة ()66

يجااوز لل ااوزير المل ااتص بناااء عل ااى اقتا اراح لجنااة الض ااباط أن يوف ااد الض ااابط فااي بعث ااة د ارس ااية لااارم ال ااوطن للم اادة الت ااي
يحددكا ،وتعتبر مدة البعثة لدمة فعلية بما ال يتعارض مد أحلام البند ( )2من المادة (.)27
الفصل الخامس

رواتب الضباط وعتوات م
مادة ()67

 .1تحدد رواتب الضباط وفق ًا لسلم الرواتب المبين في الجدول الملحذ ب ذا القانون.
 .2يعتبر الراتب لما ورد في المادة ( )1من كذا القانون ،األساس في احتساب التقاعد.
مادة ()68

تحدد بن ام فئات العتوات والبدالت واالستقطاعات وفقا لما يلي:
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 .2ال يجاوز أن يعااار الضااابط لماادة تتجاااوز ثاالث ساانواب مااا لاام ت كاان العااارة لاارم الااوطن فيجااوز أن تمتااد لساانة رابعااة

أوالً  :العتوات والبدالت:

 .1عالوة اجتماعية للزوم واألوالد
 .2عالوة التصاص.
 .3عالوة قيادة.
 .4عالوة إقليم.
 .6بدل انتقال من ملان السلن إلى ملان العمل.
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد صرف ا.
ثاني ًا :االستقطاعات:

 .1قسط التامين والمعاشاب وفق ًا ألحلام قانون التقاعد العام.

عدد الوقائع ()56

 .5عالوة ملاطر.

 .2قسط التامين الصحي وفق ًا لنظام التامين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
 .3ضريبة الدلل حسب القانون.
 .4أية استقطاعاب ألرى يحددكا القانون.

مادة ()69
ال يجوز الجمد بين عالوة االلتصاص وعالوة القيادة وتصرف أح العالوتين أكثر.
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مادة ()70
 .1يبدأ صرف الراتب للضابط من تاريخ تعيينه تحب االلتبار.
 .2يس ااتحذ الضا ااابط أول مربا ااوط الرتبا ااة المعا ااين ب ا ااا أو المرقا ااى إلي ااا ،لما ااا يسا ااتحذ العا ااالواب الدوريا ااة المقا ااررة لرتبتا ااه
مادة ()71

فااي حالااة ترقيااة الضااابط إل ااى رتبااة محليااة يسااتحذ ألل اار مربااوط رتبتااه األصاالية والعااالواب المق ااررة ل ااا اعتباااراً ماان ت اااريخ

الترقية ،وال يستحذ أية عالواب دورية اعتبا ًرا من كذا التاريخ.

مادة ()72

 .1تصاارف العااالوة االجتماعيااة للضااابط عاان زوجااه غياار الموظااف وعاان أبنائااه وبناتااه وفق ا ًا لمااا تحاادده الالئحااة التنفيذي ااة
ل ذا القانون.
 . 2يستمر صرف العتوة االجتماعية ألي من األبناء المذكورين في الفقرة السابقة في األحوال اآلتية:
أ  .إذا لاان يتاابد د ارساته فاي أياة مؤسساة تعليمياة معتاارف ب اا ،ولحاين إتماماه د ارساته أو إكمالاه اللامساة والعشارين ماان
العمر ،أي ما أسبذ.

ب  .إذا لان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددكا اللجنة الطبية الملتصة.
م .إذا لانب مطلقة أو أرملة وغير موظفة في اللدمة ال مدنية أو العسلرية.

 . 3إذا لانب زوم الضابط موظفة في اللدمة المدنية أو العسلرية ،فتصرف العالوة االجتماعية ألبناء الضابط فقط.
مادة ()73

يبادأ صارف العااالوة االجتماعياة عاان الزوجاة وعان األبناااء اعتباا ًار ماان تااريخ الازوام ،وماان تااريخ الماايالد ،ويوقاف صاارف ا
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األصلية لل سنة وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب األحوال.

عن المتوفين من األبناء وعن الزوم المتوفى أو المطلذ.

مادة ()74

تحاادد الالئحااة التنفيذيااة ل ااذا القااانون نظااام الحااوافز للض اباط الااذين يقاادمون لاادماب ممتااازة ،أو أعماااالً أو بحوث ااً تساااعد
على تحسين طرأل العمل ،ورفد لفاءة األداء أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
مادة ()75

 .2يستحذ العسلرح مصاريف االنتقال وبدل السفر بالشروط واألوضاع التي تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
 .3يستحق العسكري مصروفات نقل ل ولعائلت ومتاع في األحوال اآلتية:
أ .عند التعيين ألول مرة في اللدمة العسلرية.

عدد الوقائع ()56

 .1يس ااتحذ الضا ا ابط النفق اااب التا ااي يتكب اادكا ف ااي سا اابيل أداء أعم ااال وظيفت ااه أو ما ااا يلل ااف رس اامياً ما اان م ااام ،وذل ااك فا ااي
األحوال والشروط التي تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

ب .عند النقل من ج ة إلى ج ة ألرى.

ب .عند انت اء لدمته لغير األسباب الواردة في البنود ( )6 ،5من المادة ( )121من كذا القانون.
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الفصل السادس
أجازات الضباط
مادة ()76

 .1إجازة عادية.

 .2إجازة عرضية.
 .3إجازة قائد.
 .4إجازة مرضية.
 .5إجازة الحج لمرة واحدة.
 .6إجازة أمومة ووالدة.
 .7إجازة استثنائية.

 .8إجازة بدون راتب.
مادة ()77

 .1يسا ااتحذ الض ا ااابط لا اال س ا اانة ميالديا ااة إج ا ااازة عاديا ااة لم ا اادة ثالث ا ااين يوم ا ااً ب ارت ا ااب لاما اال ال ي ا اادلل فا ااي حس ا اااب ا أيا ااام عط ا ااالب األعي ا اااد

والمناسباب الرسمية فيما عدا العطلة األسبوعية.

 .2تكون الجا زة العادية للضابط وفقا للتعليماب التي تضع ا قيادته.

 .3يلون قضاء الجازة العادية لارم الوطن بموافق ة الوزير الملتص.

 .4ال يجوز وصل الجا زة العادية مد الجازاب واألعياد والمناسباب الرسمية.

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

تكون ا جازات المقررة وفق ًا ألحكام هذا القانون على النحو اآلتي :

مادة ()78
يجااوز تقصااير أو تأجي اال أو إن اااء الجااازة العادي ااة ألسااباب قوي ااة تقتضااي ا مصاالحة العم اال ،وفااي مثاال ك ااذه األحااوال ي ااتم
االساتفادة مان رصايد الجاازة العادياة المساتحقة عان سانة وضامه إلاى الجاازة العادياة المساتحقة للضاابط فاي السانة التالياة

بحيث ال يزيد مجموع ا في سنة واحدة على لمسة وأربعين يوم ًا.
مادة ()79

الحصول على أية إجازة ألرى.

 .2ال ي جاوز أن تزيااد ماادة الجااازة العرضااية علااى يااومين متتاااليين فاي الم ارة الواحاادة ،وعلااى ثالثااة أيااام متتاليااة إذا لانااب
بسبب وفاة أحد أقاربه أو أص اره حتى الدرجة الرابعة.
 . 3على الضابط أن يبل قيادته بأسباب الجازة العرضية فور عودته لللدمة.

عدد الوقائع ()56

 . 1يساتحذ الضاابط إجااازة عرضاية براتاب لاماال لمادة ال تزياد علااى عشارة أياام فااي السانة وذلاك بساابب طاار يتعاذر معااه

 .4في جميد األحوال ينت ي االستحق األ في مدة الجازة العرضية بانت اء السنة المقررة في ا.
مادة ()80

إذا لم يلن للضاابط رصايد مان إجازتاه العادياة يجاوز للقائاد المباشار أن يمنحاه إجاازة براتاب لامال لمادة ال تزياد علاى ساتة
أياام فاي الساانة ،وال تمانح كااذه الجاازة ألكثاار مان ثالثااة أياام متتالياة فااي المارة الواحاادة ،ل ماا يجااوز منح اا فااي حالاة وقااف
الجازاب العادية.
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مادة ()81
للضابط الحذ ولمرة واحدة طوال مدة لدمته في إجازة ألداء فريضة الحج براتب لامل لمدة ثالثين يوم ًا.
مادة ()82

مادة ( )83

يجااوز لل ااوزير الملااتص م اانح الض ا ابط ،ال ااذح اسااتنفذ إجازت ااه العادي ااة ،إجااازة اس ااتثنائية عنااد الض اارورة لماادة لمس ااة عش اار

يوم ًا على األكثر في السنة الواحدة ،وتكون كذه الجازة براتب لامل.
مادة ()84

يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثتث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود اآلتية:
ااء عل ا ااى قا ا ارار م ا اان اللجن ا ااة الطبي ا ااة وذل ا ااك لم ا اادة ال تتج ا اااوز
 .1يما اانح الض ا اااب ط إج ا ااازة مرض ا ااية للنقاك ا ااة عق ا ااب لروج ا ااه م ا اان المش ا اافى بنا ا ً
لمسا ااة عش ا اار يوما ا اًا ،وتما اانح الج ا ااازة المرض ا ااية لم ا اادة أطا ااول م ا اان ذل ا ااك عل ا ااى أال تتجا اااوز م ا اادت ا ف ا ااي س ا اانة واحا اادة مائ ا ااة وعشا ا ارين يوما ا اًا

ابتداء من أول إجازة مرضية يمنح ا ،سواء أكان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فتراب متعاقبة.
وتحسب كذه السنة
ً
إذا اسا ا ااتنفذ الضا ا ااابط ما ا اادد الع ا ا ااالم المسا ا ااموح با ا ااه قانونا ا ا ااً حسا ا ااب الالئحا ا ااة التنفيذي ا ا ااة ل ا ا ااذا القا ا ااانون ،سا ا ا او ًاء أكا ا ااان بالمشا ا اافى أم بلش ا ا ااف
المرض ااى ولا ااان ما اان المنظ ااور تما ااام شا اافائه ،أحيا اال إل ااى االسا ااتيداع صا ااحيًا إل ااى أن تقا اارر اللجنا ااة الطبيا ااة لياقت ااه للعا ااودة لللدما ااة العاملا ااة،

واذا لانب حالته غير قابلة للشفاء .أن يب لدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً لللدمة.
ال
 .2لل ا ااوزير المل ا ااتص زي ا ااادة الم ا اادة س ا ااتة أشا ا ا ر أل ا اارى ب ا اادون ارت ا ااب ،إذا ل ا ااان الض ا ااابط مص ا ااابًا بم ا اارض يحت ا ااام لش ا اافائه عالجا ا اًا طا ا ااوي ً
وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية.
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تمنح السيدة الضابط إجازة أمومة براتب لامل لمدة عشرة أسابيد.

 .3للضابط الحذ في طلب تحويل الجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا لان رصيده من ا يسمح بذلك.
 .4عل ااى الضا ااابط الم ا اريض أن يلط اار الا ااو ازرة التا ااي يل اادم في ا ااا عا اان مرض ااه لا ااالل أربا ااد وعشا ارين سا اااعة ما اان تللف ااه عا اان اللدما ااة ،ما ااا

لم يلن ذلك قد تعذر عليه ألسباب ق رية تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 .5يج ااوز للضا ااابط الم ا اريض الحصا ااول علا ااى إجا ااازة مرض ااية ال تزيا ااد علا ااى ثالثا ااة أيا ااام يقرركا ااا طبي ااب تا ااابد لا ااو ازرة الصا ااحة فا ااي المنا اااطذ

ااء علا ااى تقريا اار طب ا ااي
التا ااي ال يتواجا ااد في ا ااا ف ا ااروع لللا اادماب الطبيا ااة العسا االرية ،ويج ا ااوز تمديا اادكا لما اادة ال تتج ا اااوز ثالثا ااة أيا ااام ألا اارى بن ا ا ً
 .6ب ا ااالرغم مم ا ااا ورد م ا اان أحلا ا ااام الج ا ااازاب المرض ا ااية ف ا ااي الفق ا ا اراب الس ا ااابقة ،يم ا اانح الض ا ااابط الم ا ا اريض بأح ا ااد األما ا اراض المزمن ا ااة ،التا ا ااي
برت ا ااب إل ا ااى أن يشا ا اافى أو
ااء عل ا ااى موافق ا ااة اللجن ا ااة الطبي ا ااة الملتص ا ااة إج ا ااازة اس ا ااتثنائية ا
يص ا اادر بتحدي ا اادكا قا ا ارار م ا اان وزي ا اار الص ا ااحة ،بن ا ا ً
تستقر حالته استق ار ًار يملنه من العودة إلى اللدمة ،واذا تبين عجزه عج ًاز دائمًا تن ي لدماته لعدم اللياقة الصحية .

 .7تض ا ااد كيئا ا ااة التنظ ا اايم والدارة القواعا ا ااد والجا ا اراءاب المتعلقا ا ااة بحص ا ااول الضا ا ااابط عل ا ااى الجا ا ااازة المرض ا ااية وذلا ا ااك بالتنس ا اايذ ما ا ااد و ازرة

عدد الوقائع ()56

يصدر عن طبيب ألصائي تابد لو ازرة الصحة أو لللدماب الطبية العسلرية.

