
 م2020( لسنة  3قانون رقم )
 الحقوق المالية لرؤساء مجالس الهيئات المحلية وأعضائهابشأن 

 دولة فلسطينرئيس 
 م وتعديالته، 2003بعد االطالع على القانون األساسي المعدل لسنة 

 م، 1997( لسنة 1هيئات المحلية رقم )وعلى قانون ال
 ( منه،71التشريعي، السيما المادة )وعلى النظام الداخلي للمجلس 

 م04/06/2020على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ:  وبناء  
 م وتعديالته،2003لسنة  المعدل ( من القانون األساسي41وبعد أن أصبح القانون مصدرا  بقوة المادة )
 باسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني، 

 لي:صدر القانون التا
 (1مادة )

 تعاريف 
 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين. الهيئة المحلية:
 مجلس الهيئة المحلية.  المجلس:
 رئيس مجلس الهيئة المحلية. الرئيس:

 نائب رئيس مجلس الهيئة المحلية. نائب الرئيس:
 .عضو مجلس الهيئة المحلية  العضو:

 (2مادة )
 مكافآت رؤساء الهيئات المحلية

 تصنف الهيئات المحلية وُتحدد مكافآت رؤسائها شهريًا على النحو اآلتي: لغايات تطبيق أحكام هذا القانون  .1
 المكافأة بالشيكل  تصنيف الهيئات المحلية 
(A+)  9000 الهيئة المحلية فئة 

 8000 ( Aالهيئة المحلية فئة )
 7000 ( Bالهيئة المحلية فئة )
 6000 ( Cالهيئة المحلية فئة )
 5000 ( Dالهيئة المحلية فئة )

 



ُيمنح نائب الرئيس مكافأة عن المدة المذ ورة    ،في حال غياب الرئيس لمدة أسبببببببببببيوع فأكار ألي سبببببببببببيب  ان .2
 ُتحتسب نسبة وتناسبا  من قيمة المكافأة التي تصرف للرئيس.

الئحة بأسببببببماء الهيئات المحلية المدرجة  ،يصببببببدر مجلس الونراء بناء  على تنسببببببيب من ونارة الحكم المحلي .3
 ( من هذه المادة.1الميينة في الفقرة )ضمن التصنيفات 

 (3مادة )
 وبتنسيب من ونارة الحكم المحلي اليدالت التالية: ،ُتحّدد بنظام يصدر عن مجلس الونراء .1

 وبدل مخصص هاتف محمول للرئيس.  ،وبدل محروقات  ،بدل تنقل وسفر خارج اليالد  .أ
  بدل حضور جلسات لألعضاء، وبما ال يتجاون خمس جلساٍت شهريا . .ب 

 ال يجون الجمع بين بدل الجلسات والمكافأة الشهرية للرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس. .2
 ( 4مادة )

أية مبالغ يتحصببببل عليها الرئيس بسببببيب عضببببويته في مجالس  دارة م سببببسببببات    ،ُتودع في صببببندوق الهيئة المحلية
 يكتسب عضويتها بصفته رئيسا للهيئة المحلية.  

 (5) مادة
 مكافأة نهاية الخدمة  

ُيصببببببببرف للرئيس عند انتهاء خدمته ألي سببببببببيب من األسببببببببباب، أو لورثته من بعده، مكافأة نهاية خدمة بواقع   .1
سببببنة خدمة فعلية في رئاسببببة الهيئة المحلية، وبحد أقصببببى ال ينيد عن دورتين، ولهذه  مكافأة شببببهرين عن  ل  

 الغاية ُتحتسب  سور السنة نسبة وتناسبا .
كلف برئاسبببة هيئة محلية والذي تنتهي خدمته ألي سبببيب من األسبببباب، مكافأة  ُيصبببرف للمواف الحكومي المُ  .2

 المادة.نهاية خدمة وفقا  لألحكام الميينة في هذه 
ُتعتير مدة تكليف المواف الحكومي برئاسبببببببببببببة الهيئة المحلية مدة مقيولة للتقاعد الحكومي، بشبببببببببببببر  سبببببببببببببداد  .3

 المواف  امل المساهمات التقاعدية المستحقة عن مدة تكليفه في رئاسة الهيئة المحلية من ذمته المالية.
 (6المادة )

%( من آخر راتب  50القانون، راتبا  تقاعديا  شبببهريا  يسببباوي )ُيصبببرف للرئيس المنتهية خدمته قيل سبببريان هذا   .1
 أو مكافأة شهرية تقاضاها الرئيس أثناء خدمته.

 م.2005( لعام 7يونع الراتب التقاعدي على الورثة بعد وفاة الرئيس وفقا  لقانون التقاعد العام رقم ) .2
( من هبذه المبادة وأيبة مكبافبأة أو  1فقرة )ال يجون للرئيس الجمع بين الراتبب التقباعبدي الشببببببببببببببهري المبذ ور في ال .3

 راتب أو راتب تقاعدي آخر من الخنينة العامة بحيث يحصل على أيهما أكير.
 



 ( 7مادة )
، وانتهت خدمته  27/01/2005تسبري األحكام الواردة في هذه القانون على  ل رئيس منتخب أو ُمعين بعد تاريخ  

 ألي سيب من األسباب.
 ( 8مادة )

اس بالمبالغ المالية المقيوضببببة من ر سبببباء الهيئات المحلية قيل صببببدور هذا القانون، وتعتير حقوقا   ال يجون المسبببب
 مالية مكتسبة.

 (9مادة )
تخضببع مكاف ة نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون وبدالت أعضبباء المجلس ألحكام قانون  

 .2004لسنة  (17)ضريبة الدخل رقم 
 ( 10مادة )

 مكاف ة نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون، ُتصرف من صندوق الهيئة المحلية. .1
ُيسبببببببتانى من صبببببببرف مكافأة نهاية الخدمة والرواتب التقاعدية المقررة في هذا القانون، الرئيس الذي انتهت   .2

   خدمته وأبرم مخالصة نهائية لحقوقه المالية.
 ( 11مادة )

نات الرئيس والمقابل المالي لها بموجب نظام يصبببببدر عن مجلس الونراء بناء  على تنسبببببيب ونارة  ُتحدد  جا .1
 الحكم المحلي.

 يصدر مجلس الونراء اللوائح واألنظمة الالنمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. .2
 ( 12مادة )

 الهيئات المحلية.م بشأن نظام تقاعد ر ساء 2012( لسنة 329لغى قرار مجلس الونراء رقم )ي .1
 يلغى  ل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون. .2

 ( 13مادة )
تنفيذ أحكام هذا القانون وُيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة -ُكٌل فيما يخصه  - افة    على الجهات المختصة

 الرسمية.

 م  2020/ 19/07صببدر في مدينببة غببنة بتاريخ: 

 هب  /1441/28 :الموافق                 
 رئيس دولة فلسطين 

 


