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رئيــس اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة التحريــر الفلســطيني�ة، رئيــس الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة. بعــد 
1964م  لســنة   )8( رقــم  واملعاشــات  التأمــن  قانــون  وعلــى  املعــدل،  األســايس  القانــون  علــى  االطــاع 
وتعدياتــه املعمــول بــه يف محافظــات غــزة، وعلــى قانــون التقاعــد املــدين رقــم )34( لســنة 1959م املعمــول به 
يف محافظــات الضفــة، وعلــى قانــون التأمــن واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيين رقــم )16( لســنة 2004م، 
وعلــى قانــون اخلدمــة املدنيــ�ة رقــم )4( لســنة 1998 وتعدياتــه، وعلــى مشــروع القانــون املقــدم مــن مجلــس 
الــوزراء، وبنــ�اء علــى مــا أقــره املجلــس التشــريعي جبلســته املنعقــدة بت�اريــخ 7/4/2005م أصدرنــا القانــون 

التــايل: قانــون التقاعــد العــام رقــم )7( لســنة 2005م



 الباب األول
تعاريف ونطاق القانون
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ماّدة )1(

يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرين�ة على خاف ذلك: 

السلطة الوطني�ة الفلسطيني�ة السلطة الوطني�ة
رئيس السلطة الوطني�ة الرئيس

مجلس وزراء السلطة الوطني�ة احلكومة
رئيس احلكومة رئيس الوزراء

ــ�ة  ــة بمرتب ــة حكومي ــغل وظيف ــن ش ــ�ة أو كل م ــلطة الوطني ــرًا يف الس ــل وزي ــن عم كل م
وزيــر

الوزير

خزين�ة السلطة الوطني�ة اخلزين�ة
ــكيات  ــام تش ــة يف نظ ــة مدرج ــغل وظيف ــة لش ــة مختص ــن جه ــرار م ــن بق ــن ع كل م
الوظائــف املدنيــ�ة أو العســكرية علــى موازنــة إحــدى الدوائــر احلكوميــة أيــا كانــت 
ــة  ــن واألنظم ــت القوان ــر نص ــتخدم آخ ــماها أو أي مس ــة أو مس ــك الوظيف ــة تل طبيع

ــام. ــد الع ــون التقاع ــع لقان ــه خاض ــى أن عل

املوظف

 أيــة وزارة أو دائــرة أو مؤسســة عامــة أو ســلطة أو هيئــ�ة أو أي جهــة أخــرى تكــون 
بهــا. أو ملحقــة  للســلطة  العامــة  املوازنــة  موازنتهــا ضمــن 

الدائرة احلكومية

املوظف الذي حيال على التقاعد وفقًا ألحكام القانون املتقاعد
املوظف املنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه أحكام القانون. املشرتك

ــظ  ــ�ة حلف ــس إدارة الهيئ ــل مجل ــن قب ــا م ــم تعيينه ــي يت ــة ال ــة المالي ــك أو املؤسس البن
ــس اإلدارة. ــات مجل ــًا لتعليم ــ�ة وفق ــكات الهيئ ــوال وممتل وإدارة أم

احلافظ

الشــخص الــذي حيصــل علــى منافــع تقاعديــة بعــد تطبيــق القانــون ويشــمل املتقاعــد 
ومســتحقي التقاعــد وفقــًا ألحــكام القانــون.

املنتفع

املبلــغ الشــهري الــذي يتقاضــاه املوظــف والــذي ختصــم منــه املســاهمات ويشــمل 
الراتــب األســايس، والعــاوات الثابتــ�ة وهــي )عــاوة طبيعــة العمــل( والعــاوات 

الدوريــة وعــاوة غــاء املعيشــة.

الراتب

النسبة املقتطعة شهريًا من راتب املوظف طبقًا للقانون. مساهمة املشرتك
املبلغ الشهري الذي يدفع من خزين�ة السلطة الوطني�ة ملصلحة املوظف. مساهمة احلكومة

مبلــغ أو نســبة مئويــة مــن الراتــب امللــزم املوظــف بتوريــده إىل احلافــظ مســاهمة منــه 
لصالــح حســاب التقاعــد األســايس وتقــوم احلكومــة باقتطــاع النســبة وتوريدهــا 

ــ�ة. للهيئ

املساهمة اإللزامية

مبلــغ أو نســبة مئويــة مــن الراتــب والــي يطلــب املوظــف مــن احلكومــة خصمهــا مــن 
راتبــ�ه وبشــكل اختيــ�اري وتــورد حلســابه لــدى احلافــظ.

املساهمة االختي�ارية

ــد  ــام التقاع ــدة لنظ ــغ العائ ــع املبال ــتثمارات جمي ــن اس ــتحقة م ــاح املس ــد واألرب الفوائ
األســايس، واملبالــغ املرصــودة يف حســاب املوظــف.

العوائد التقاعدية

الباب األول:
تعاريف ونطاق القانون
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املبلــغ الشــهري أو قيمــة الدفعــة الواحــدة أو مزيــج بينهمــا تدفــع ملوظفــي القطــاع العــام 
أو أيــة فئــة مشــمولة يف أحــكام هــذا القانــون عنــد االســتحقاق.

الراتب التقاعدي

هو مبلغ التقاعد الذي حيصل عليه ورثة املوظف املتويف وفقا ألحكام القانون. تقاعد الورثة
الســن األدىن مــن ســن التقاعــد اإللــزايم والــذي يســمح بموجبه هــذا القانــون للموظف 
اخلــروج إىل التقاعــد واحلصــول علــى راتــب تقاعــدي واالســتفادة مــن املســاهمات 

ــرى. ــع األخ ــة واملناف ــد التقاعدي ــص والعوائ واحلص

سن التقاعد املبكر

هــو املجلــس الــذي يشــكل بموجــب أحــكام هــذا القانــون ويتــوىل مســؤولية إدارة هيئــ�ة 
التقاعــد.

مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة هيئ�ة التقاعد. رئيس املجلس
ــوال  ــايس واألم ــدي األس ــب التقاع ــن الرات ــتفادة م ــق يف االس ــم احل ــن له ــراد الذي األف

املجمعــة يف احلســاب االختيــ�اري للموظــف املتقاعــد.
املستحقون

ـرو االســتثمار(  ـر أو مدـي املبالــغ الــي تطلــب الهيئــ�ة مــن خــراء اســتثمارين )مدـي
اســتثمارها لصالــح املوظــف ني�ابــة عنــه يف األوجــه واألماكــن املحــددة وفقــًا ألحــكام هــذا 

ــاه. ــادرة بمقتض ــواحئ الص ــون والل القان

االستثمارات

هــي مــدة اخلدمــة املقبولــة للتقاعــد بموجــب أحــكام هــذا القانــون والــي ســددت 
للهيئــ�ة. بالكامــل  الماليــة  مســتحقاتها 

سنوات اخلدمة 
التقاعدية

هيئ�ة التقاعد الفلسطيني�ة املنشأة بموجب هذا القانون الهيئ�ة
احلســابات اخلاصــة بأنظمــة التقاعــد الســابقة وفقــًا لقانــون )34( لســنة 1959، 
نظــام  وهــي  اجلديــدة  األنظمــة  حســابات  إىل  إضافــة   ،1964 لســنة   )8( وقانــون 

القانــون. »املنافــع املحــددة« و »نظــام املســاهمات املحــددة« واملعرفــة يف هــذا 

احلسابات

األشــخاص املتخصصــون الذيــن يقومــون بأعمــال التدقيــق املحاســي والمــايل جلميــع 
أعمــال الهيئــ�ة وفقــًا ألحــكام القانــون.

املدققون

مجموعــة مــن أشــخاص متخصصــن يف املحاســبة تعينهــم الهيئــ�ة ويقومــون بمهمــات 
التدقيــق املحاســي والمــايل ألعمــال الهيئــ�ة.

جلنة التدقيق

الدائــرة املختصــة يف وزارة الماليــة الــي تقــوم بإعــداد وصــرف رواتــب العاملــن يف 
القطــاع العــام.

مديرية الرواتب العامة

ــب  ــداد روات ــا إع ــا فيه ــكري بم ــاع العس ــة القط ــذ موازن ــوىل تنفي ــي تت ــة ال اإلدارة المالي
العســكرين.

اإلدارة المالية 
والعسكرية

املســتقبلية  الهيئــ�ة  ونفقــات  ـرادات  إـي تقــدر  متخصصــة  إحصائيــ�ة  ماليــة  دارســة 
ــة  ــة اخلاص ــل الديموغرافي ــن والعوام ــن واملتقاعدي ــع املوظف ــاهمات ومناف ــًا ملس وفق

بالعاملــن اخلاضعــن لقانــون التقاعــد العــام.

دراسة اكتوارية

الوضــع الــذي يمكــن الهيئــ�ة مــن ســداد جميــع املســتحقات التقاعديــة مــن خــال 
املبالــغ املتوفــرة لديهــا ســواء مــن مســاهمات املشــركن و/أو العائــدات االســتثمارية 

ــوال. ــذه األم له

التوازن المايل

أنظمة التقاعد غري النظام الوارد يف هذا القانون. األنظمة األخرى

الباب األول:
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الهيئــ�ة واملكلفــة بدراســة األوضــاع االســتثمارية وتقديــم  اللجنــة املشــكلة داخــل 
اإلدارة. ملجلــس  الهيئــ�ة  أمــوال  باســتثمار  املتعلقــة  التوصيــات 

جلنة االستثمارات

ــوىل إدارة  ــ�ة ليت ــل الهيئ ــن قب ــن م ــذي يع ــة ال ــة املختص ــة المالي ــخص أو املؤسس الش
ــات. ــل املمارس ــًا ألفض ــس اإلدارة وفق ــات مجل ــب تعليم ــ�ة حس ــوال الهيئ ــتثمار أم اس

مدير االستثمارات

الرقــم القيــايس لألســعار والــذي يتــم احتســابه ونشــره مــن قبــل اجلهــاز املركــزي 
الفلســطيين. لإلحصــاء 

الرقم القيايس ألسعار 
املستهلك

ــذا  ــمولن به ــن املش ــات املوظف ــي فئ ــذي يعط ــون وال ــبقًا واملضم ــرف مس ــد املع العائ
ــون. ــذا القان ــكام ه ــًا ألح ــد وفق ــ�ة التقاع ــل هيئ ــن قب ــتامه م ــق يف اس ــون احل القان

املنافع املحددة

يف  احلــق  القانــون  ألحــكام  وفقــًا  بــه  املشــمولون  املتقاعديــن  يمتلــك  تقاعــد  نظــام 
احلصــول علــى راتــب تقاعــدي أو مكافــأة محــدد ومحســوب علــى أســاس الراتــب 

اخلدمــة. وســنوات 

نظام املنافع املحددة

النســبة املحــددة مــن الراتــب الــي يدفعهــا املوظفــون املشــمولون بأحــكام القانــون 
شــهريًا، مســاهمة منهــم تقيــد حلســابهم بالهيئــ�ة.

املساهمات املحددة

نظــام تقاعــد« ختتــار فيــه فئــات املوظفــن املشــمولة بأحــكام القانــون املســاهمة بقيمــة 
ــغ  ــذه املبال ــل ه ــى كام ــد عل ــد التقاع ــد عن ــل املتقاع ــث حيص ــم، حبي ــن راتبه ــددة م مح

ــة. ــد التقاعدي ــام والعوائ ــذا النظ ــة يف ه ــاهمة احلكوم ــة إىل مس إضاف

نظام املساهمات املحددة

تعــارض مصلحــة فــرد معــن مــع واجبــه و/أو الزتاماتــه اجتــاه الهيئــ�ة، ممــا خيلــق وضــع 
وحالــة يكــون فيهــا قــرار املســؤول قابــل للتأثــري عليــه عــن طريــق املصلحــة الشــخصية.

تضارب املصالح

سعر لندن للفائدة الداخلية بن البنوك. فائدة الليرب
بمــا يف ذلــك  الفلســطيين،  املــدين ومنتســي قــوى األمــن  القطــاع  يشــمل موظفــي 
ــي  ــارج وال ــؤوليات يف اخل ــم مس ــن لديه ــطيني�ة الذي ــة التحريــر الفلس ــي منظم موظف
تدفــع رواتبهــم مــن موازنــة الســلطة الوطنيــ�ة، شــريطة أن ال ينتفعــوا مــن نظــام تقاعــد 

ــر. ــويم آخ حك

القطاع العام

مادة )2(
تســرى أحــكام هــذا القانــون علــى جميــع موظفــي القطــاع العــام وموظفــي الهيئــ�ات املحليــة ومؤسســات العمــل األهلــي 
واملجتمــع املــدين املشــركن بنظــام التقاعــد وفقــًا ألحكامــه، ويغطــي تقديــم املنافــع التقاعديــة لهــم يف احلــاالت التاليــة:

1. اإلحالة على التقاعد.
2. الشيخوخة أو العجز عن العمل.