الصحة.

 .8إذا رغب الضابط المريض في إن اء إجازته والعودة إلى اللدمة ،فال يتم ذلك إال بموافقة اللجنة الطبية.
 .9يعتبر تمارض الضابط الذح يثبب بقرار من اللجنة الطبية إلالالً بواجباب اللدمة.
مادة ()85

إذا لاان الضاابط الماريض لاارم الاوطن ياتم التصاديذ علاى إجازتاه المرضاية مان قبال لجناة طبياة تشالل بمعرفاة الملحااذ
العسلرح بالسفارة في الدولة التي يتواجد في ا الضابط ،أو من السفير في الدول التي ال يوجد في ا ملحذ عسلرح.
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مادة ()86

ن
ااء علاى طلباه بماا ال يتعاارض ماد مصالحة اللدماة لمان
يجوز للوزير الملتص مانح الضاابط إجاازة دراساية بادو راتاب بن ً

أمضااى ماادة سااب ساانواب فااي اللدمااة وموافقااة لجنااة الض ااباط ،وتماانح كااذه الجااازة لماادة ساانة قابلااة للتجديااد ساانويا لم اادة

دونما إلالل باأل حلام اللاصة بالتأمين والمعاشاب.

مادة ()87

 . 1ال يس ااتحذ الضا ااابط الا ااذح ما اانح إجا ااازة با اادون ارت ااب أيا ااة عا ااالوة أو ترقيا ااة ط ا اوال ما اادة إجازت ااه ،وال تحتسا ااب ما اادة كا ااذه الجا ااازة فا ااي
أقدمية رتبته فيما يتعلذ بالترقياب والعالواب ،دونما إلالل باألحلام اللاصة بالتأمين والمعاشاب.

 . 2يج ا ااوز بقا ا ارار م ا اان ال ا ااوزير المل ا ااتص أو بن ا اااء عل ا ااى طل ا ااب الض ا ااا بط نفس ا ااه ق ط ا ااد الج ا ااازة ب ا اادون ارت ا ااب ،وف ا ااي الحال ا ااة األلي ا ا ارة ال
يجوز منحه إجازة بدون راتب مرة ألرى.

 . 3إذا انت ا ااب م ا اادة الج ا ااازة ب ا اادون ارت ا ااب علا ا ااى الض ا ااابط الع ا ااودة إل ا ااى اللدم ا ااة ،وف ا ااي حالا ا ااة ع ا اادم عودت ا ااه لللدم ا ااة ،تن ا ااي لدماتا ا ااه
ويشطب اسمه من لشوف قوى األمن.
الفصل السابع
واجبات الضباط واألعمال المح ورة
مادة ()88
 . 1يؤدح الضابط عند بدء تعيينه يمين اللالص والوالء لفلسطين حسب الصيغة التالية:

"أقسم باهلل العظيم بأن أكون مللصا للوطن والشعب ،وأن أدافاد عن ماا وأباذل دماي فاي سابيل ما ،وأحاافال علاى ساالحي
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ثاالث ساانواب ،أو حتاى انت اااء دراسااته أي ماا أقاال ،وفقااا للشاروط والضااوابط باالتي تحااددكا الالئحااة التنفيذياة ل ااذا القااانون

وش اارفي العس االرح ،وأح ااافال عل ااى الق ااوانين واألنظم ااة وأعم اال ب ا ا ا ،وان أق ااوم بجمي ااد واجب اااتي الوظيفي ااة والوطني ااة بش اارف
وأمانة والالص ،وأن أنفذ لل ما يصدر إلى من أوامر ،وهللا على ما أقول ش يد".

 .2تكااون تأديااة اليمااين أمااام ال ارئيس أو ماان ينيبااه لااذلك ،ويوقااد الضااابط علااى نمااوذم "تأديااة اليمااين" ويحفااال فااي مل ااف
اللدمة.
مادة ()89
وفقااا للقااوانين والل ااوائح والق اراراب والتعليماااب ،وعل ااى الضااابط مراعاااة أحل ااام كااذا القااانون والل ااوائح والق اراراب والتعليم اااب
الصادرة بمقتضاه وعليه لذلك:

 .1أن يااؤدح العم اال ال منااوط ب ااه بنفسااه بدق ااة وأمان ااة وأن يلصااص وق ااب العماال الرس اامي ألداء واجباااب وظيفت ااه ،ويج ااوز
تكليفه بالعمل في غير أوقاب العمل الرسمية عالوة على الوقب المعين إذا اقتضب مصلحة العمل بذلك.

عدد الوقائع ()56

الوظيفة العا مة في أية قوة من قوى األمن تكليف للقائمين ب اا ،كادف ا لدماة الاوطن والماواطنين تحقيقاا للمصالحة العاماة

 .2أن يتعاون مد زمالئه في أداء الواجباب العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ اللدمة العامة.

 . 3أن ينفاذ مااا يصادر إليااه مان أواماار بدقااة وأماناة وذلااك فاي حاادود القااوانين واللاوائح والتعليماااب المعماول ب ااا ،ويتحماال
لل ضابط مسئولية األوامر التي تصدر منه ،وكو المسئول عن حسن سير العمل في حدود التصاصه.
 .4أن يحافال على لرامة وظيفته طبقا للعرف العام ،وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفذ واالحترام الواجب ل ا.

18

مادة ()90
يح ر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
 . 1إبا ا ا ا ااداء ا راء السياس ا ا ا ا ااية واالشا ا ا ا ااتغال بالسياس ا ا ا ا ااة أو االنتما ا ا ا اااء إل ا ا ا ا ااى األح ا ا ا ا ازاب أو ال يئ ا ا ا ا اااب أو الجمعيا ا ا ا اااب أو المنظم ا ا ا ا اااب ذاب
 . 2االشتراك في أية مظاكرة أو اضطراباب.

 . 3االشتراك في تنظيم اجتماعاب حزبية أو دعاياب انتلابية.
 . 4عقد اجتماعاب النتقاد أعمال السلطة الوطنية.
 . 5الفضا ا اااء بمعلوم ا ا اااب أو إيضا ا اااحاب ع ا ا اان المسا ا ااائل الت ا ا ااي ينبغا ا ااي أن تظ ا ا اال س ا ا ارية بطبيعت ا ا ااا ،أو بمقتضا ا ااى تعليم ا ا اااب لاص ا ا ااة،

ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انت اء اللدمة.

 . 6االحتفا ااا لنفس ا ااه ب ا ااأح وثيق ا ااة أو ورق ا ااة م ا اان الوث ا ااائذ أو األوراأل الرس ا اامية أو ص ا ااورة عن ا ااا ،ول ا ااو لان ا ااب لاص ا ااة بعم ا اال لل ا ااف ب ا ااه
شلصيا.
 . 7ملالفة إجراءاب األمن اللاص والعام التي يصدر ب ا قرار من الوزير الملتص.

 . 8أن يوس ا ااط أح ا اادا أو يقب ا اال "الواس ا ااطة" ف ا ااي أح ش ا ااأن لا ا اااص بوظيفت ا ااه ،أو أن يتوس ا ااط لعس ا االرح أو لموظ ا ااف ألل ا اار ف ا ااي أح شا ا ااأن
من ذلك.
 . 9االتصال مد أح ج ة غير فلسطينية إال وفقا لتعليماب من الج اب الملتصة ذاب العالقة.
 . 10إصدار تصريحاب لوسائل العالم إال بموجب تفويض رسمي من الوزير الملتص.
مادة ()91
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األكداف السياسية.

 .1ال يجااوز للضااابط تأديااة أعم اااال للغياار بمقاباال أو باادون مقاب اال ولااو فااي غياار أوق اااب العماال الرساامية ،وتحاادد الالئح ااة
التنفيذية ل ذا القانون القواعد واألحلام ل عمال التاي يجاوز للضاابط أداؤكاا فاي غيار أوقااب العمال الرسامية بماا ال يضار
أو يتعارض أو يتناقض مد واجباب اللدمة العسلرية أو مقتضيات ا.

 .2يجا ااوز أن يت ا ااولى الض ا ااابط براتا ا ا ب أو بملاف ا ااأة أعم ا ااال القواما ااة أو الوص ا اااية أو الولال ا ااة ع ا اان الغ ا ااائبين أو المس ا اااعدة
القضاائية إذا لاان المشامول بالقواماة أو الولالاة أو الغائاب أو المعاين لاه مسااعد قضاائي ممان تاربط م باه صالة قربااي أو
 .3يجاوز أن يتااولى الضاابط براتااب أو بملافاأة  -الح ارس اة علااى األماوال التااي يلاون ش اريلا أو صااحب مصاالحة في ااا ،أو
مملولة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاكرة لغاية الدرجة الرابعة.
 . 4فاي جميااد الحاااالب المااذلورة فاي الفق ارتين السااابقتين يجااب علاى الضااابط إلطااار قيادتااه باذلك ،ويحفااال اللطااار فااي
ملف اللدمة.

عدد الوقائع ()56

مصاكرة لغاية الدرجة الرابعة.

مادة ()92

ال يجااوز للضااابط ال اازوام ماان غياار العربي ااة ،ويجااوز لااه -ب ااأذن لاااص ماان ال ااوزير الملااتص  -الاازوام م اان غياار العربي ااة
ويجب الحصول على ترليص مسبذ بالزوام.
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مادة ()93
يح ر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
 . 1ش اراء العق اااراب أو المنقا اوالب ممااا تطرح ااه الج اااب الداري ااة أو القضااائية للبي ااد ف ااي ال اادائرة التااي ي ااؤدح في ااا أعم ااال
 .2مزاولاة األعمااال التجاريااة أو الصاناعية ماان أح نااوع ،وبوجاه لاااص أن تكااون لاه أيااة مصاالحة فاي أعمااال أو مقاااوالب
أو مناقصاب تتصل بأعمال وظيفته.

 . 3استئجار األراضي أو المباني أو أية عقاراب ألرى بقصد استغالل ا في ال دائرة التي يؤدح في ا أعمال وظيفته.
 . 4االشاتراك فااي تأساايس الشاارلاب أو فااي عضاوية مجااالس إدارات ااا ،أو أح منصااب أللاار في اا ،مااا لاام يلاان مناادوبا عاان
قوة من قوى األمن في ا.

 .5أعمال المضاربة في البورصاب.
 . 6لعب الميسر في األندية أو القاعاب الملصصة للضباط أو المحال العامة أو المالكي.
مادة ()94

 . 1لا اال ض ا ااابط يلا ااالف الواجب ا اااب المنصا ااوص علي ا ااا فا ااي ك ا ااذا الق ا ااانون أو فا ااي القا ا ا ارراب الصا ااادرة م ا اان الا ااوزير المل ا ااتص ،أو يل ا اارم
علا ااى مقتض ا ااياب الواج ا ااب ف ا ااي أعم ا ااال وظيفتا ااه ،أو يس ا االك س ا االولا ،أو يظ ا اار بمظ ا اار ما اان ش ا ااأنه الل ا ااالل بل ارم ا ااة الوظيف ا ااة يعاق ا ااب
تأديبي ا ااا ،وذل ا ااك م ا ااد ع ا اادم الل ا ااالل بأقاما ا ااة ال ا اادعوى المدني ا ااة أو الجنائي ا ااة عن ا ااد االقتضا ا اااء ،وال يعف ا ااى الض ا ااابط م ا اان العقوب ا ااة اسا ا ااتناد
ألمر.

 . 2ال يعف ا ااي الض ا ااابط م ا اان العقوب ا ااة اس ا ااتنادا ألم ا اار قائ ا ااده أو مسا ا اائوله إال إذا أثب ا ااب أن ارتكاب ا ااه الملالف ا ااة ل ا ااان تنفي ا ااذا ألم ا اار صا ا ااادر
إليه من كذا القائد أو المسئول بالرغم من تنبي ه إلى الملالفة ،وفي كذه الحالة تكون المسئولية على مصدر األمر وحده.
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وظيفته إذا لان ذلك مما يتصل ب ا.

 . 3ال يسأل الضابط مدنيا إال عن لطئه الشلصي.
الفصل الثامن
العقوبات
مادة ()95
 .1عقوباب انضباطية يوقع ا القادة المباشرون والرئاساب.
 .2عقوباب تأديبية توقع ا لجنة الضباط.

 .3عقوباب توقع ا المحاكم العسلرية (وفذ أحلام قانون العقوباب العسلرح).
مادة ()96

عدد الوقائع ()56

العقوبات التي توقع على الضباط:

العقوبات التأديبية التي يجوز توقيع ا على الضابط العامل هي:
 .1إن اء الندب.

 .2الترك في الرتبة بما ال يزيد عن سنتين.
 .3الحرمان من العالوة الدورية أو عالوة القيادة.
 .4الحالة إلى االستيداع.

 .5االستغناء عن اللدمة.
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وتلااتص لجنااة الضااباط بتوقيااد أح ماان كااذه العقوباااب علااى أن يصاادأل الااوزير الملااتص علي ااا إال فااي حالااة االس ااتغناء
عن اللدمة فيلزم الحصول على تصديذ الرئيس.
مادة ()97
أ .سنتين في حالة الترك في الرتبة.

