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 (2المادة )

والعبارات الواردة المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات  لغايات 

 على خالف ذلك:

 لجنة متابعة العمل الحكومي. اللجنة:

 هيئة متابعة العمل الحكومي. الهيئة:

 .ال تقل درجته عن وكيل وزارة : رئيس لجنة متابعة العمل الحكوميالرئيس

 .وزارة نائب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي ال تقل درجته عن وكيل :نائب الرئيس

 : عضو لجنة متابعة العمل الحكومي ال تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد.العضو

وما في  الحكومية : وحدات الجهاز اإلداري وتشمل الوزارات والمؤسسات والسلطات والهيئاتالدائرة الحكومية

 حكمها.
 

 (0المادة )

شر ع سبعةوال يتجاوز  تسعة عن-الرئيسفيهم  بما-وعدد من األعضاء ال يقل عددهم  ؛تُشّكل اللجنة من رئيس .1

 عضوا.

 ف الرئيس بقرار من رئيس المجلس التشريعي.يُكلّ  .2

 .ويساعده في أداء مهامه ؛وينوب عنه في حالة غيابه ؛ءله من بين األعضا نائبللرئيس تكليف  .3

 اللجنة خالل أسبوعين من تاريخ التكليف.يتولى الرئيس تشكيل  .4

 .بصفاتهم الوظيفية عضاءاأللس التشريعي للمصادقة على يتقدم الرئيس بطلب إلى المج .5

عضءءءءاء ممارسءءءءة مهامهم؛ إال بعد مصءءءءادقة المجلس التشءءءءريعي عليهم األأو أي من  نائبهال يجوز للرئيس أو  .6

 باألغلبية المطلقة.

 سءءءحبو واسءءتجوابهم مسءءءاءلتهم مسءءؤولون أمام المجلس التشءءريعي؛ وله الحق فيعضءءاء األو ائبهالرئيس ون .7

 .بشكل فردي أو جماعي المصادقة منهم
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 (3) المادة

 التالية: المهام والصالحيات مارس اللجنة ت  

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

 والمؤسسات الحكومية.دوائر للالمصادقة على الهياكل التنظيمية وبرنامج التطوير اإلداري  .2

 ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها. السنوية عداد الموازنة العامةإ .3

وما في حكمها، من وحدات الجهاز اإلداري الذي يشءءمله  دمج الهيئات والمؤسءءسءءات اإلداريةلغاء أو إنشءءاء أو إ .4

 هم من مناصبهم وفقاً للقانون.ؤعفاإالتنفيذي وتعيين رؤسائها ولجهاز ا

من وموظفي الفئة العليا والرتب العسءءءءءءكرية األ ىوالجهاز اإلداري المدني وقو تنظيم شءءءءءءؤون الوظيفءة العءامءة .5

لى إحالة واإل عارةعيين والترقية والنقل والندب واإلالسءءامية وأعضءءاء السءءلك الديبلوماسءءي، وذلك فيما يتعلق بالت

 يقاع العقوبة التأديبية.إالتقاعد و

 حفظ النظام العام واألمن الداخلي. .6

 .تحديد اختصاصات الدوائر الحكومية واإلدارات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة وما في حكمها .7

 بمشروعات القوانين التخاذ المقتضى القانوني.  التقدم للمجلس التشريعي .8

 عداد اللوائح التنفيذية، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك مع جهات االختصاص.إمتابعة تنفيذ القوانين و .9

وز لها ويج ؛أو المرافق القضءءءءءءائية لحكوميةالرسءءءءءءوم التي تُفرل مقابل أية منفعة تُقدمها الجهات ا تحديد قيمة .11

تثناء وذلك باس ؛أو المرافق القضائية بناء على اقتراح الوزارات والمؤسسات ؛هاؤلغاإعفاء منها أو تعديلها أو اإل

 مع مراعاة ما يلي:  ؛ما ورد بنص خاص

أن تُعرل على المجلس التشءءريعي قرارات اللجنة المتعلقة بتحديد قيمة الرسءءوم أو تعديلها إذا كانس بنسءءبة  .أ

 مئوية أو إذا زادت قيمتها عن مائة دينار أردني للمصادقة عليها.

إال بعد مصءءءءءءادقة المجلس  ؛هاؤلغاإال تسءءءءءءري قرارات اللجنءة المتعلقة باإلعفاء من الرسءءءءءءوم العامة أو  .ب

 التشريعي. 

للجنة تعديل قيمة الرسءءءوم المفروضءءءة في التشءءءريعات السءءءارية بالجنيه الفلسءءءطيني أو الجنيه المصءءءري  .ج

 بالعملة المتداولة قانوناً.

والمبادلة واالنتفاع واالسءءتمالو والتثمين وتسءءوية التعديات وأراضءءي المحلول إصءءدار قرارات التخصءءيص والتأجير  .11

 والمندوب واألقساط والتصرف بالزوائد التنظيمية لألراضي الحكومية بتنسيب من سلطة األراضي.
 