3. الوفاة.

الباب األول:
تعاريف ونطاق القانون







 الباب الثاني
الفصل األول

إنشاء الهيئة ومهامها
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مادة )3(
تنشــأ بمقتــى أحــكام هــذا القانــون هيئــ�ة تســى )هيئــ�ة التقاعــد الفلســطيني�ة( تتمتــع بالشــخصية االعتب�اريــة . 1

ــق  ــا حتقي ــل له ــي تكف ــات ال ــال والتصرف ــع األعم ــرة جمي ــ�ة، ملباش ــة القانوني ــايل واإلداري واألهلي ــتقال الم واالس
أعمالهــا وممارســة نشــاطها  الازمــة لســري  املنقولــة  املنقولــة وغــري  األمــوال  تملــك  ذلــك  بمــا يف  أغراضهــا، 

ــون.  ــكام القان ــق أح ــا وف ــرف فيه والتص
يكون املقر الرئيس للهيئ�ة يف مدين�ة القدس، ولها احلق يف فتح فروع يف املحافظات األخرى. . 2
ــح . 3 ــرى تمن ــاءات أخ ــة إعف ــة وأي ــر احلكومي ــوزارات والدوائ ــة لل ــهيات املمنوح ــاءات والتس ــ�ة باإلعف ــع الهيئ تتمت

ــون. ــب القان ــ�ة بموج للهيئ

مادة )4(
تتكون أموال الهيئ�ة من املوارد اآلتي�ة: 

االشراكات الي تقتطع شهريًا من رواتب املنتفعن بأحكام هذا القانون.. 1
 املساهمات الي تؤديها اجلهات الي تلزتم برواتب املنتفعن. . 2
حصيلة استثمار أموال الهيئ�ة .. 3
املوارد األخرى الناجتة عن نشاط الهيئ�ة. 4

مادة )5(
تقوم الهيئ�ة باملهام التالية: 

التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وفقًا ألحكام هذا القانون.. 1
ــاة . 2 ــع مراع ــن م ــد ممك ــى عائ ــق أعل ــن حتقي ــال ويضم ــن راس الم ــكل يضم ــتثمر بش ــودات تس ــن أن املوج ــد م التأك

ــات  ــات واملتطلب ــ�ة االحتي�اج ــى تلبي ــا عل ــا وقدرته ــ�ة وإمكاني�اته ــل الهيئ ــى تموي ــر عل ــن أن تؤث ــي يمك ــل ال العوام
ــأن. ــذا الش ــدر به ــام يص ــًا لنظ ــة وفق المالي

ممارسة جميع املسؤوليات امللقاة عليها ضمن أعلى معايري املسؤولية املهني�ة وفق األصول.. 3

مادة )6(
حيظــر علــى الهيئــ�ة ودوائرهــا ممارســة أيــة أعمــال و/أو صاحيــات و/أو نشــاطات ال تتوافــق مــع أهــداف الهيئــ�ة كمــا 

حيظــر عليهــا االقــراض مــن أجــل تمويــل موازنتهــا التشــغيلية.

مادة )7(
ــنة  ــة س ــراكات يف أي ــن االش ــى “%2” م ــد عل ــث ال تزي ــركن حبي ــاهمات املش ــن مس ــ�ة م ــة للهيئ ــة اجلاري ــول املوازن تم
ــال  ــوى وح ــرورة القص ــاالت الض ــريعي، ويف ح ــس التش ــة املجل ــى موافق ــبقا عل ــول مس ــ�ة باحلص ــزتم الهيئ ــة، وتل مالي

ــبة. ــذه النس ــة له ــاوز اجلاري ــر جت ــب األم تطل

الباب الثاين: الفصل األول
إنشاء الهيئ�ة ومهامها
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مادة )8(
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتي�ة: . 1

أ . املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطيني�ة الذين يتقاضون رواتبهم من املوازنة العامة.   

ب . موظفــو منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة الذيــن يتولــون مســؤوليات يف اخلــارج، والذيــن تدفــع رواتبهــم   
أخــرى.  حكوميــة  تقاعــد  أنظمــة  يف  اشــراكهم  عــدم  شــريطة  العامــة  املوازنــة  مــن 

ــًا  ــد وفق ــام التقاع ــراك بنظ ــة االش ــب صراح ــي تطل ــة ال ــات العاّم ــة واملؤسس ــ�ات املحلي ــو الهيئ ج. موظف  
القانــون.1  هــذا  ألحــكام 

جيــوز ملؤسســات العمــل األهلــي واملجتمــع االشــراك لشــمل موظفيهــا بهــذا القانــون وينظــم ذلــك باحئــة تصــدر . 2
عــن مجلــس الــوزراء بهــذا الشــأن.2

مادة )9(
ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتي�ة: 

ــاهمة . 1 ــؤالء يف املس ــتمر ه ــون، ويس ــذا القان ــذ ه ــخ تنفي ــد تاري ــنة عن ــن “45” س ــوق س ــام ف ــاع الع ــو القط موظف
الماليــة واحلصــول علــى املنافــع التقاعديــة حســب القوانــن اخلاضعــن لهــا.

املشرك املعن أو املنقول للعمل يف مؤسسة أو هيئ�ة ال خيضع موظفوها ألحكام هذا القانون.. 2

مادة )10(
جيوز للمشرك يف هذا النظام االشراك يف أنظمة تقاعد غري حكومية أخرى.

تعــّدل المــادة )8( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة )ج( وتســتب�دل بالنــص التــايل:  موظفــو الهيئــ�ات واملؤسســات العاّمــة. 1
تعــّدل المــادة )8( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة رقــم )2( وتســتب�دل بالنــص التــايل : موظفو مؤسســات العمــل األهلي . 2

واملجتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص والعمــال اخلاضعــن ألحــكام قانــون العمــل وموظفــو وأعضــاء النقابــات املهنيــ�ة ومنتســبوها، وينظــم ذلــك 
باحئــة تصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

الباب الثاين: الفصل الثاين
املشركون

تعديالت القانون:
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تعدل المادة )12( من القانون األصلي على النحو التايل: يتم إضافة فقرة )ثاني�ًا( إىل المادة رقم )12( :. 1

: تتــوىل إدارة التقاعــد العــام إدارة كافــة هــذه احلســابات واإلشــراف عليهــا وتــؤول إليهــا كافــة الصاحيــات املخولــة أليــة إدارة ســابقة، وتنفيــذ 
ُ
ــ�ًا ثاني

أحــكام القوانــن الســارية بهــذا اخلصــوص وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون.