ب .ثالث سنواب بالنسبة إلى باقي العقوباب األلرى عدا عقوبتي االستيداع واالستغناء عن اللدمة.

 . 2ياتم المحااو بقارار ماان لجناة الضااباط إذا تبااين أن سالوك الضااابط وعملاه منااذ توقيااد الجازاء عليااه مرضايان ،وذلااك ماان
واقد تقارير الكفاءة السنوية وملف لدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.

 .3يترتاب علاى محاو العقوباة التأديبياة اعتباركاا لاأن لام تكان بالنسابة للمساتقبل ،وال ياؤثر علاى الحقاوأل والتعويضااب التااي
ترتبب نتيجة ل ا ،وترفد أوراأل العقوبة ولل إشارة إلي ا وما يتعلذ ب ا من ملف لدمة الضابط.
مادة ()98

العقوبات التي توقع ا المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذل إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم اآلتية:

 .1ت اارك موقع ااا أو مرل اازا أو ملف اارا .أو تس االيم أح من ااا أو اتل اااذه وس ااائط للا ازام أو تحا اريض أح قائ ااد أو ش االص ألل اار
علااى تاارك موق ااد أو مرلااز أو ملف اار أو تسااليم أح من ااا مااد أن الواج ااب علااى ذل ااك القائااد أو ا لش االص ا لاار المدافع ااة
عنه.
 .2ترله أسلحة أو ذليرة أو عدد تلصه أمام ج اب معادية.

 . 3ملاتبة العدو أو تبليغه ألبار بطريذ الليانة أو إرساله راية ال دنة إلى العدو بطريذ الليانة أو الجبن.
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 . 1تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات اآلتية:

 . 4إمداده العدو باألسلحة أو الذليرة أو بالمؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يلن ذلك العدو أسيرا.
 .5لدمته العدو أو مساعدته التيا ًرا بعد وقوعه أسي ًرا في قبضة ذلك العدو.
 . 6إجراؤه عمال يتعمد به عرقلة فوز قوى األمن بأكمل ا أو أح قسم من ا أثناء وجوده في لدمة الميدان.
 .7إساءة التصرف أو إغراء أللرين بأساءة التصرف أمام ج اب معا دية بحالة يظ ر من ا الجبن.

األوسمة واألنواط والميداليات
أوال :أحكام عامة
مادة ()99

يل ااون ما اانح األوسا اامة واألنا ااواط والمي اادالياب العسا االرية والذن بقبا ااول حما اال األوسا اامة العربي ااة واألجنبيا ااة من ا ااا با ااأمر ما اان

عدد الوقائع ()56

الفصل التاسع

الرئيس.
مادة ()100

يلون طلب منح األوسمة واألنواط والميادا لياب العسالرية فاي المواعياد التاي يحاددكا الاوزير الملاتص ،ويجاوز منح اا فاي
أح وقب للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يلون في ملافآت م علي ا تشجيعا لغيركم على القتداء ب م.
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مادة ()101
تعد طلباب منح األوسمة واألنواط والميدالياب بصفة سرية ،وال يجوز إطالع الضباط المطلوبة ل م علي ا.
مادة ()102
ثم ترسل بعد موافقة الوزير الملتص إلى الرئيس ليأمر بمنح ا.

مادة ()103

تحا اادد الالئح ا ااة التنفيذي ا ااة ل ا ااذا الق ا ااانون ن ظ ا ااام التوصا ااية بم ا اانح األوس ا اامة واألن ا اواط والمي ا اادالياب العس ا االرية وتسا االيم ا وحمل ا ااا وترتيب ا ااا
والتجريد من ا ولل ما يتعلذ بذلك.
مادة ()104

تك ااون األوسا اامة واألنا ااواط والمي اادالياب العسا االرية مطابقا ااة للرس ااوماب والمواصا اافاب والشا ااروط األل اارى التا ااي تحا اادد بق ا ارار
الرئيس.
مادة ()105
.1ال يجوز حمل األوسمة واألناواط والميادا لياب العسالرية العربياة واألجنبياة والعالمااب اللاصاة ب اا قبال النشار عان ذلاك
في النشرة العسلرية ،عدا ما يمنح من ا في حفالب رسمية يحضركا الرئيس أو من ينوب عنه.

. 2تحماال األوساامة واألنااواط والمياادالياب العساالرية األجنبيااة وعالمت ااا اللاصااة ب ااا حسااب تاااريخ ماانح لاال من ااا بصاارف
النظاار عاان درجت ااا أو تبعيت ااا ،علااى أن تساابذ أوساامة وأنااواط ومياادالياب الاادول العربيااة وباااقي األوساامة للاادول األل اارى
بغض النظر عن تاريخ منح ا.
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تعارض طلبااب مانح األوسامة واألناواط والميادالياب علاى لجناة الضاباط لفحصا ا والتوصاية بالتياار مان تارى منح اا ل اام،

مادة ()106
تبقاى األوساامة واألنااواط والمياادالياب العساالرية وبراءت اا ملكااا لورثااة الممنوحااة لااه علاى ساابيل التااذلار واالحتفااا بمزاياكااا
دون أن يلون ألحدكم الحذ في حمل ا.

مادة ()107

يطلق على األوسمة واألنواط والميداليات العسكرية األسماء اآلتيةت ويكون ترتيب ا كما يلي:
 .1األوسمة:
أ .نجمة الشرف.

عدد الوقائع ()56

ثانياً :ترتيب األوسمة واألنواط والميداليات العسكرية ومنح ا

ب .نجمة فلسطين.
م .نجمة القدس.

 .2األنواط:

أ .نوط الفداء العسلرح ،ويلون من ثالث طبقاب "درجاب".

ب .نوط الواجب العسلرح ،ويلون من ثالث طبقاب "درجاب".

م .نوط التدريب العسلرح ،ويلون من ثالث طبقاب "درجاب".
22

 .3الميداليات:
أ .ميدالية الترقية االستثنائية.
ب .ميدالية اللدمة الممتازة.
 .4أوساامة أو أن ااواط أو مي اادالياب تذلاري ااة ،وتنش ااأ –ك ااذه  -بقا ارار ماان الا ارئيس ف ااي المناس ااباب الت ااي تس ااتدعي إنش اااءكا،
وتمانح كااذه األوسامة واألنااواط والميادالياب التذلاريااة لضاباط وأف اراد قااوى األمان ،لمااا يجاوز منح ااا ألفاراد القااواب العربيااة

واألجنبية على أال يتمتد حاملوكا بالمزايا المادية المنصوص علي ا في كذا القانون.
مادة ()108

ال اساتثنائية تاادل علاى التضاحية والشااجاعة الفائقاة فاي مواج ااة
تمانح نجماة الشاارف للعسالرح الاذح أدى لاادماب أو أعماا ً
العدو ،ومن يمنح كذه النجمة يستحذ ملافأة ش رية تحددكا الالئحة التنفيذية ب ذا الشأن طوال مدة لدمته.
مادة ()109

تمنح نجمة فلسطين للعسلرح الذح قام بأعمال متميزة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.
مادة ()110
تمنح نجمة القدس للعسلرح الذح قام بأعمال ممتازة.
مادة ()111

يماانح نااوط الفااداء العساالرح للعساالرح الااذح قااام بعماال يتصااف بالشااجاعة ويلااون تعيااين الطبقااة أو "الدرجااة" للنااوط وفقا ا ًا
للعمل الممنوح من أجله.
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م .ميدالية جرحى الحرب.

مادة ()112

يمنح نوط الواجب العسلرح للعسلرح الاذح أدى واجباتاه بتفاان والاالص ،ويلاون تعياين طبقاة "درجاة" الناوط وفقا ًا للعمال
الممنوح من أجله.

مادة ()113

يمانح ناوط التاادريب العسالرح للعسالرح الااذح يصال بوحدتااه لمساتوى عاال فااي التادريب أو لمان يصاااب أثنااء التاادريب أو
مادة ()114

تمنح ميدالية اللدمة الممتازة للعسلرح الاذح أمضاى فاي اللدماة العسالرية مادة عشارين عامااً علاى األقال ولاان قاد أدى
أعماله بأمانة والالص.

مادة ()115

عدد الوقائع ()56

بسببه ،ويلون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقا لمقدار أدائه لواجباته.

تماانح ميداليااة جرحااى الحاارب للعساالرح ال ااذح أصاايب فااي المياادان أو أثناااء أداء الواج ااب وثبااب بناااء علااى تقرياار اللجن ااة
الطبيااة الملتصااة ،أو تقرياار ماان قائااده المباشاار أن الصااابة لانااب بس ابب أعمااال العاادو أو أداء الواجااب ،وللمااا تكااررب

الصابة يلتب على الميدالية رقم التكرار.
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ثالثاً :األوسمة واألنواط المدنية
مادة ( )116

 . 1تحا ا اادد الالئحا ا ااة التنفيذيا ا ااة ل ا ا ااذا القا ا ااانون ،ن ظا ا ااام التوصا ا ااية بما ا اانح األوسا ا اامة واألن ا ا اواط والميا ا اادالياب المدنيا ا ااة ،وتسا ا االيم ا وحمل ا ا ااا،
 . 2يجوز منح العسلرح أوسمة وأنواط مدنية وفقًا لما كو متبد في العسلرية من ا.
مادة ()117

يكون ترتيب األوسمةت واألنواط والميداليات العسكرية والمدنيةت في حالة منح ات على النحو اآلتي:

 .1نجمة الشرف ونجمة فلسطين ونجمة القدس قبل األوسمة المدنية.
 .2األنواط العسلرية بعد األوسمة المدنية وقبل األنواط المدنية.
 .3الميدالياب العسلرية بعد األنواط المدنية.

الفصل العاشر
ا حالة إلى االستيداع
.1يحال الضابط إلى االستيداع في الحاالت اآلتية:

مادة ()118

أ .عدم اللياقة لللدمة طبياً.

ب .صدور قرار تأديبي بحقه.
م .بناء على طلبه.
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وترتيب ا والتجريد من ا ولل ما يتعلذ بذلك.

 .2تكااون إحالااة الضااابط إل ااى االسااتيداع بناااء علااى طلب ااه لماادة ال تتجاااوز ساانة ويج ااوز التصااديذ بامتااداد ماادة االس ااتيداع
بحياث ال تتجااوز ثااالث سانواب ،واذا انت ااب مادة االسااتيداع دون عاودة الضااابط إلاى اللدمااة اعتبار مشااطوب ًا بقاوة القااانون

من سجالب قوى األمن.

مادة ()119
االستيداع.

 .2يبقاى الضاابط المحاال إلااى االساتيداع لاضاعاً ألحلااام كاذا القاانون ولسااائر أنظماة الضابط وال اربط العسالريين لماا لااو
لان في اللدمة العاملة.

مادة ()120

عدد الوقائع ()56

 .1يستحذ الضابط المحال إلاى االساتيداع ( )5/4أربعاة ألمااس راتباه الاذح تقاضااه عان الشا ر األليار قبال إحالتاه إلاى

ال يجوز للضابط المحال إلى االستيداع ارتداء ا لزح العسلرح إال عند دعوته رسميا للج اب العسلرية.
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الفصل الحادي عشر
انت اء الخدمة
مادة ()121
 .1إن اء اللدمة.

 .2االستغناء عن اللدمة.
 .3عدم اللياقة صحي ًا لللدمة.
 .4االستقالة.

 .5الطرد من اللدمة.

 .6صدور حلم ن ائي في جناية أو جنحة مللة بالشرف أو األمانة.
 .7الوفاة.
مادة ()122
يجاوز للضاابط الاذح أمضااى فاي اللدماة لماس عش ارة سانة بماا فااي ذلاك المادد الضاافية ،أن يطلااب إن ااء لدمتاه ،ومااد

ذلاك يجاوز للاوزير الملاتص بنااء علااى اقتاراح لج ناة الضاباط أن يساتبقي الضاابط فااي اللدماة مادة ال تتجااوز سانة إال فااي
الحاااالب االسااتثنائية الت ااي تتطلب ااا المص االحة العليااا ،لمااا يج ااوز للجنااة الض ااباط أن تن ااي لدمااة الض ااابط الااذح أمض ااى
لمس عشرة سنة لدمة ،ويستحذ الضباط الذين تن ى لدمات م في إحدى الحالتين معاشاً تقاعدياً حسب مدة اللدمة.
مادة ()123

ال يجااوز للضااابط ال ااذح يطلااب إن اااء لدمت ااه أو إحالتااه إلااى االس ااتيداع أو يقاادم اسااتقالته ،أن يت اارك اللدمااة قباال إلط اااره
رسمياً بقبول طلبه.
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تنت ي خدمة الضابط في إحدى الحاالت اآلتية:

مادة ()124

تن ى لدمة الضاابط لعادم لياقتاه صاحي ًا لللدماة العسالرية ،وتثباب عادم اللياقاة صاحياً بقارار مان اللجناة الطبياة بنااء علاى
طلا ااب ال ا ااوزارة الملتص ا ااة ،أو الض ا ااابط ،وال يج ا ااوز إن ا اااء لدم ا ااة الضا ااابط لع ا اادم اللياق ا ااة الص ا ااحية قب ا اال أن تنف ا ااد إجازت ا ااه
المرضية ،ما لم يطلب كو نفسه إن اء لدمته واحالته للمعاش.
تكااون اس ااتقالة الض ااابط ملتوبااة ولالي ااة م اان أح قي ااد أو شاارط ،واال اعتب اارب ل ااأن ل اام تكاان ،وال تنت ااي لدم ااة الض ااابط إال

بالقرار الصادر بقبول طلبه.