 

 

 

 (4المادة )

ام وأمين عمن الرئيس ونائبه ( تتكون متابعة العمل الحكوميهيئة تسءءءءءمى )هيئة بموجب هذا القانون شءءءءءكل تُ  -8

  ، تختص بممارسة المهام واالختصاصات التالية:مجلس الوزراء ووكيل وزارة المالية

 مساعدة الرئيس في أداء مهامه. .أ

 الحكومية والسلطات والهيئات والمؤسسات الحكومية. اإلشراف على أداء الدوائر .ب

 تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وتحديد مهامها. .ج

عن  بموجب عقود خاصة؛ ويمنحوا درجة وظيفية ال تقل أعضاء للجنة من خارج اإلطار الحكوميضم  .د

انتهاء التكليف أو  حقوقهم المالية خالل شءءءءغل العضءءءءوية؛ وبعدفي العقد د حدّ تُ و ؛مسءءءءاعد وكيل وزارة

 .مركزالشغور 

 ال يجوز إضافة عضو جديد للهيئة إال بمصادقة المجلس التشريعي. -3

 الهيئة بموجب نظام تصدره اللجنة.ينظم عمل  -2
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 (5المادة )

 مارس الرئيس الصالحيات التاليـــــــة: ي   

 ا لما ورد في هذا القانون.وفقً تشكيل اللجنة أو تعديلها  .1

 .والهيئة ترؤس جلسات اللجنة .2

 .والهيئة إدارة كل ما يتعلق بشؤون اللجنة .3

 التابعة للجهاز التنفيذي. اإلداريةالهيئات والمؤسسات شراف على أعمال رؤساء اإل .4

 صدار القرارات الالزمة في حدود اختصاصاته.إ .5

 .والهيئة توقيع وإصدار اللوائح واألنظمة والقرارات الصادرة عن اللجنة .6
 

 (6المادة )

أو ما يعادلها شيكل آال   ثالثة( 3000مكافأة شهفية مقطوعة قدفها ) باإلضافة إلى فاتبهصرف  لرفيي  ي   .1

 أو شغوف مفكزه. ؛التكري  انتهاءوحتى  ؛ستحق المكافأة من تافيخ تكريفه، وت  بالعمرة المتداولة

شيكل  األف( 2000مكافأة شهفية مقطوعة قدفها ) ؛باإلضافة إلى فاتبه هييةالصف  لكل عضو من أعضاء ي   .2

 كزه.التكري  أو شغوف مف انتهاءوحتى  ؛ستحق المكافأة من تافيخ تكريفهوت   ؛أو ما يعادلها بالعمرة المتداولة

مكافأة شررررهفية مقطوعة قدفها  إضررررافة إلى فاتبهصررررف  لكل عضررررو ي   الهيية؛باسررررتثناء الفيي  وأعضرررراء  .3

 ستحق المكافأة من تافيخ تكريفه وحتى انتهاء التكري  أو شغوف مفكزه.؛ وت  شيكل ( أل 1000)

انوا كيتقراعرد الفيي  ونرايبره واءعضررررررراء عرى  ال الردف رال الوغيفية التق يشرررررررغرونها وفقا لرقوانين التق  .4

 .قبل المصادقة عريهم بعضوية الر نة يخضعون لها

ال يتفتب لرفيي  ونايبه واءعضرررراء أية حقوا تقاعدية؛ أو مكافأة نهاية خدمة إضررررافة إلى حقوقهم التقاعدية  .5

 ه ه المادة؛ بعد انتهاء تكريفهم أو شغوف مفكزهم فق عضوية الر نة أو الهيية. ( من4الوافدة فق الفقفة )

 (7المادة )

عتبر القرارات واألنظمءة واللوائح كءافءة التي صءءءءءءدرت عن اللجنءة اإلداريءة الحكوميءة وأية لجان منبثقة عنها بعد تُ 

 مع القوانين السارية. حتى تاريخ نشر هذا القانون نافذةً، ما لم تتعارلم 87/9/3087تاريخ 

 (8المادة )

 ينتهي العمل بأحكام هذا القانون بصدور قرار منح الثقة عن المجلس التشريعي ألية حكومة جديدة.

 ( 9المادة )

 لجنة اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.التصدر 

 ( 22المادة )

 .3087( لسنة 2وتعديالته بقانون رقم ) 3081لسنة ( 4يلغى قانون اللجنة اإلدارية الحكومية رقم ) .8

 يعلق العمل باألحكام التي تتعارل مع أحكام هذا القانون. .3

 (22المادة )

 نشر في الجريدة الرسمية.ويُ ؛ رهوصدأحكام هذا القانون من تاريخ  تنفيذ-يخّصهفيما  كل   –على الجهات كافة 
                                                       

                                                       

 صــدر في مدينــة غــزة                                                           

 م 02/01/3038بتاريخ                                                               

 ـه8443/شوال/34الموافق                                                                    

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                                                                    