مادة )11(
يتكون نظام التقاعد من: 

نظام املنافع املحددة. . 1
نظام املساهمات املحددة.. 2

مادة )12(1
تقوم الهيئ�ة بت�أسيس احلسابات التالية:

أواًل:
ــم “8” . 1 ــون رق ــن قان ــق ع ــابق واملنبث ــد الس ــام التقاع ــركن يف نظ ــاهمات املش ــوق ومس ــم حق ــاص يض ــاب خ حس

لســنة 1964 )نظــام الـــ 10%(.
حســاب خــاص يضــم حقــوق ومســاهمات ضبــاط وضبــاط صــف واألفــراد العاملــن يف قــوى األمــن الفلســطيين . 2

وفقــًا لقانــون التأمــن واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيين رقــم )16( لســنة 2004م.
ــد . 3 ــون التقاع ــن قان ــق ع ــابق واملنبث ــد الس ــام التقاع ــركن يف نظ ــاهمات املش ــوق ومس ــم حق ــاص يض ــاب خ حس

ــام الـــ2%(. ــنة 1959 )نظ ــم “34” لس ــدين رق امل
حساب خاص ألغراض “نظام املنافع املحددة” املنصوص عليه يف هذا القانون.. 4
حساب خاص ينشأ ألغراض “نظام املساهمات املحددة” املنصوص عليه يف هذا القانون. 5

 

الباب الثاين: الفصل الثالث
احلسابات

تعديالت القانون:
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مادة )13(
تعفى عائدات استثمارات الهيئ�ة ورواتب التقاعد من ضريب�ة الدخل. . 1

ختضع مساهمات املشرك لضريب�ة الدخل. . 2

مادة )14(
حتصل الهيئ�ة أموالها وفقًا لقوانن وأنظمة حتصيل األموال العامة.

الباب الثاين: الفصل الرابع
املعاملة الضريبي�ة





 الباب الثالث
نظام موظفي القطاع العام
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مادة )15(
تكون نسبة املساهمة اإلجبارية موحدة جلميع املنتفعن.

مادة )16(
يكــون الراتــب هــو األســاس الــذي حتســب منــه نســبة املســاهمة لــكل مــن املشــرك أو احلكومــة أو أي جهــة أخــرى تلــزتم 

برواتــب املوظفــن.1

مادة )17(
تكون نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية يف نظام املنافع املحددة )%9( من الراتب. 2. 1

تكون نسبة مساهمة املشرك اإلجبارية يف نظام املنافع املحددة )%7( من الراتب.. 2

مادة )18(
تكــون نســبة مســاهمة احلكومــة اإلجباريــة يف نظــام املســاهمات املحــددة )%3( وللمشــرك )%3( مــن الراتــب 

وللمشــرك املســاهمة بأيــة نســبة إضافيــة أخــرى دون أن يرتــب ذلــك أيــة الزتامــات إضافيــة علــى احلكومــة.3

الباب الثالث: الفصل األول
املساهمات

 تعدل المادة )16( من القانون األصلي على النحو التايل: تستب�ّدل كلمة )احلكومة( بكلمة )املشغل( على النحو التايل: . 1
يكون الراتب هو األساس الذي حتسب منه نسبة املساهمة لكل من املشرك أو املشّغل أو أي جهة أخرى تلزتم برواتب املوظفن.

 تعدل المادة )17( من القانون األصلي على النحو التايل: تستب�ّدل كلمة )احلكومة( بكلمة )املشغل( على النحو التايل: . 2
تكون نسبة مساهمة املشّغل اإلجبارية يف نظام املنافع املحددة )%9( من الراتب. 

تعــدل المــادة )18( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تســتب�دل كلمــة )احلكومــة( بكلمــة )املشــّغل( علــى النحــو التــايل: تكــون نســبة . 3
مســاهمة املشــغل اإلجباريــة يف املســاهمات املحــددة )%3( وللمشــرك )%3( مــن الراتــب ولــه حــق املســاهمة بأيــة نســب إضافيــة أخــرى 

دون أن يرتــب ذلــك أيــة الزتامــات إضافيــة علــى املشــغل”.

تعديالت القانون:
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مادة )19(
تقــوم مديريــة الرواتــب العامــة يف وزارة الماليــة بتحويــل مســاهمات املشــرك واملشــغل إىل احلســابات املخصصــة . 1

ــغ  ــل، ويبل ــذا التحوي ــ�ة به ــظ وإدارة الهيئ ــب احلاف ــام الروات ــم مديــر ع ــ�ة، ويعل ــظ الهيئ ــدى حاف ــرض ل ــذا الغ له
احلافــظ فــورًا كًا مــن إدارة الهيئــ�ة ومديريــة الرواتــب العامــة اســتامه لهــذه احلوالــة.

تقــوم مديريــة الرواتــب العامــة يف وزارة الماليــة بالتعــاون والتنســيق مــع اإلدارة الماليــة العســكرية بتحويــل . 2
ــدى  ــرض ل ــذا الغ ــة له ــابات املخصص ــكرية إىل احلس ــة العس ــي اخلدم ــاهمات موظف ــغل ومس ــاهمات املش مس
حافــظ الهيئــ�ة، ويعلــم مديــر عــام الرواتــب احلافــظ وإدارة الهيئــ�ة بهــذا التحويــل، ويبلــغ احلافــظ فــزرا كا مــن: 

ــة.1 ــذه احلوال ــتامه له ــكرية. اس ــة العس ــة، واإلدارة المالي ــب العام ــة الروات ــ�ة، مديري إدارة الهيئ

تــزود مديريــة الرواتــب العامــة الهيئــ�ة بســجات الرواتــب الــي حتتــوي علــى جميــع املعلومــات الضروريــة . 3
املحــددة. املحــددة واملســاهمات  املنافــع  بنظــايم  الفرديــة لألعضــاء اخلاصــة  لاحتفــاظ بســجات احلســابات 

فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم اجلهات الي تلزتم برواتب املوظفن املشركن بنظام التقاعد. باآليت:. 4

  أ . حتويل مساهمات املشرك ومساهمتها إىل احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئ�ة،  
وتعلم هذه اجلهة احلافظ والهيئ�ة بهذا التحويل، ويبلغ احلافظ فورًا كًا من إدارة الهيئ�ة واجلهة    

املشغلة استامه         لهذه    احلوالة.  