مادة ()126

إذا قادم الضاابط طلبا ًا لالساتقالة فللرئاسااب حاذ رفضا ا أو قبول اا ويعتبار فاواب ساتين يوما ًا علاى تااريخ تقاديم ا دون الارد

عدد الوقائع ()56

مادة ()125

علي ااا بمثابااة ق ارار برفضا ا ا .ومااد ذلااك إذا ل ااان الضااابط قيااد التحقي ااذ أو المحاكمااة فيجااوز إرج اااء قبااول اسااتقالته لح ااين

البب في الدعوى.

مادة ()127
إذا أعياد الضااابط المسااتقيل إلااى اللدماة يماانح رتبتااه األصاالية وتطباذ بشااأنه أحلااام البنااد ( )2مان المااادة ( )27ماان كااذا

القانون.
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مادة ()128
تنت ي خدمة الضابط في أي من الحالتين اآلتيتين:
 .1إذا أصدرب محلمة عسلرية ملتصة قراراً بطرده من اللدمة العسلرية.

في القوانين اللاصة ،أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مللة بالشرف أو األمانة.
مادة ()129
تنت ي لدمة الضابط الذح يتوفى أثناء اللدمة ويشطب من القيود اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الوفاة.
مادة ()130

ال يجااوز للض ااابط ال ااذح انت ااب لدمت ااه أن يل اادم ف ااي ق ااواب عربي ااة أو أجنبي ااة إال بع ااد مض ااى ث ااالث س اانواب م اان انت اااء
لدمته في قوى األمن وبعد الحصول على إذن لاص من الوزير الملتص وتصديذ الرئيس.
مادة ()131
 .1يصا اارف للض ا اابط راتبا ااه إلا ااى اليا ااوم ال ا ااذح تنت ا ااي فيا ااه لدمتا ااه ،واذا لا ااان انت ا اااء اللدم ا ااة بنا اااء علا ااى طلبا ااه اسا ااتحذ راتبا ااه حت ا ااى
التاريخ المحدد بالموافقة على قبول االستقالة.

 . 2ال يجا ااوز أن يسا ااترد ما اان الضا ااابط إذا ل ا ااان موقوف ا اًا عا اان عملا ااه م ا ااا سا اابذ أن صا اارف لا ااه ما اان راتب ا ااه فا ااي حالا ااة إن ا اااء لدمت ا ااه إذا
حلم عليه بال طرد من اللدمة أو أن يب لدمته وأحيل إلى المعاش.

القسم الثاني:

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

 .2إذا حلاام عليااه بعقوبااة جنايااة فااي إحاادى الجناياااب المنصااوص علي ااا فااي قااانون العقوباااب ،أو مااا يماثل ااا ماان ج ارائم

خدمة ضباط الصف واألفراد
الباب الرابع
الفصل األول
أحكام عامة

مادة ()132

 .2اللدمة العسلرية اللزامية تنظم ا قوانين اللدمة اللزامية.

 .3اللدمة العسلرية بالتطوع تنظم وفق ًا ألحلام كذا القانون.
مادة ()133

تحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون شروط اللدمة العسلرية بالتطوع وتجديد مددكا طبق ًا الحيتاجاب قوى األمن.

عدد الوقائع ()56

 .1اللدمة العسلرية تكون لدمة بالتطوع أو لدمة إلزامية أو لدمة احتياطية وتنظم بقانون.

مادة ()134

يجوز إن اء لدمة المتطوع إذا فقد أحد شروط اللدمة العسلرية وفقًا ألحلام كذا القانون.
مادة ()135

تجديد التطوع يعني الموافقة على استمرار لدمة المتطوع في قوة من قوى األمن وفق ًا ألحلام كذا القانون.
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مادة ()136
يجااوز إع ااادة ض ااباط الص ااف واألف اراد الس ااابقين لللدم ااة العس االرية ،أو اس ااتدعائ م ،وفق ا ًا للش ااروط والقواع ااد الت ااي تح ااددكا
الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

التعيين والترقية
مادة ()137

 .1يلون التعيين في اللدمة العسلرية بالتطوع وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 . 2ينشااأ لك اال ض ااابط ص ااف أو ف اارد عنااد ب اادء تعيين ااه ف ااي اللدم ااة العس االرية ملااف لدم ااة ،تح اادد الالئح ااة التنفيذي ااة ل ااذا
القانون نموذجه ونوع البياناب التي تدون فيه وليفية استيفائ ا والج اب التي يحفال لدي ا.

 .3يجب أال تقل مدة اللدمة العسلرية بالتطوع عن لمس سنواب.
مادة ()138

تكون الرتب العسكرية لضباط صف وأفراد قوى األمن هي:

 .1جندح.

 .2عريف.
 .3رقيب.
 .4رقيب أول.
 .5مساعد.
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الفصل الثاني

 .6مساعد أول.
مادة ()139

تكون ترقية ضباط الصف واألفراد إلرى الرترب التري تلري رترب م مباشررة مترى أمضروا ب را مردة الخدمرة الفعليرة اآلتيرةت

مع توفر الشروط األخرى المنصوص علي ا في هذا القانون:

أ .ثالث سنواب على األقل للترقية من رتبة جندح إلى رتبة عريف.
م .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.
د .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد.

كا .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول.

و .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة مساعد أول إلى رتبة المالزم شرف.

عدد الوقائع ()56

ب .ثالث سنواب على األقل للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رقيب.

مادة ()140
 . 1مااد مراع اااة أحل ااام الم ااادة الس ااابقة تااتم ترقي ااة ض ااابط الص ااف أو الف اارد ال ااذح أمضااى ف ااي رتبت ااه م اادة اللدم ااة العامل ااة
المق ااررة ل ااا وأوصا ااب قيادت ااه بترقيتا ااه ،واجت اااز االمتحانا اااب وال اادوراب التعليميا ااة المق ااررة ل ا اذلك ،وفقا ااً لما ااا تح اادده الالئحا ااة
التنفيذية ل ذا القانون ،وأن تسمح ال يللية التنظيمية في مرتبه للترقية.

 . 2إذا تسا اااوب الشا ااروط المنصا ااوص علي ا ااا فا ااي الفق ا ارة الس ا ااابقة المحا ااددة للترقيا ااة يرجا ااد إلا ااى لشا ااوف األقدميا ااة العام ا ااة

واللاصة ويرقي األقدم.

27

 .3تبااين الالئح ااة التنفيذيااة ل ااذا القااانون الش ااروط التفص اايلية اللاصااة بالترقي ااة والتأكياال ل ااا ،وتحديااد الج ااة أو الج اااب
الملولة لصدار أوامر الترقية.

 .4تكاون الترقياة نافااذة مان تاااريخ صادور القارار ب ااا ،ويمانح ضااابط الصاف أو الفارد بدايااة مرباوط الرتبااة المرقاى إلي ااا أو
مادة ()141

 .1تح دد الرتبة التي يتلرم ب ا طلباة المنشاآب التعليمياة فاي نظاام كاذه المنشاآب ،علاى أن ال يتعادى رتباة الرقياب لحملاة
الش ادة الثانوية.

 .2يجاوز ترقياة العرياف مان باين لريجاي المنشاآب التعليمياة إلاى رتباة رقياب دون التقياد بشارط المادة ،إذا لاان قاد أمضااى
في رتبته أكثر من نصف المدة المقررة وفقاً ألحلام المادة ( )139من كذا القانون.
مادة ()142

 . 1يجاوز إعااادة الرتبااة العساالرية لضااابط الصاف أو الفاارد الااذح تاام تنزياال رتبتااه أو نزع اا عنااه إلااى الرتبااة التااي نزلااب أو
نزعب عنه وفق ًا للشروط ا تية:
أ .أن يلاون قاد أمضااى مادة ساانة فاي اللدماة العاملااة ،علاى األقاال ،اعتباا ًرا ماان تااريخ تنزيال رتبتااه ،أماا ماان نزعاب عنااه
رتبته فيجب أن يمضى مدة اللدمة العاملة ،المقررة للترقية ،ل ذه الرتبة ،من تاريخ نزع ا عنه.

ب .أن توصي قيادته بأعادة رتبته إليه.
 .2تحادد أقدمياة ماان أعيادب إلياه رتبتااه اعتبااراً مان تاااريخ العاادة ،وتعتباار أقدميتاه فاي الرتبااة التاي نازل إلي ااا اعتبااراً ماان
تاريخ التنزيل.
مادة ()143

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

عالوة من عالوات ا أي ما أكبر.

يجروز أن يرق رى المسرراعد األول إلررى رتبررة المررتزم شرررف باالنتقراء مررن بررين ذوي الكفرراءة مررن المسرراعدين األولررينت

وذل وفق ًا ألحكام المادة (  )139من هذا القانون مع توفر الشروط اآلتية:
أ .أن يلضاد لفحاص ثقاافي تحادد مساتواه قياادة القاوة التاي يلاادم في اا ،ويعفاى حامال شا ادة إتماام الد ارساة الثانوياة أو مااا

يعادل ا من كذا الفحص.

ب .أن يمثال أمااام لجنااة ملتصااة تحااددكا الالئحاة التنفيذيااة ل ااذا القااانون ،للتأكااد مان سااالمته نفسااي ًا وصااحي ًا وماان أكليتااه

د .أن تسمح ال يللية الدارية في مرتبة للترقية.

كا .أن توافذ لجنة الضباط على الترقية.
مادة ()144

عدد الوقائع ()56

ليلون ضابطاً.
م .أن ال يلون متجاو ًزا سن اللامسة واألربعين من عمره عند ترشيحه للترقية.

 .1تكا ااون ترقيا ااة ضا ااباط الش ا اارف إلا ااى الرتبا ااة الت ا ااي تتلا ااو رتا ااب م مباش ا ارة مت ا ااى أمضا ااوا فا ااي رت ا ااب م ما اادد اللدما ااة العامل ا ااة
المنصاوص علي اا فااي الفقارة ال تالياة ،وفااي جمياد األحاوال ال يجااوز أن تتجااوز تارقيت م رتبااة الرائاد ،وماد ذلااك يجاوز ترقيااة

بعض ا م إل ااى رتبااة المق اادم شاارف فق ااط ،وذلااك بااللتي ااار مماان يحص االون علااى مؤك اال جااامعي أثن اااء اللدمااة يتناس ااب م ااد
تلصص م.

 .2تكون مدة الخدمة العاملة لترقية ضباط الشرف كاآلتي:

أ .ثالث سنواب على األقل للترقية من رتبة مالزم شرف إلى رتبة مالزم أول شرف.
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ب .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة مالزم أول شرف إلى رتبة نقيب شرف.
م .أربد سنواب على األقل للترقية من رتبة نقيب شرف إلى رتبة رائد شرف.
د .لمس سنواب على األقل للترقية من رتبة رائد شرف إلى رتبة المقدم شرف.

األسبقية في القيادة
مادة ()145

تكون األسبقية في القيادة لضباط الصف واألفراد من رتبة واحدة في أية قوة من قوى األمن حسب الترتيب اال تي:

 .1المتطوعون.
 .2المجندون.

 .3االحتياطيون.
 .4الفنيون.

مادة ()146

 .1تكاون األسابقية فاي القيااادة باين ضاباط الصااف مان باين حااملي الرتبااة الواحادة حساب األقدميااة فاي الرتباة ،واذا تساااووا
في األقدمية حسب تاريخ التطوع ،فأذا تساووا في تاريخ التطوع حسب الترتيب في لشف الترقية.

 .2تكاون األسابقية فاي القياادة لضاباط الصاف مان باين لريجااي المنشاآب التعليمياة حساب ترتياب التلارم باين أفاراد الاادورة
الواحدة في الرتبة التي تلرجوا ب ا.

مادة ()147
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الفصل الثالث

تنظم لشوف أقدمية عامة أو لاصة لملتلف فئاب ضباط الصف واألفراد العاملين في اللدمة العسلرية.
الفصل الرابع
ا لحاق والنقل
مادة ()148

األمن.
الفصل الخامس

ا عارة والبعثات الدراسية
مادة ()149

عدد الوقائع ()56

تحاادد الالئح ااة التنفيذي ااة قواع ااد وش ااروط إلح اااأل ونق اال ض ااباط الصااف واألفا اراد العا ا املين ف ااي اللدم ااة العس االرية ف ااي ق ااوى

 .1يجااوز بقا ارار م اان الااوزير المل ااتص إع ااارة ض ااابط الصااف أو الف اارد إل ااى الحلوم اااب وال يئاااب المدني ااة المحلي ااة واألجنبي ااة

والدولية ،ويشترط لتمام العارة موافقته علي ا لتابة ،وتحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون شروط العارة وأوضاع ا.