  ب . تزويد الهيئ�ة بسجات الرواتب الي حتتوي على جميع املعلومات الفردية لاحتفاظ بسجات  
احلســابات الفرديــة لألعضــاء اخلاصــة بنظــايم املنافــع املحــددة واملســاهمات املحــددة.  

مادة )20(
ألغــراض املحاســبة تكــون الهيئــ�ة مســؤولة عــن مطابقــة أيــة اختافــات قــد حتصــل يف الســجات أو التحويــات الماليــة 

إىل احلســابات املختلفــة بطريقــة القيــد املــزدوج لــدى كل مــن:
مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب. . 1

الهيئ�ة.. 2
احلافظ. . 3
مدير االستثمارات.. 4

مادة )21(
تقــوم مديريــة الرواتــب العامــة وجهــات التشــغيل بإعــام املشــركن شــهريًا وعــن طريــق كشــف الرواتــب و/أو قســائم 

الرواتــب حبجــم املبالــغ الــي اقتطعــت منهــم لصالــح أنظمــة التقاعــد.

الباب الثالث: الفصل الثاين
حفظ السجات ومسك الدفاتر

تعــدل المــادة )19( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة رقــم )2( وتســتب�دل بالنــص التــايل: تقــوم مديريــة الرواتــب العامــة . 1
يف وزارة الماليــة بالتعــاون والتنســيق مــع اإلدارة الماليــة العســكرية بتحويــل مســاهمات املشــغل ومســاهمات موظفــي اخلدمــة العســكرية 
ــغ  ــل، ويبل ــذا التحوي ــ�ة به ــظ وإدارة الهيئ ــب احلاف ــام الروات ــر ع ــم مدي ــ�ة، ويعل ــظ الهيئ ــدى حاف ــرض ل ــذا الغ ــة له ــابات املخصص إىل احلس

احلافــظ فــورًا كًا مــن: إدارة الهيئــ�ة، مديريــة الرواتــب العامــة، واإلدارة الماليــة العســكرية. اســتامه لهــذه احلوالــة

تعديالت القانون:
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مادة )22(
ــب أن  ــه ويج ــة ب ــددة اخلاص ــاهمات املح ــاب املس ــول حس ــر ح ــهر بتقدي ــة أش ــرك كل ثاث ــد املش ــ�ة بزتوي ــوم الهيئ تق

ــة:  ــات التالي ــر البي�ان ــمل التقري يش

اسم املشرك ورقم اشراكه يف احلساب. . 1

جميع التحويات إىل احلساب خال ربع السنة قيد البحث. . 2

رصيد احلساب وتوزيع استثمارات احلساب يف آخر يوم يف ربع السنة قيد البحث.. 3

مادة )23(
تنظم مواعيد حتويل املساهمات والغرامات املرتب�ة عن تأخري التحويل وفقًا لألسس التالية: 

تســجل دفعــات املســاهمات املشــار إليهــا يف المــادة رقــم )19(، فعليــًا لصالــح الهيئــ�ة يف موعــد أقصــاه اخلامــس . 1
عشــر مــن كل شــهر. 

إذا تعــذر علــى احلكومــة وجهــات التشــغيل األخــرى حتويــل املســاهمات أو لــم يتــم دفعهــا يف الوقــت املحــدد، تكــون . 2
الهيئــ�ة مخولــة لفــرض التحويــل الفــوري لهــذه املســاهمات، إضافــة إىل فــرض غرامــات تأخــري بنســبة)%1( مــن 

قيمــة أيــة مســاهمات متأخــرة. 
إذا زادت فــرة التأخــري يف حتويــل هــذه املســاهمات عــن شــهر، يفــرض علــى القيمــة املتأخــرة ســعر فائــدة الايــر + . 3

%1، خــال الســنة األوىل باإلضافــة علــى الغرامــة املفروضــة وفقــًا للبنــ�د “2” مــن هــذه المائــدة. 
املساهمات املتأخرة لفرة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها إىل قروض جتارية على اخلزين�ة.. 4
 املســاهمات وأيــة دفعــات مــن الغرامــات والفوائــد املتأخــرة وتكاليــف تنفيــذ التحصيــل والرســوم اإلضافيــة . 5

ورســوم التمديــد املفروضــة علــى املســاهمات املســتحقة ولــم تدفــع يف الوقــت املحــدد يتــم حتصيلهــا وفقــا 
لتعليمــات التحصيــل اإلداريــة الصــادرة عــن الهيئــ�ة. 

ال جيــوز للخزينــ�ة أو جهــات التشــغيل األخــرى طلــب إعــادة أيــة حتويــات حولــت إىل الهيئــ�ة بشــكل اخلطــأ بعــد . 6
مــي خمــس ســنوات علــى حتويلهــا. 

الدفعــات املحولــة وفقــًا ألحــكام الفقــرة “6” مــن هــذه المــادة يمكــن أخذهــا بعــن االعتبــ�ار عنــد ترتيــب الدفعــات . 7
املســتقبلة يف موعــد أقصــاه الســنوات اخلمــس األوىل. 

ــة . 8 ــل احلكوم ــن قب ــل م ــول بالكام ــوف تم ــة س ــوم إضافي ــة رس ــة وأي ــف اجلباي ــرة ومصاري ــد املتأخ ــات الفوائ دفع
ــ�ة. ــل الهيئ ــن قب ــدر م ــرى وتق ــغيل األخ ــات التش وجه

مادة )24(
علــى الهيئــ�ة أن جتــري كل ثــاث ســنوات دراســة اكتواريــة استشــارية إلعــادة حتديــد نســبة املســاهمات واملنافــع . 1

مــع مراعــاة مؤشــرات األنظمــة األخــرى وصــواًل للتــوازن المــايل. 
تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقًا ملتطلبات معايري املحاسبة الدولية.. 2

الباب الثالث: الفصل الثالث
املواعيد الزمني�ة والغرامات
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مادة )25(
 1. للمشرك احلق يف احلصول على املنافع التقاعدية يف نظام املنافع املحددة وفقًا لما يلي:  

أ . تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس )%2( عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثاث    
سنوات من سنوات اخلدمة املحسوبة ألغراض التقاعد.   