 .2ال يجااوز أن يعااار ضااابط الصااف أو الف اارد لماادة تتجاااوز ثااالث س اانواب مااا لاام تكاان الع ااارة لااارم الااوطن فجااوز أن تمت ااد
لسنة رابعة فقط.

 .3تعتبر مدة العارة مدة لدمة فعلية بقوة من قوى األمن.
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مادة ()150
يجااوز للااوزير المل ااتص أن يوفااد ض ااابط الصااف أو ف اارد فااي بعثااة د ارس ااية لااارم ال ااوطن ضاامن التصاص ااه لماادة س اانتين
ويجوز تمديدكا لسنة ثالثة ،وتعتبر مدة البعثة لدمة فعلية إذا انت ب بنجاح.

رواتب ضباط الصف واألفراد وعتوات م
مادة ()151

 .1تحدد رواتب ضباط الصف واألفراد وفقاً لسلم الرواتب ا لمقرر في الجدول الملحذ ب ذا القانون.

 . 2تعتباار ع ااالوة طبيع ااة العماال والع ااالوة الدوري ااة وع ااالوة غااالء المعيش ااة م اان متمم اااب الراتااب األساس ااي المحتس ااب ف ااي
التقاعد.

 . 3يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين لر إلى المجلس التشريعي لقراره.
مادة ()152
تحدد بن ام فئات العتوات والبدالت واالستقطاعات وفقاً لما يلي:

أو ًال :العتوات والبدالت.
 .1عالوة اجتماعية للزوم واألوالد.
 .2عالوة التصاص.
 .3عالوة إقليم.
 .4عالوة ملاطرة.
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الفصل السادس

 .5بدل انتقال من ملان السلن إلى ملان العمل.
وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد صرف ا.
ثانياً :االستقطاعات:

 .1قسط التأمين والمعاشاب وفقًا ألحلام قانون التقاعد العام.
 .2قسط التأمين الصحي وفقًا لنظام التأمين الصحي المعمول به في السلطة الوطنية.
 .4أية استقطاعاب ألرى يحددكا القانون.
مادة ()153

 .1يبدأ صرف الراتب لضابط الصف والفرد من تاريخ تعيينه.

 . 2يساتحذ ضاابط الصااف والفارد أول مربااوط الرتباة المعاين ب ااا أو المرقاى إلي ااا ،لماا يساتحذ العااالواب الدورياة المقااررة

عدد الوقائع ()56

 .3ضريبة الدلل حسب القانون.

لرتبته األصلية لل سنة ،وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته حسب األحوال.
مادة ()154

 .1تص اارف الع ااالوة االجتماعي ااة لض ااابط الص ااف وا لفا اارد ع اان زوج ااه غي اار الموظ ااف وعا اان أبنائ ااه وبنات ااه وفقا ااً لم ااا تحا اادده
الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
 . 2يستمر صرف العتوة االجتماعية ألي من األبناء المذكورين في الفقرة السابقة في األحوال اآلتية:
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درسا ا ااته أو إكمالا ا ااه اللامس ا ااة والعش ا ا ارين ما ا اان
أ  .إذا ل ا ااان يتا ا ااابد د ارس ا ااته فا ا ااي أيا ا ااة مؤسس ا ااة تعليميا ا ااة معتا ا اارف ب ا ااا ،ولحا ا ااين إتمام ا ااه ا
العمر ،أي ما أسبذ.
ب  .إذا لان معاقاً أو أصبح معاقاً وبنسبة إعاقة تحددكا اللجنة الطبية الملتصة.
 . 3إذا لان ا ا ااب زوم ض ا ا ااابط الص ا ا ااف أو الف ا ا اارد موظف ا ا ااة ف ا ا ااي اللدم ا ا ااة المد ني ا ا ااة أو العس ا ا االرية فتص ا ا اارف الع ا ا ااالوة االجتماعي ا ا ااة ألبنا ا ا اااء
ضابط الصف أو الفرد فقط.
مادة ()155
يبادأ صارف العااالوة االجتماعياة عاان الزوجاة وعان األبناااء اعتبااراً ماان تااريخ الازوام ،وماان تااريخ الماايالد ،ويوقاف صاارف ا
عن المتوفين من األبناء وعن الزوم المتوفى أو المطلذ.
مادة ()156

تحاد د الالئحاة التنفيذيااة ل اذا القااانون نظاام الحاوافز لضااباط الصاف واألف اراد الاذين يقادمون لاادماب ممتاازة ،أو أعماااالً أو
بحوث ًا تساعد على تحسين طرأل العمل ،ورفد لفاءة األداء ،أو حصلوا على تقدير ممتاز في العمل.
مادة ()157

 .1يساتحذ ضااابط الصااف أو الفاارد النفقااب التااي يتكباادكا ف اي سابيل أداء أعمااال وظيفتااه أو مااا يللاف رساامياً ماان م ااام،
وذلك في األحوال والشروط التي تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
 .2يستحذ العسلرح مصاريف االنتقال وبدل السفر بالشروط واألوضاع التي تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
 .3يستحق العسكري مصروفات نقل ل ولعائلت ومتاع في األحوال اآلتية:
أ .عند التعيين ألول مرة في اللدمة العسلرية.

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

م .إذا لانب مطلقة أو أرملة وغير موظفة في اللدمة المدنية أو العسلرية.

ب .عند النقل من ج ة إلى ج ة ألرى.

م .عند انت اء لدمته لغير األسباب الواردة في البنود ( )5،4من المادة ( )179من كذا القانون.
الفصل السابع
إجازات ضباط الصف واألفراد

تكون ا جازات المقررة وفق ًا ألحكام هذا القانون على النحو اآلتي:
 .1إجازة عادية.
 .2إجازة عرضية.
 .3إجازة مرضية.
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مادة ()158

 .4إجازة الحج لمرة واحدة.
 .5إجازة أمومة ووالدة.
 .6إجازة استثنائية.
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مادة ()159
يستحق ضابط الصف والفرد إجازة عادية سنوي ًا براترب كامرل ال يردخل فري حسراب ا أيرام عطرتت األعيراد والمناسربات
الرسمية فيما عدا يوم العطلة األسبوعية على النحو اآلتي:

تعيينه.

 .3ثالثون يوم ًا لكل من المساعد األول والمساعد الذح أمضى سنة فأكثر في اللدمة العاملة من تاريخ ترقيته.
مادة ()160

يجااوز تقصااير أو تأجي اال أو إن اااء الجااازة العادي ااة ألسااباب قوي ااة تقتضااي ا مصاالحة العم اال ،وفااي مثاال ك ااذه األحااوال ي ااتم

االساتفادة ماان رصايد الجااازة العا دياة المسااتحقة عان ساانة وضامه إلااى الجاازة العاديااة المساتحقة لضااابط الصاف أو الفاارد
في السنة التالية بحيث ال يزيد مجموع ا في سنة واحدة على ثالثين يوماً.
مادة ()161

 . 1يس ا ااتحذ ض ا ااابط الص ا ااف والف ا اارد إج ا ااارة عرض ا ااية ب ارت ا ااب لام ا اال لم ا اادة ال تزي ا ااد عل ا ااى س ا ااتة أي ا ااام ف ا ااي الس ا اانة وذل ا ااك بس ا اابب طا ا ااار
يت عذر معه الحصول على أية إجازة ألرى.

 . 2ال يج ااوز أن تزيا ااد ما اادة الجا ااازة العرض ااية علا ااى يا ااومين متتا اااليين ف ااي الم ا ارة الواحا اادة ،وعلا ااى ثالث ااة أيا ااام متتاليا ااة إذا لانا ااب بسا اابب
وفاة أحد أقاربه أو أص ا ره حتى الدرجة الرابعة.
 . 3في جميد األحوال ينت ي االستحقاأل في مدة الجازة العرضية بان ت اء السنة المقررة في ا.
مادة ()162

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

 .1لمسة عشر يوم ًا في السنة األولى بعد مضى ستة أش ر من تاريخ تعيينه.
 .2واحااد وعشاارون يوم ا ًا لكاال ماان الرقي ااب والعريااف والجناادح ،الااذح أمضااى ساانة ف ااأكثر فااي اللدمااة العاملااة ماان ت اااريخ

لضابط الصف والفرد الحذ ولمرة واحدة طوال مدة لدمته في إجازة ألداء فريضة الحج براتب لامل لمدة ثالثين يوماً.
مادة ()163

تمنح السيدة ضابط الصف أو الفرد إجازة أمومة براتب لامل لمدة عشرة أسابيد.
مادة ()164

يج ااوز للقائ ااد الع ااام أو م ااا يوازيا ااه ف ااي الق ااوى األل اارى ما اانح ض ااابط الص ااف أو الف اارد الا ااذح اس ااتنفد إجازت ااه العادي ااة إجا ااازة
مادة ()165
يسرتحق ضرابط الصررف والفررد الرذي يمضررى فري الخدمرة ثررتث سرنوات فرأكثر إجررازة مرضرية تمرنح بق ررار فري الحرردود

اآلتية:

 . 1يماانح ض ااابط الص ااف والفاارد إج ااازة مرض ااية للنقاكااة عق ااب لروج ااه م اان المشاافى بن اااء عل ااى ق ارار م اان اللجن ااة الطبي ااة،
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استثنائية عند الضرورة لمدة عشرة أيام على األكثر في السنة الواحدة وتكون كذه الجازة براتب لامل

وذلاك لمادة ال تتجاااوز لمساة عشار يوم ااً ،وتمانح الجاازة المرضااية لمادة أطاول ماان ذلاك علاى أال تتجاااوز مادت ا فاي ساانة

واحادة مائااة وعش ارين يوم ا ًا وتحسااب كااذه الساانة ابتااداء ماان أول إجااازة مرضااية يمنح ااا ،سااواء لااان ذلااك لماارض واحااد أم
أكثر في فتراب متعاقبة.
إذا اس ااتنفذ ض ااابط الص ااف والفا اارد م اادد الع ااالم المسا ااموح ب ااه قانونا ا ًا حسا ااب الالئح ااة التنفيذي ااة ل ا ااذا الق ااانون ،س ااواء لا ااان

بالمشاافى أم بلشااف المرضااى ولااان ماان المنظااور تمااام شاافائه ،أحياال إلااى االسااتيداع صااحي ًا إلااى أن تقاارر اللجنااة الطبيااة
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لياقتاه للعااودة لللدماة العاملااة ،واذا لاناب حالتااه غيار قابلااة للشافاء ،أن يااب لدمتاه بعااد صادور ق ارار اللجناة الطبيااة بعاادم
لياقته طبي ًا لللدمة.

 .2للقائااد الع ااام أو م ااا يوازيااه ف ااي الق ااوى األلاارى زي ااادة الم اادة س ااتة أش ا ر أل اارى ب اادون راتااب ،إذا ل ااان الض ااابط مص اااباً

 .4علاى ضاابط الصاف أو الفارد الماريض أن يلطاار الاوزارة التاي يلادم في اا عان مرضااه لاالل أرباد وعشارين سااعة ماان
تللفه عن اللدمة ،ما لم يلن ذلك قد تعذر عليه ألسباب ق رية تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 . 5يجااوز لضااابط الصااف أو الفاارد الم اريض الحصااول علااى إج ااازة مرضااية ال تزيااد علااى ثالثااة أيااام ،يقرركااا طبيااب ت ااابد
لاوزارة الصاحة فاي المناااط ذ التاي ال يتواجاد في اا فااروع لللادماب الطبياة العسالرية ،ويجااوز تمديادكا لمادة ال تتجااوز ثالثااة
أيام ألرى بناء على تقرير طبي يصدر عن طبيب ألصائي تابد لوزارة الصحة أو لللدماب الطبية العسلرية.
 . 6بااالرغم مم ااا ورد ماان أحل ااام الج ااازاب المرضااية ف ااي الفق اراب الس ااابقة ،يم اانح ضااابط الص ااف أو الفاارد الما اريض بأح ااد
األم اراض المزمن ااة ،الت ااي يص اادر بتحدي اادكا قا ارار م اان وزي اار الص ااحة ،بن اااء عل ااى موافق ااة اللجن ااة الطبي ااة الملتص ااة إج ااازة

اسااتثنائية برات ااب إلااى أن يش اافى ،أو تسااتقر حالت ااه اسااتقرا ًرا يملن ااه ماان الع ااودة إلااى اللدم ااة ،واذا تبااين عجا ازه عج ا ًزا دائما ا ًا

تن ى لدماته لعدم اللياقة الصحية.

 . 7تضد كيئة التنظايم والدارة القواعاد والجاراءاب المتعلقاة بحصاول ضاابط الصاف والفارد علاى الجاازة المرضاية وذلاك
بالتنسيذ مد وزارة الصحة.

 . 8إذا رغااب ضااابط الصااف أو الفاارد الم اريض فااي إن اااء إجازتااه والعااودة إلااى اللدمااة ،فااال يااتم ذلااك إال بموافقااة اللجنااة
الطبية.
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بمرض يحتام لشفائه عالج ًا طويالً .وذلك وفق ًا لما تقرره اللجنة الطبية.
 . 3لضابط الصف والفرد الحذ في طلب تحويل الجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا لان رصيده من ا يسمح بذلك.

 .9يعتبر تمارض ضابط الصف أو الفرد الذح يثبب بقرار من اللجنة الطبية إلالالً بواجباب اللدمة.
مادة ()166

إذا لاان ضاابط الصااف أو الفارد الم اريض لاارم الاوطن يااتم التصاديذ علااى إجازتاه المرضاية ماان قبال لجنااة طبياة تشاالل
بمعرفة الملحذ العسلرح بالسفارة في الدولة التي يتواجد في اا ضاابط الصاف أو الفارد ،أو مان السافير فاي الادول التاي ال
يوجد في ا ملحذ عسلرح.

واجبات ضباط الصف واألفراد واألعمال المح ورة
مادة ()167
 . 1يؤدح ضابط الصف والفرد عند بدء تعيينه يمين اللالص والوالء لفلسطين حسب الصيغة التالية:
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الفصل الثامن

"أقسم باهلل العظيم بأن أكون مللصاً للوطن والشعب ،وأن أدافاد عن ماا وأباذل دماي فاي سابيل ما ،وأحاافال علاى ساالحي

وش اارفي العس االرح ،وأح ااافال عل ااى الق ااوانين واألنظم ااة وأعم اال ب ااا ،وأن أق ااوم بجمي ااد واجب اااتي الوظيفي ااة والوطني ااة بش اارف

وأمانة والالص ،وأن أنفذ لل ما يصدر إلى من أوامر ،وهللا على ما أقول ش يد".

 .2تكون تأدية اليمين أماام الاوزير الملاتص أو مان ينيباه لاذلك ،ويوقاد ضاابط الصاف والفارد علاى نماوذم "تأدياة اليماين"
ويحفال في ملف اللدمة.
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مادة ()168

الو يفة العامة في أية قوة من قوى األمن تكليرف للقرائمين ب رات هردف ا خدمرة الروطن والمرواطنين تحقيقرا للمصرلحة

العامة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات والتعليماتت وعلى ضرابط الصرف والفررد مراعراة أحكرام هرذا القرانون واللروائح
 . 1أن يااؤدح العم اال المنااوط ب ااه بنفسااه بدق ااة وأمان ااة وان يلصااص وق ااب العماال الرس اامي ألداء واجباااب وظيفت ااه ،ويج ااوز
تكليفه بالعمل في غير أوقاب العمل الرسمية عالوة على الوقب المعين إذا اقتضب مصلحة العمل ذلك.

 .2أن يتعاون مد زمالئه في أداء الواجباب العاجلة الالزمة لتأمين سير العمل وتنفيذ اللدمة العامة.

 . 3أن ينفاذ مااا يصادر إليااه مان أواماار بدقاة وأمانااة وذلاك حاادود القاوانين واللااوائح والتعليمااب المعمااول ب اا ،ويتحماال لاال
ضابط صف وفرد مسئولية األوامر التي تصدر منه وكو المسئول عن حسن سير العمل في حدود التصاصه.

 . 4أن يحافال على لرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفذ واالحترام الواجب ل ا.
مادة ()169
يح ر على ضابط الصف والفرد أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:

 . 1إبا ا ا ا ااداء ا راء السياسا ا ا ا ااية واالش ا ا ا ا ااتغال بالسياسا ا ا ا ااة أو االنتم ا ا ا ا اااء إلا ا ا ا ااى األح ا ا ا ا ازاب أو ال يئ ا ا ا ا اااب أو الجمعيا ا ا ا اااب أو المنظم ا ا ا ا اااب ذاب
األكداف السياسية.

 . 2االشتراك في أية مظاكرة أو اضطراباب.
 . 3االشتراك في تنظيم اجتماعاب حزبية أو دعاياب انتلابية.
 . 4عقد اجتماعاب النتقاد أعمال السلطة الوطنية.

 . 5الفضا ا اااء بمعلوم ا ا اااب أو إيضا ا اااحاب ع ا ا اان المسا ا ااائل الت ا ا ااي ينبغا ا ااي أن تظ ا ا اال س ا ا ارية بطبيعت ا ا ااا ،أو بمقتضا ا ااى تعليم ا ا اااب لاص ا ا ااة،
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والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاا وعلي كذل :

ويظل االلتزام بالكتمان قائما حتى بعد انت اء اللدمة.
 . 6االحتفا ااا لنفس ا ااه بأي ا ااة وثيق ا ااة أو ورق ا ااة م ا اان الوث ا ااائذ أو األوراأل الرس ا اامية أو صا ااورة عن ا ااا  ،ول ا ااو لان ا ااب لاص ا ااة بعم ا اال لل ا ااف ب ا ااه
شلصيا.

 . 7ملالفة إجراءاب األمن اللاص والعام التي يصدر ب ا قرار من الوزير الملتص.
 . 8أو يوسا ااط أحا اادا أو يقب ا اال الواسا ااطة فا ااي أح ش ا ااأن لا اااص بوظيفا ااة ،أو أن يتوس ا ااط لعسا االرح أو لموظا ااف ألل ا اار فا ااي أح شا ااأن م ا اان
 . 9االتصال مد أح ج ة غير فلسطينية إال وفقا لتعليماب من الج اب الملتصة ذاب العالقة.
 . 10إصدار تصريحاب لوسائل العالم إال بموجب تفويض رسمي من الوزير الملتص.
مادة ()170

 .1ال يجا ااوز لض ا ااابط الص ا ااف والفا اارد تأدي ا ااة أعم ا ااال للغيا اار بمقاب ا اال أو ب ا اادون مقاب ا اال ولا ااو ف ا ااي غي ا اار أوقا اااب العم ا اال الرس ا اامية ،وتح ا اادد
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ذلك.

الالئح ا ااة التنفيذي ا ااة ل ا ااذا الق ا ااا نون القواع ا ااد واألحلا ا ااام ل عم ا ااال الت ا ااي يج ا ااوز لض ا ااابط الص ا ااف والفا ا اارد أداؤك ا ااا ف ا ااي غي ا اار أوق ا اااب العما ا اال
الرسمية بما ال يضر أو يتعارض أو يتناقض مد واجباب اللدمة العسلرية أو مقتضيات ا.

 . 2يج ا ااوز أن يت ا ااولى ض ا ااابط الص ا ااف والف ا اارد ب ارت ا ااب أو بملاف ا ااأة أعم ا ااال القوام ا ااة أو الوص ا اااية أو الولال ا ااة ع ا اان الغ ا ااا ئبين أو المسا ا اااعدة
القض ا ااائية إذا لا ا ااان المشا ا اامول بالقواما ا ااة أو الولالا ا ااة أو الغائا ا ااب أو المعا ا ااين لا ا ااه مسا ا اااعد قضا ا ااائي مما ا اان ت ا ا اربط م با ا ااه صا ا االة قربا ا ااى أو

مصاك رة لغاية الدرجة الرابعة.
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 . 3يج ا ااوز أن يتا ا ااولى ضا ا ااابط الص ا ااف والفا ا اارد ب ارتا ا ااب أو بملاف ا ااأة الح ارسا ا ااة علا ا ااى األما ا اوال التا ا ااي يلا ا ااون شا ا اريلا أو صا ا اااحب مصا ا االحة
في ا أو مملولة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاك رة لغاية الدرجة الرابعة.
 . 4فا ا ااي جميا ا ااد الحا ا اااالب الما ا ااذلورة فا ا ااي الفق ا ا ارتين السا ا ااابقتين يجا ا ااب علا ا ااى ضا ا ااابط الصا ا ااف والفا ا اارد إلطا ا ااار قيادتا ا ااه با ا ااذلك ،ويحف ا ا ااال
مادة ()171

ال يجااوز لض ااابط الصااف أو الف اارد الاازوام م اان غياار العربي ااة ،ويجااوز ل ااه بااأذن ل اااص ماان ال ااوزير الملااتص ال اازوام م اان
غير العربية ويجب الحصول على ترليص مسبذ بالزوام.
مادة ()172

يخطر على ضابط الصف والفرد بالذات أو بالوساطة ما يلي:

 . 1ش اراء العق اااراب أو المنقا اوالب ممااا تطرح ااه الج اااب الداري ااة أو القضااائية للبي ااد ف ااي ال اادائرة التااي ي ااؤدح في ااا أعم ااال
وظيفته إذا لان ذلك مما يتصل ب ا.

 .2مزاولاة األعمااال التجاريااة أو الصاناعية ماان أح نااوع ،وبوجاه لاااص أن تكااون لاه أيااة مصاالحة فاي أعمااال أو مقاااوالب
أو مناقصاب تتصل بأعمال وظيفته.

 . 3استئجار األراضي أو المباني أو أية عقاراب ألرى بقصد استغالل ا في الدائرة التي يؤدح في ا أعمال وظيفته.
 . 4االشاتراك فااي تأساايس الشاارلاب أو فااي عضاوية مجااالس إدارات ااا ،أو أح منصااب أللاار في اا ،مااا لاام يلاان مناادوبا عاان
قوة من قوى األمن في ا.

 .5أعمال المضاربة في البورصاب.
 . 6لعب الميسر في األندية أو القاعاب الملصصة لضباط الصف واألفراد أو المحال العامة أو المالكي.
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اللطار في ملف اللدمة.

مادة ()173

 .1لاال ضااابط ص ااف وفاارد يلااالف الواجب اااب المنصااوص علي ااا فااي كااذا الق ااانون أو فااي الق اراراب الص ااادرة ماان ال ااوزير

الملاتص ،أو يلارم علااى مقتضاياب الواجااب فاي أعماال وظيفتااه ،أو يسالك ساالولا ،أو يظ ار بمظ ار ماان شاأنه اللااالل

بلرام ااة الوظيف ااة يعاق ااب تأديبي ااا ،وذك م ااد ع اادم ال لا ااالل بأقام ااة ال اادعوى المدني ااة أو الجنائي ااة عن ااد االقتض اااء ،وال يعفا ااى
ضابط الصف والفرد من العقوبة استنادا ألمر.
تنفياذا ألماار صااادر إلياه ماان كااذا القائااد أو المسائول بااالرغم ماان تنبي اه إلااى الملالفااة ،وفااي كاذه الحالااة تكااون المساائولية

على مصدر األمر وحده.
 .3ال يسأل ضابط الصف والفرد مدنيا إال عن لطئه الشلصي.

عدد الوقائع ()56

 . 2ال يعفااى ضااابط الص ااف والفاارد م اان العقوبااة اس ااتنادا ألماار قائ ااده أو مساائوله إل ااى إذا أثبااب أن ارتكاب ااه الملالفااة ل ااان
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الفصل التاسع
العقوبات
مادة ()174
 .1عقوباب انضباطية يوقع ا القادة المباشرون والرئاساب.

 .2عقوباب توقع ا المحاكم العسلرية (وفذ أحلام قانون العقوباب العسلرح).
مادة ()175
ضابط الصف أو الفرد المعاقب انضباطيا بالحبس يحسم من راتبه أيام حبسه.
مادة ()176

تح ا اادد الالئحا ا ااة التنفيذي ا ااة ل ا ا ااذا الق ا ااانون ليفيا ا ااة احتس ا اااب ما ا اادد الغي ا اااب لضا ا ااباط الص ا ااف واألف ا ا اراد الت ا ااي تسا ا اابذ الفا ا ارار ما ا اان اللدما ا ااة

العسلرية والجراءاب المتبعة من كذا الشأن.

مادة ()177
 . 1تمحااى العقوباااب االنضااباطية التااي توقااد علااى ضااابط الص ااف واألف اراد وفقااا للقواعااد والشااروط التااي تحااددكا الالئح ااة
التنفيذية ل ذا القانون.

 .2يترتاب علااى محااو العقوباة االنضااباطية اعتباركااا لاأن لاام تك ان بالنسابة للمسااتقبل .وال يااؤثر علاى الحقااوأل والتعويضاااب
التي ترتبب نتيجة له ،وترفد أوراأل العقوبة ولل إشارة إلي ا وما يتعلذ ب ا من ملف اللدمة.
الفصل العاشر
األوسمة واألنواط والميداليات
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العقوبات التي توقع على ضباط الصف واألفراد:

مادة ()178

 .1يلااون م اانح األنااواط والمي اادالياب العساالرية لض ااباط الصااف واألفا اراد ،وال ذن بقبااول حم اال األوساامة العربي ااة واألجنبي ااة
من ا وفقا ألحلام المواد المنصوص علي ا في الفصل التاسد من الباب الثالث من كذا القانون.

 . 2تع اارض طلبا اااب م اانح األنا ااواط والميا اادالياب العس االرية علا ااى كيئ ااة التنظا اايم والدارة بالنسا اابة لض ااباط الصا ااف واألف ا اراد
لفحصا ا والتوصاية ب ااا بالتياار مان تاارى منح اا ل اام ،ثام ترسال بعااد موافقاة الااوزير الملاتص إلاى ال ارئيس المباشار ليااأمر
الفصل الحادي عشر
انت اء الخدمة
مادة ()179

تنت ي خدمة ضابط الصف والفرد في إحدى الحاالت اآلتية:

عدد الوقائع ()56

بمنح ا.