ب . للمشرك احلق يف احلصول على تقاعد العجز الصيح بمعدل )%2( عن كل سنة خدمة من    
متوسط الراتب آلخر ثاث سنوات، مع مراعاة أن سنوات اخلدمة املحسوبة ألغراض التقاعد هي    

عدد سنوات اخلدمة الفعلية حىت تاريخ اإلصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات املتبقية   
حــىت بلــوغ ســن التقاعــد اإللــزايم، حبيــث ال تزيــد ســنوات اخلدمــة املحســوبة ألغــراض التقاعــد عــن 35 ســنة.   

2. يف حالــة عــدم وجــود ثــاث ســنوات خدمــة ألغــراض احتســاب متوســط الراتــب حتســب املنافــع علــى أســاس 
متوســط الراتــب لســنوات اخلدمــة الفعليــة.

3. يف حالــة الوفــاة حيصــل الورثــة علــى نفــس املبلــغ التقاعــد الــذي كان حيصــل عليــه املتــوىف إذا كان متقاعــدًا قبــل الوفــاة، 
ويف حالــة وفــاة املشــرك خــال اخلدمــة الفعليــة، حيتســب الراتــب التقاعــدي وفقــًا لألســس املعتمــدة الحتســاب راتــب 
العجــز الصــيح الــواردة يف الفقــرة )1( بنــ�د )ب( مــن هــذه المــادة ويــوزع الراتــب التقاعــدي ومبلــغ التأمــن علــى الورثــة 

املســتحقن وفقــًا للجــدول رقــم )2( الــوارد يف المــادة رقــم )34(.1 

4. إضافــة إىل املنافــع الــواردة يف الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة للمشــرك يف حالــة الوفــاة أو عــدم اللياقــة الصحيــة بســبب 
عجــز طــي دائــم نتيجــة إلصابــة عمــل أو حــادث وقــع أثنــ�اء تأديــة العمــل أو بســبب احلصــول علــى مبلــغ مــن التأمــن 

تؤديــه لــه الهيئــ�ة معــاداًل لنســبة مــن الراتــب الســنوي تبعــًا للســن وذلــك وفقــًا للجــدول رقــم )1( اآليت:2 

الباب الثالث: الفصل الرابع
املنافع

تعّدل المادة )25( من القانون األصلي على النحو التايل: تلغى الفقرة رقم )3( وتستب�دل بالنص التايل: يف حالة الوفاة يوزع على الورثة . 1
املستحقن الراتب التقاعدي وفقًا للجدول الوارد يف هذا القانون، ويف حالة وفاة املشرك خال اخلدمة الفعلية حيتسب الراتب التقاعدي وفقًا 

لألسس املعتمدة الحتساب راتب العجز الصيح الوارد يف الفقرة )1( بن�د )ب( من المادة )25( من القانون األصلي ويوزع الراتب التقاعدي على 
الورثة املستحقن وفقًا للجدول الوارد يف هذا القانون. 

تعّدل المادة )25( من القانون األصلي على النحو التايل: تلغى الفقرة رقم )4( وتستب�دل بالنص التايل: تستحق مبالغ التأمن الي تؤديها . 2
 الهيئ�ة إىل املشركن بهذا القانون أو املستحقن عنهم يف احلالتن التاليتن:  

 أ. وفاة املشرك وهو يف اخلدمة قبل بلوغ سن الستن ويف هذه احلالة يؤدى املبلغ إىل الورثة  الشرعين  أو من يعينهم املشرك قبل وفاته. 
ب. إنهاء خدمة املشــرك قبل بلوغه ســن الســتن بســبب عدم اللياقة الصحية إذا نشــأت عن عجز  تام بموجب قومســيون طي صادر 

 قبل قــرار إنهاء اخلدمة.
ج. مبالــغ التأمــن يف كا احلالتــن تكــون معادلــة لنســبة الراتب الســنوي تبعًا للســن وذلك وفق  اجلــدول  رقم )1( الوارد يف المادة )25( 

مــن القانون األصلي. 

تعديالت القانون:
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نسبة مبلغ التأمني % السن حىت سن نسبة مبلغ التأمني % السن حىت سن

147 43 267 25
140 44 260 26
133 45 253 27
127 46 247 28
120 47 240 29
113 48 233 30
107 49 227 31
100 50 220 32
93 51 213 33
87 52 207 34
80 53 200 35
73 54 193 36
67 55 187 37
60 56 180 38
53 57 173 39
47 58 167 40
40 59 160 41
33 60 153 42

جدول رقم )1( 
بي�ان نسبة مبالغ التأمن

ماحظة: يف حتديد السن تعتر كسور السنة سنة كاملة
5. يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي كاآليت: 

أ. األرملة أو األرامل أو للبنت إذا تزوجن.   

ب. إذا بلــغ االبــن أو البنــت أو األخــوة املعالــن ســن )21 ســنة(  دون دخــول اجلامعــات، أو ســن) 26 ســنة(          
ــا. ــد العلي ــات أو املعاه ــدى اجلامع ــة بإح ــت ملتحق إذا كان/ كان

6. تعــدل املنافــع بقــرار مــن مجلــس الــوزراء مــرة علــى األقــل كل ثــاث ســنوات معتمــدة علــى الزيــادة يف متوســط الرقــم 
القيــايس ألســعار املســتهلك يف الســلطة الوطنيــ�ة خــال هــذه املــدة.

الباب الثالث: الفصل الرابع
املنافع
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تتّمة المادة )25(1

مادة )26(

نظام املساهمات املحددة
يســتحق املشــرك عنــد بلوغــه ســن التقاعــد اإللــزايم كامــل املبالــغ املجمعــة باســمه يف احلســاب اخلــاص املذكــور . 1

ــق يف  ــه احل ــة، ول ــد التقاعدي ــغل والعوائ ــة املش ــف وحص ــة املوظ ــك حص ــا يف ذل ــ�د )5( بم ــم )12( بن ــادة رق يف الم
اختيــ�ار إحــدى البدائــل التاليــة: 

أ . كامل املبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.   

ب . مبلغ شهري على طول احلياة أو وفقًا جلدول متفق عليه.   

ج . توليفه من البدائل املذكورة يف )أ + ب( من هذا البن�د.   

يف حالة العجز يستطيع املشرك سحب كامل املبلغ كدفعة واحدة. . 2

ــا . 3 ــم وفق ــوزع عليه ــدة وي ــة واح ــغ كدفع ــل املبل ــى كام ــتحقون عل ــون/ املس ــل املنتفع ــرك حيص ــاة املش ــة وف يف حال
ــون. ــذا القان ــن ه ــادة )34( م ــواردة يف الم ــة ال للقائم

تعّدل المادة )25( من القانون األصلي على النحو التايل: يتم إضافة البنود أدناه إىل المادة )25( على النحو التايل:. 1

7. تدفع باإلضافة إىل املنافع التقاعدية الدفعات التالية: 

أ . عاوة عائلية وفقًا لقانون اخلدمة املدني�ة للمشرك طالما كان يستحق املعاش. 

ب . إذا تغــري أو اختلــف ســلم الرواتــب والدرجــات يف وقــت مــن األوقــات عــن الــذي كان قائمــا عنــد انتهــاء  خدمــة املنتفــع يســوى املعــاش علــى أســاس 
ســلم الرواتــب والدرجــات اجلديــد وذلــك اعتبــ�ارا مــن الشــهر الــذي حيصــل فيــه التغيــري أو االختــاف أيهمــا أفضــل للمنتفــع.

 8. تدخــل مــدة اإلعــارة واإلجــازات الدراســية بــدون مرتــب ومــدة البعثــة الرســمية واإلجــازات العاديــة واالســتثن�ائي�ة يف املنافــع التقاعديــة علــى أن تســدد 
عنهــا كافــة املســاهمات حســب القانــون وذلــك وفقــا لاحئــة تصــدر عــن مجلــس الــوزراء.

ــه  ــويف في ــذي ت ــهر ال ــمل الش ــهر تش ــة أش ــدة ثاث ــ�ه م ــرف رواتب ــغيل بص ــة التش ــتمر جه ــون تس ــذا القان ــكام ه ــركن بأح ــد املش ــاة أح ــة وف 9. أ. يف حال
 وشــهرين آخريــن، ويف حالــة وفــاة املشــرك بعــد التقاعــد تســتمر هيئــ�ة التقاعــد بصــرف راتبــ�ه التقاعــدي ثاثــة أشــهر اعتبــ�ارا مــن الشــهر الذي تــويف فيه.
ب.  ويف كا احلالتــن يتــم اعتمــاد راتــب شــهر حبــد أدىن )5000( خمســة آالف شــيكل حســب احلــاالت الســالفة الذكــر لألرملــة أو األرامــل 
آخــر.  تقاعــدي  نظــام  أو  قانــون  أي  يف  ذلــك  خيالــف  مــا  كل  ويلغــى  اجلنــازة  مصاريــف  بتــويل  قــام  أنــه  يثبــت  مــن  أو  القصــر  ويل  أو  تعــددن   إن 

ج. تنطبق أحكام هذه المادة على جميع أنظمة التقاعد األخرى.

الباب الثالث: الفصل الرابع
املنافع

تعديالت القانون:
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تعّدل المادة )27( من القانون األصلي على النحو التايل: تلغى الفقرة رقم )2( وتستب�دل بالنص التايل: املشركون الذين أكملوا عشرين . 1
سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد من الذكور وخمسة عشر سنة لإلناث وبلوغ سن )55( سنة حيصلون على تقاعد شيخوخة.

تعــّدل المــادة )27( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة رقــم )3( وتســتب�دل بالنــص التــايل:  احلــد األدىن مــن ســنوات املســاهمة . 2
للحصــول علــى تقاعــد شــيخوخة هــو )25( ســنة خدمــة للذكــور و )20( ســنة خدمــة لإلنــاث مقبولــة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن )50( ســنة.

مادة )27(

حتدد أهلية االنتفاع بالتقاعد اإللزايم على النحو التايل:
الســن اإللــزايم علــى تقاعــد شــيخوخة هــو )60 ســنة( شــريطة توفــر 15 ســنة خدمــة مقبولــة ألغــراض التقاعــد . 1

وســددت جميــع املســاهمات عنهــا.
املشــركون الذيــن أكملــوا عشــرين ســنة خدمــة مقبولــة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن )55( ســنة حيصلــون علــى . 2

ــيخوخة1  تقاعد الش
احلــد األدين مــن ســنوات املســاهمة للحصــول علــى تقاعــد شــيخوخة هــو)25( ســنة خدمــة مقبولــة ألغــراض . 3

ــن )50(. 2 ــوغ س ــد وبل التقاع
يمكــن للمشــركن الذيــن أكلمــوا خدمــة )20( ســنة مقبولــة ألغــراض التقاعــد ووصلــوا ســن )50( أن حيصلــوا . 4

علــى تقاعــد شــيخوخة إذا كانــوا يعملــون يف الوظائــف التاليــة:
  أ . منتسي قوات األمن. 

ب . املخترات ومراكز األشعة.   
ج . موظفو التنقيب عن النفط والغاز.   

د . موظفو املناجم.  
إذا بلــغ املشــرك ســن الســتن ولــم يكــن مؤهــا للحصــول علــى تقاعــد حيصــل علــى مســاهمتة وفوائدهــا . 5

البســيطة دفعــة واحــدة يف ســنة بلوغــه الســتن.

مادة )28(

يف حالة االستقالة يتم دفع املستحقات التقاعدية يف أنظمة التقاعد كما يلي: 

أواًل: نظام املنافع املحددة: 
ــة  ــنوات اخلدم ــع س ــل جمي ــف نق ــة املوظ ــن وبموافق ــد، يمك ــتحقاقه للتقاع ــل اس ــف قب ــتقالة املوظ ــة اس أ . يف حال
ــام  ــه إىل نظ ــل في ــذي يعم ــددة ال ــع املح ــام املناف ــا لنظ ــة، وفق ــاهمات المالي ــا املس ــدد عنه ــابه واملس ــدة حلس املقي
ــاص.  ــاع اخل ــه يف القط ــل ب ــابه يعم ــام مش ــه، أو أي نظ ــوًا في ــف عض ــح املوظ ــذي يصب ــل ال ــد البدي ــع اجلدي املناف

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد

تعديالت القانون:
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ب . إذا لــم تكــن إمكانيــ�ة التمويــل متوفــرة لــدى املوظــف الســابق، تعيــد الهيئــ�ة كامــل مســاهمة املوظــف مضافــًا 
إليهــا الفوائــد يف املوعــد األقــرب مــن مــوت املوظــف، أو عجــزه أو وصولــه إىل تقاعــد الشــيخوخة.1