 .1إن اء عقد التطوع.
 .2االستغناء عن اللدمة.
.3عدم اللياقة صحي ًا لللدمة.
 .4الطرد من اللدمة.
 .5صدور حلم ن ائي في جناية أو جنحة مللة بالشرف أو األمانة.
 .6الوفاة.
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مادة ()180
 . 1تنت ااي لدمااة ض ااابط الصااف والف اارد بانت اااء م اادة تطوعااه فااي اللدم ااة العساالرية وع اادم رغبتااه ف ااي تجدياادكا ،أو لع اادم
موافقة كيئة التنظيم والدارة على تجديدكا ،وفي الحالتين تعتبار ان ت ااء اللدماة مان الياوم التاالي النت ااء مادة التطاوع ،إال
وتدلل في حساب المعاش أو الملافأة.

 .2يجاوز لضااابط الصااف الااذح أمضااى فاي اللدمااة لمسااة عشاار ساانة ،بمااا فاي ذلااك الم ا دد الضااافية ،أن يطلااب إن اااء
لدمته.
 .3تنت اي لدمااة ضاابط الصااف والفارد متااى أتام ماان عماره لمس اا وأربعاين ساانة باساتثناء المساااعد والمسااعد أول فتنت ااي
لدمت م متى أتموا لمسين سنة.

 .4يجااوز االحتفااا بض ااباط الصااف واألفا اراد مماان انت ااب ماادة لاادمت م لم اادة أقصاااكا س اانة وفق ا ًا ألحل ااام الفق ارة الس ااابقة،
وتعد مدة االحتفا كذه لدمة فعلية وت دلل في حساب المعاش أو الملافأة.
مادة ()181

 .1يتم االستغناء عن خدمة ضابط الصف في أي من الحاالت اآلتية:
أ .إذا لان طالباً في إحدى المنشآب التعليمية ،ولم يقض بنجاح مراحل الدراسة طبقا لشروط تطوعه.

ب .عاادم ص ااالحيته فنيا ا ًا ،أو عس االري ًا ،لللدم ااة العس االرية ،بن اااء عل ااى قا ارار لجن ااة ملتص ااة تح اادد الالئح ااة التنفيذي ااة ل ااذا
القانون ليفية تشليل ا.
م .ألسباب تتعلذ باألمن أو المصلحة العامة.

 .2تحاادد الالئح ااة التنفيذي ااة ل ااذا الق ااانون الج ااة الت ااي يل ااون ل ااا اتل اااذ ق ارار االس ااتغناء ع اان اللدم ااة العس االرية اس ااتناد ًا
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فاي أحااوال الطااوار فيجااوز االحتفاا بااه فااي اللدمااة العساالرية حتاى زوال ااا ،وتعااد ماادة االحتفاا كااذه ماادة لدمااة فعليااة

ل سباب المذلورة في الفقرة السابقة.

مادة ()182

ال يتم االستغناء عن لدماة ضاابط الصاف أو الفارد إال بعاد التحقياذ معاه مان قبال لجناة تحقياذ ،تشالل ل اذا الغارض مان
قبال الاوزير الملاتص ،ل اا أن توصاي ببقائاه فاي اللدماة أو باالساتغناء عان لدمتاه ،وفاي الحالاة األليارة يجاب أن يصاادر
قرار باالستغناء عن اللدمة.
تن اي لدمااة ضااابط الصااف أو الفارد لعاادم لياقتااه صااحي ًا لللدماة العساالرية ،وتثبااب عاادم اللياقاة صااحي ًا بق ارار ماان اللجنااة
ااء علاى طلااب الاوزارة الملتصاة أو ضاابط الصااف أو الفارد وال يجاوز إن ااء لدمااة ضاابط الصاف أو الفارد لعاادم
الطبياة بن ً

اللياقة الصحية قبل أن تنفذ إجازته المرضية ،ما لم بطلب كو نفسه إن اء لدمته واحالته للمعاش.

عدد الوقائع ()56

مادة ()183
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القسم الثالث
أحكام عامة وانتقالية
الفصل األول
مادة ()184

يصادر ق ارار ماان ال ارئيس بتحديااد عالماااب الرتااب للعساالريين وأزيااائ م ،ولااذلك األوساامة واألنااواط والمياادالياب العساالرية،
بن اء على اقتراح من لجنة لاصة يتم تشليل ا ل ذا الغرض بقرار من الرئيس.
مادة ()185

بق ارار م اان الا ارئيس يج ااوز ترقي ااة العساالرح إل ااى الرتب ااة التالي ااة لرتبت ااه دون التقيااد بش اارط الم اادة ،إذا ق ااام العس االرح بأعم ااال
اساتثنائية مجيادة فاي الم اام أو لدمااة قاوة مان قاوى األماان بتنسايب مان الاوزير الملاتص بناااء علاى توصاية لجناة الضااباط

أو الج اب الملتصة ذاب ا لعالقة وفقا ألحلام كذا القانون.

مادة ()186
ال يجاوز للعساالرح الازوام ماان أجنبيااة إال بعاد حصااوله علاى إذن لاااص بااذلك ،وتحادد الالئحااة التنفيذياة ليفيااة الحصااول
على كذا الذن وشروطه.

مادة ()187

يعتبار بادء مادة اللدماة الع سالرية مان تااريخ االلتحااأل بالكليااب العسالرية أو المعاكاد العسالرية أو االلتحااأل بقاواب الثاورة
الفلسطينية أو التطوع في ا وفقا ألحلام كذا القانون.

مادة ()188
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أحكام عامة

 .1يكون االختراع الذي يبتكرا العسكري أثناء تأديت أعمال و يفت أو بسبب ا ملكا ألي مرن قروى األمرن الرذي يخردم
في ا في الحاالت اآلتية:
أ .إذا لان االلتراع نتيجة لتجارب رسمية.
ب .إذا لان االلتراع دالل نطاأل واجباب وظيفته.

م .إذا لان لاللتراع صلة بالشؤون العسلرية أو األمنية.

المالي.

مادة ()189

الضرباط مرن ريررر خريجري الكليرات والمعاهررد العسركرية يجرروز تررقيت م إلرى الرتررب التاليرةت كرل حسررب م هلر العلمرري
الحاصل علي قبل التحاق بالخدمةت على النحو اآلتي:

عدد الوقائع ()56

 . 2علااى ال اارغم مم ااا ورد ف ااي الفقا ارة الس ااابقة للعس االرح الح ااذ ف ااي تع ااويض ع ااادل إذا ل ااان االلتا اراع ص ااالحاً لالس ااتغالل

 .1الحاصالون علاى شا ادة الثانويااة أو ماا يعادل اا مان الش ا اداب الم نياة ،يجاوز تارقيت م حتااى رتباة الرائاد شارف ،ويجااوز
ترقيااة ذوح الكفاااءة ماان م إل ااى رتبااة المقاادم ش اارف وذلااك بااللتيااار حسااب الش ااروط واألوضاااع التااي يص اادر ب ااا ق ارا ًار م اان
الااوزير الملااتص ،لمااا يج ااوز ترقيااة ك اؤالء إل ااى رتبااة المقاادم شاارف وذل ااك بااللتيااار مماان يحص االون علااى مؤكاال ج ااامعي
أثناء اللدمة يتناسب مد تلصص م.

 .2ال حاصاالون علااى ش ا ادة إتمااام الدارس ااة العداديااة أو دبلااوم الماادارس الصااناعية أو م ااا يعادل ااا ،يجااوز تاارقيت م حت ااى
رتبة نقيب شرف.
38

 .3الحاصالون علااى مااؤكالب دراساية أقاال ماان ذلاك أو غياار حاصاالين علاى مؤكاال دراسااي ،ال يجاوز تاارقيت م ألعلااى ماان
رتبة مالزم أول شرف.
مادة ()190
س اانواب عل ااى ش ااطب اس اامه من ااا ،واذا تق اارر إعادت ااه لللدم ااة قب اال مض ااي ك ااذه الم اادة ،يوض ااد ف ااي لش ااف األقدمي ااة وفقا ا ًا
لترتيب أقدميته األصلية بين زمالئه.

مادة ()191
فاي حالاة نقال أحاد العساالريين إلاى وظي فاة مدنياة ينقال إلااى الدرجاة التالياة التاي يادلل الراتااب المقارر لرتبتاه العسالرية فااي
مربوط ا ااا ،وتحسا ااب أقدميتا ااه في ا ااا ما اان تا اااريخ حصا ااوله علا ااى أول مربوط ا ااا ،أما ااا إذا تقاضا ااى راتا ااب وعا ااالواب تقا اال فا ااي

مجموع ااا عم ااا ل ااان يتقاض اااه ف ااي اللدم ااة .أدح إلي ااه الفاارأل بص اافة شلص ااية حت ااى ي ااتم اس ااتنفاده بالترقي ااة أو ب ااالعالواب،

وتحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون عدد العالواب التي تحسب للعسلرح عند نقله.
مادة ()192

يجااوز اس ااتدعاء بعااض الض ااباط الااذين أن ي ااب ل اادمات م ألسااباب غي اار تأديبيااة ،مم اان ل اام لب ارة لاص ااة للعماال ف ااي ق ااوى
األماان ،وفااي ك ااذه الحالااة يااتم م اانح الضااابط ال ااذح يااتم اسااتدعاؤه ملاف ااأة ش ا رية تس اااوح الفاارأل بااين م ااا يتقاضاااه الض ااابط

العامال فااي اللدمااة مان نفااس الرتبااة مان راتااب وعااالواب بادون اسااتقطاعاب والمعاااش الاذح يتقاضاااه ،ويلااون االسااتدعاء
بناء على طلب من الوزير الملتص.
بقرار من الرئيس ً
مادة ()193
بق ارار ماان الااوزير الملااتص يجااوز إبقاااء العساالرح بعااد انت اااء ماادة لدمتااه ال تجاااوز ش ا ًرا واحااد ًا لتسااليم مااا فااي ع دت ااه،
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إذا نقال عساالرح إ لاى إحاادى الوظاائف المدنيااة يشاطب اساامه مان لشااوف قاوى األماان ،وال يعااد لللدمااة إذا مضاب ثااالث

ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل أللر راتب تقاضاه.

مادة ()194

يحاادد قااانون األحلااام العساالرية أنااواع الج ارائم العساالرية والعقوباااب المقااررة ل ااا ،والتصاااص المحاااكم العساالرية بنظرك ااا
والفصا اال في ا ااا ،والج ا ارائم االنضا ااباطية والعقوب ا اااب المقا ااررة ل ا ااا ،والتصا اااص القا ااادة ف ا ااي نظركا ااا والفصا اال في ا ااا ،ول ا ااذلك
الجراءاب المتبعة في كذا الشأن.
 .1إذا أوق ا ااف العسا ا االرح ب ا ااأمر قضا ا ااائي ،فيتقاض ا ااى نصا ا ااف راتب ا ااه مضا ا ااافًا إليا ا ااه الع ا ااالوة االجتماعيا ا ااة ع ا اان ما ا اادة توقيف ا ااه حتا ا ااى صا ا اادور

الحلم بحقه.

 .2إذا لم يصدر حلمًا بأدانة العسلرح يعاد إليه ما اقتطد من راتبه عن مدة التوقيف.

 .3إذا حلا اام علا ااى العسا االرح با ااالحبس م ا اادة ال تزيا ااد علا ااى ثا ااالث س ا اانواب ،فيظا اال يتقاضا ااى نصا ااف راتب ا ااه األساسا ااي مضا ااافًا إليا ااه الع ا ااالوة

عدد الوقائع ()56

مادة ()195

االجتماعية مدة تنفيذ العقوبة.

 .4العسلرح الذح يحتفال به في اللدمة بعد تنفيذ العقوبة المحلوم ب ا عليه يستحذ راتبه من تاريخ إلالء سبيله.
 .5العسا االرح الموق ا ااوف ال ا ااذح يللا ااى س ا اابيله مؤقتا ا ااً ويع ا ااد إليا ااه القي ا ااام بالعم ا اال يظا اال يتقاض ا ااى راتب ا ااه ع ا اان ما اادة إل ا ااالء س ا اابيله ،أم ا ااا إذا

أللى سبيله مؤقتًا ولم يع د إليه القيام بالعمل فيعامل وفقًا ألحلام الفقرة األولى من كذه المادة.
ُ
 .6لل ا ااوزير المل ا ااتص الح ا ااذ ف ا ااي االحتف ا ااا بالعس ا االرح ف ا ااي اللدم ا ااة العسا ا االرية إذا ل ا ااان مح ا ااا ًال للقض ا اااء حت ا ااى يب ا ااب ف ا ااي أما ا اره ن ائي ا ا اًا،

ويعامل لالل كذه المدة وفقاً ألحلام الفقرة السابقة.
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مادة ()196

مدة الخدمة المفقودة يجري تنزيل ا مرن مردة الخدمرة الفعليرةت وال تردخل فري حسراب األقدميرة أو الترقيرة أو المكافرأةت

وتكون الخدمة مفقودة في أي من الحاالت اآلتية:
 .2مدة الفرار من اللدمة العسلرية.

 .3مدة الغياب غير المشروع عن العمل ألكثر من لمسة أيام متتالية.

 .4مدة األسر إذا لم تثبب براءة األسير وفقًا لما تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

 .5مدة الجازة المرضية إذا لان المرض بسبب جناية تثبب إدانة العسلرح في ا ،أو بسبب إحداثه علة أو عاكة في جسمه.
مادة ()197

مدة تنفيذ العقوبة االنضباطية ال تعتبر مدة لدمة مفقودة ،وتدلل في حساب مدة اللدمة الفعلية.
مادة ()198

 .1يلضااد الض ااباط بالنساابة إل ااى األعم ااال المتعلقااة بقي ااادة قااوة نظامي ااة ألحل ااام قااانون األحل ااام العساالرية ،لم ااا يلض ااد
للقانون المذلورة ضباط الصف واألفراد في لل ما يتعلذ بلدمت م.

 .2تح اادد الالئحا ااة التنفيذيا ااة الج ا اااب الت ااي يجا ااوز ل ا ااا إصا اادار الق ا اراراب المنظم ااة لنشا اااء السا ااجون العسا االرية اللاصا ااة
بضب اط وضباط الصف وأفراد قوى األمن.
مادة ()199
للاوزارة الملتصاة أن تحاتفال فااي حسااب لااص بحصايلة ج ازاءاب اللصام والوقاف عان العماال الموقعاة علاى العساالريين،

ولاذلك ماا يحرماون مناه مان راتاب مادد الوقاف عان العمال ،وماا يلصام مان م نظيار أياام الغيااب بادون إذن ،ومادة الحابس

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

 .1مدة العقوبة التي تقضى في السجن تنفيذًا لقرار حلم قضائي صادر عن إحدى المحاكم النظامية.

والساجن ،ويلاون الصارف مان كاذه الحصايلة فاي األغاراض االجتماعياة والثقافياة والرياضاية ل ام طبقااً للشاروط واألوضااع
التي تحددكا الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.
مادة ()200

تحادد الالئحاة التنفيذياة ل اذا القاانون قواعاد تغاريم العسالرح عان األماوال التاي يضايع ا ،وقايم األشاياء التاي يسابب عطل اا
أو فقدكا ،وليفية تنزيل ا من القيود ،ولذلك الج ة التي تتحمل ا.
ال يجوز حجز رواتب العسلريين لقاء ديون م إال بأمر قضائي.

مادة ()202

العسلرح الذح يطرد من اللدماة العسالرية يحارم مان رتبتاه العسالرية ،أماا مان يساتغني عان ل دمتاه مان الضاباط ألساباب

ن
ااء عل ااى ق ارار ماان لجنااة الض ااباط وتصااديذ ال ارئيس ،وتح اادد الالئحااة التنفيذيااة ل ااذا
تأديبيااة فيلااو حرمااان م م اان رتااب م بنا ً
القانون قواعد حرمان العسلريين من رتب م.

عدد الوقائع ()56

مادة ()201

مادة ()203

تحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون ليفية تنزيل الرتبة العسلرية أو نزع ا.
مادة ()204
ااء علااى طلب ااه ش ا ادة تفيااد بماادة اللدم ااة
 .1فااي جميااد حاااالب إن اااء اللدم ااة عاادا الوفاااة ،يجااب أن يعط ااى العساالرح بنا ً
العسلرية التي أمضاكا في ا ،موضحاً في ا سبب إن اء اللدمة.
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 . 2تح اادد الالئح ااة التنفيذي ااة نما ااوذم شا ا ادة اللدم ااة العس االرية وليفيا ااة منح ااا واس ااتلرام ب اادل فاقا ااد عن ااا ولاف ااة األما ااور
المتعلقة ب ا.
مادة ()205
التنفيذية ل ذا القانون لافة األمور المتعلقة ب ا.

مادة ()206

تحادد الالئحاة التنفيذياة ل اذا القاانون ليفيااة تأسايس المنشاآب ال تعليمياة وشاروط انتسااب الطااالب إلي اا ،ماا فاي ذلاك حاادود
السن والرتب والرواتب والتعويضاب أثناء الدراسة.

مادة ()207

تحدد الالئحة التنفيذية ل ذا القانون ليفية معاملة المفقودين واألسرى من العسلريين وقواعد دفد رواتب م وتعويضات م.
مادة ()208

تحدد الالئحة التنفيذية ل ذ ا القانون قواعد إطعام العسلريين ،ولذلك إطعام الممرضين والممرضاب أثناء لفارت م.
مادة ()209

للعسلرح وأفراد أسرته المللف بأعالت م شرعا حذ التداوح مجاناً في المشافي والمؤسساب العسلرية والحلومية.
مادة ()210

يجاب معالجاة العسالرح وماان يعاول م شارعاً لاارم الااوطن علاى نفقاة السالطة الوطنيااة إذا تعاذرب معالجتاه دالال الااوطن،
بناء على تقرير اللجنة الطبية.
على أن يتم ذلك ً

مادة ()211

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

تتكفاال الس االطة الوطني ااة بت ااأمين لس ااوة واي ااواء وتس االيح وتج ي ااز ودف اان العس االريين عل ااى نفقت ااا اللاص ااة ،وتح اادد الالئح ااة

يعااالج العساالرح المق اايم لااارم ال ااوطن بحلاام وظيفتااه أو الموف اادون بم مااة رس اامية علااى نفقااة الس االطة الوطنيااة ،بش اارط أن
يؤياد وجاوب المعالجاة ،وصاحة إجرائ ااا بتقريار مان طبياب تقب لااه ملاتاب السالطة المعتمادة فااي محال المعالجاة ،وعناد عاادم
وجودكا يلتفي بمصادقة مرجد صحي رسمي على التقرير.

مادة ()212

 . 1يااتم ترليااب وتب ااديل األط اراف الص ااناعية واألج ازة الص ااناعية المساااعدة للعس االرح المصاااب أثن اااء اللدمااة أو بس اابب ا
 .2يتم ت رليب األطراف الصناعية للعسلرح الذح يصاب بغير سبب اللدمة لمرة واحدة على نفقة السلطة الوطنية
مادة ()213

 . 1العساالرح الااذح تنت ااي لدمت ااه ألح ساابب ماان األسااباب وك ااو م اريض بأحاادى المشااافي العس االرية ،يبقااى فااي المش اافى
بصافته المدنيااة ويسااتمر عالجااه مجان ا ًا حتاى يشاافى ،وال يماانح أح رات اب أو تعااويض اعتباا ًار ماان تاااريخ انت اااء لدمتااه عاان

عدد الوقائع ()56

على نفقة السلطة الوطنية مدى الحياة.

المدة التي يقضي ا في المشفى بعد ذلك.

 . 2يستثنى من حلم الفقرة السابقة العسلرح الجريح بسبب الم ام اللاصة الذح تنت ي لدمته إذا لان:
أ .تح ااب الع ااالم فيس ااتمر ف ااي اللدم ااة حت ااى ي ااتم ش اافاؤه وبع اادكا تن ااي لدمت ااه وتص اارف ل ااه رواتب ااه وتعويض اااته وعالواتا ااه
طوال مدة عالجه.
ب .موجاود فاي مرلااز تأكيال م نااي ،فيساتمر فااي اللدماة حتاى يسااتكمل عالجاه وتصاارف لاه رواتبااه وتعويضااته وعالواتااه

طوال مدة عالجه.
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م .مص ااابا بالت اادرن وأنواعا ااه أو أح ااد األورام اللبيث ااة فيسا ااتمر ف ااي اللدم ااة ،ويبقا ااى تح ااب الع ااالم لما اادة أقص اااكا سا اانتين،
وتصرف له لالل ا رواتبه وتعويضاته وعالواته المستحقة.
 . 3تسرح أحلام البندين (أ ،ب) من الفقرة السابقة على العسلرح الذح يصاب أثناء اللدمة أو بسبب ا.
للااوزارة الملتص ااة اسااتلدام ع اادد لاااف م اان العاااملين الم اادنيين فااي ق ااوة األماان الت ااي تتعب ااا ،ويلون ااون لاضااعين ألحل ااام

قانون اللدمة المدنية المعمول به في لل ما يتعلذ بأمور استلدام م حتى انت اء لدمت م.

الفصل الثاني

أحكام انتقالية
مادة ()215
 . 1تساوى أوضااع الضااابط الاذين ساابذ إحاالت م إلاى االحتياااط باحتسااب نصااف مادة بقاائ م فااي االحتيااط علااى أن اا ماادة
لدمة فعلية لغاياب الترقية والتقاعد.

 .2الضباط الذين سبذ استدعاؤكم من االحتياط لللدمة تسوى أوضاع م وفقاً ألحلام الفقرة السابقة من كذه المادة.

 . 3ياتم احتساااب ماادة األساار ل ساارى المحااررين الااذين تاام أو ياتم اسااتيعاب م فااي قااوى األماان ماادة لدمااة فعليااة وألغ اراض
تسوية أوضاع م ألغراض التقاعد وفقاً لالئحة لاصة تصدر ل ذا الغرض.

 .4يتم تسوية أوضاع العسلريين ممن بلغوا سن الحالة إلى المعاش وفق ًا ألحلام كذا القانون.
مادة ()216

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

مادة ()214

العسا االريون الا ااذين مضا ااى علا ااى تعييا اان م أو تا ا ارقيت م عنا ااد العما اال ب ا ااذا القا ااانون ما اادة تزي ا ااد علا ااى سا اانة دون الحصا ااول علا ااى ع ا ااالواب

دوريا ااة لغيا اار األس ا ااباب التأديبيا ااة أو التق ا ااارير ال سا اانوية ،يسا ااتحقون عن ا ااد العما اال ب ا ااذا القا ااانون عا ااالوة م ا اان عا ااالواب ارت ا ااب م ما اان ت ا اااريخ
مضا ااي س ا اانة عل ا ااى التعي ا ااين أو الترقيا ااة ،دون ص ا اارف ف ا ااروأل ع ا اان الما اادد الس ا ااابقة عل ا ااى العم ا اال ب ا ااذا الق ا ااانون ث ا اام يس ا ااتحقون الع ا ااالوة

الدورية التالية طبقًا ألحلام كذا القانون.

مادة ()217

المش اامولين بأحل ااام الم ااواد ( )41،40،39،38فيج ااوز االسا ااتمرار ف ااي ص اارف الع ااالوة الدوريا ااة لم اادة س اانتين إض ااافة إلا ااى
المدة المقررة في الجدول المشار إليه.

مادة ()218

يطباذ علاى ضااباط وضاباط صااف وأفاراد قااوى األمان بمااا ال يتعاارض ماد أحلااام كاذا القااانون األحلاام الااواردة فاي قااانون

عدد الوقائع ()56

ال تصارف العاالوة الدوريااة للضابا ط إال فاي حاادود المادة المقااررة فاي الجادول المرفااذ رقام ( )1ويساتثنى ماان ذلاك الضااباط

اللدمة المدنية وقانون التأميناب االجتماعية المعمول ب ما عند العمل ب ذا القانون.

يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية ل ذا القانون.

مادة ()219
مادة ()220

بماا ال يتعاارض ماد أحلااام كاذا القاانون تبقااى األنظماة والتعليمااب والق اراراب الصاادرة فيماا يتعلااذ بالشاأن العسالرح لقااوى
األمن نافذة لحين صدور األنظمة والتعليماب والقراراب الالزمة لتنفيذ أحلامه.
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يلغى العمل بلل ما يتعارض مد أحلام كذا القانون.

مادة ()221
مادة ()222

الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2005/6/4 :ميالدح
الموافذ /27 :ربيد ثاني1426 /كجرح

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمن مة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
سلم الرواتب والعتوات
جدول رقم ()1
الرتبة العسكرية

الحررررد األدنررررى للبقرررراء فرررري

الرتبة

الراتب األساسي عتوة طبيعة العمل

لواء

3

4020

70%

عميد

4

3620

60%

عقيد

5

3320

50%

مقدم

5

2820

40%

رائد

5

2570

30%

نقيب

4

2290

25%

مالزم أول

4

2090

25%

مالزم

3

1960

20%

مساعد أول

4

1830

15%

مساعد

4

1700

15%

رقيب أول

4

1570

15%
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فريذ

-

4420

80%

قانون الخدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005م

علااى جميااد الج اااب الملتص ااة -لاال فيمااا يلصااه  -تنفي ااذ أحلااام كااذا الق ااانون ،ويعماال بااه ماان ت اااريخ نش اره فااي الجري اادة
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عريف

3

1410

15%

جندح

3

1330

15%

* العالوة الدورية بنسبة واحد وربد بالمائة من الراتب األساسي لجميد الرتب
الواردة في الجدول عن لل سنة لدمة.
تحتسب عالوة غالء المعيشة وفق ًا ل سس المعمول ب ا في السلطة الوطنية

بناء على توصية
والرقم القياسي ألسعار المست لك وبقرار من مجلس الوزراء ً
الج اب الملتصة ذاب العالقة وفقاً ل صول.
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رقيب

4

1490

15%
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