ــل  ــد البدي ــام التقاع ــة إىل نظ ــري املحول ــابقة غ ــة الس ــنوات اخلدم ــد س ــة، تقي ــابق باخلدم ــف س ــق موظ ج. إذا التح
ــه لــم حتصــل هنــاك فــرة انقطــاع. وكأن

د. دون املــس بالفقــرة )أ( أعــاه يســتطيع املشــرك الــذي يســتقيل مــن اخلدمــة ولــه ثــاث ســنوات خدمــة أو أقــل 
ــدة  ــة واح ــاهمات دفع ــرك املس ــدد املش ــريطة أن يس ــددة، ش ــع املح ــام املناف ــاهمته يف نظ ــل مس ــرف كام ــب ص طل
ــد أو  ــتامه للعائ ــن اس ــنوات م ــس س ــال خم ــة خ ــد للخدم ــا، إذا أعي ــاق عليه ــم االتف ــهرية يت ــات ش ــًا لدفع أو وفق
املســاهمة، وعندمــا يســحب املشــرك املســاهمات اخلاصــة بــه، تعتــر مســاهمة املشــغل إيــرادات غــري عاديــة للهيئ�ة.   

ثاني�ًا: نظام املنافع املحددة: 
أ. إذا انســحب موظــف مــن اخلدمــة قبــل اســتحقاقه للتقاعــد، يمكــن وبنــ�اء علــى طلــب املوظــف حتويــل رصيــد 

حســابه يف نظــام )املســاهمات املحــددة( ألي نظــام الحــق مشــابه بديــل يلتحــق بــه املوظــف.

ب. قبــل حــدوث مثــل هــذا التحويــل، حيــق للموظــف الســابق االحتفــاظ جبميــع احلقــوق اخلاصــة بالقيمــة املجمعــة 
يف احلســاب واحلــق يف اســتمرار مراقبــة االســتثمار يف احلســاب.

ج. إذا لــم حيــول املوظــف رصيــد احلســاب إىل نظــام الحــق مشــابه تقــوم الهيئــ�ة بصــرف املبلــغ وفقــًا حلالــة املوظــف، 
أي إمــا يف حالــة املــوت، أو العجــز أو وصــول ســن التقاعــد اإللــزايم، وتشــمل قيمــة املنافــع املحولــة رصيــد احلســاب 

يف تاريــخ انســحاب املوظــف إضافــة إىل جميــع االلزتامــات والعوائــد املرتبــ�ة علــى احلســاب.

د . للهيئــ�ة احلــق يف إغــاق حســاب املوظــف املســتقيل وتوزيــع الرصيــد إذا تــويف كمــا هــو منصــوص عليــه يف 
والتعليمــات. األنظمــة 

ه . تنطبق قواعد هذه المادة على األشخاص املنسحبن من العمل بشكل اختي�اري أو إجباري.

مادة )29( أهلية االنتفاع بتقاعد العجز
يتــم حتديــد أهليــة احلصــول علــى تقاعــد يف حالــة العجــز الصــيح اجلــزيئ الدائــم أو الكلــي الدائــم مــن قبــل  جلنــة طبيــ�ة 

متخصصــة يتــم اختي�ارهــا مــن قبــل الهيئــ�ة شــريطة أن يكــون املوظــف:
 1. دون سن )60( سنة. 

2. غري مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر. 
3. أكــد عجــز الصــيح مــن قبــل جلنــة طبيــ�ة متخصصــة تعــن مــن قبــل الهيئــ�ة، علــى أن تتــم إعــادة النظــر يف وضعــه 

وفقــا لمــا تقــره اللجنــة الطبي�ة.

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد

تعــّدل المــادة )28( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة رقــم )ب( وتســتب�دل بالنــص التــايل: إذا لــم تكــن إمكانيــ�ة التحويــل . 1
متوفــرة لــدى املوظــف املذكــور يف البنــ�د )أ( أعــاه وكانــت لديــه خدمــة أقــل مــن ثــاث ســنوات تدفــع لــه املبالــغ الــي اشــرك بهــا بنظــام املنافــع 
املحــددة واملســاهمات املحــددة. وإذا كان لديــه خدمــة ثــاث ســنوات أو أكــر ولــم يســتحق راتبــ�ا تقاعديــًا تصــرف لــه كافــة املســاهمات الــي كان 

يدفعهــا يف نظــام املنافــع املحــددة ومســاهمته ومســاهمة املشــغل يف نظــام املســاهمات املحــددة حــال مســاهمته يف هــذا النظــام. 

تعديالت القانون:
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مادة )30(
1. تقــوم اللجنــة الطبيــ�ة مــن ذاتهــا أو بطلــب مــن الهيئــ�ة بإعــادة فحــص وتقييــم الوضــع الصــيح للمتقاعديــن بســبب 
ــد  ــى تقاع ــول عل ــروط احلص ــب ش ــون حس ــوا ينتفع ــا زال ــن م ــن أن املنتفع ــد م ــل، للتأك ــى األق ــنتن عل ــز كل س العج

ــز.  العج

ــراض  ــة ألغ ــنوات خدم ــل س ــن العم ــاع ع ــرة االنقط ــب ف ــه وحتتس ــاد إىل وظيفت ــزه، يع ــن عج ــف م ــفي املوظ 2. إذا ش
ــك  ــروط ذل ــة ش ــدد الاحئ ــاع وحت ــرة االنقط ــن ف ــاهمتيهما ع ــة مس ــف واحلكوم ــن املوظ ــدد كل م ــى أن يس ــد عل التقاع

ــه. ــا لوظيفت ــودة بعده ــف الع ــموح للموظ ــاع املس ــرة االنقط وف

مادة )31( أهلية االنتفاع بتقاعد الورثة

1. يســتحق الورثــة احلصــول علــى تقاعــد الورثــة، إذا كان املتــوىف يتلقــى راتبــ�ًا تقاعديــًا يف وقــت وفاتــه، أو كان مؤهــًا 
للحصــول علــى راتــب تقاعــدي وفقــا لنظــام املنافــع املحــددة وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون. 

2. إذا تغــري عــدد الورثــة يعــاد احتســاب وتوزيــع الراتــب التقاعــدي علــى الورثــة للحفــاظ علــى حصــص متســاوية 
للورثــة املســتحقن وفقــا للجــدول رقــم) 2( امللحــق بالمــادة )34( مــن هــذا القانــون.

مادة )32(
الورثة املستحقون هم:

1. أرملة أو أرامل املشرك. 

2. األوالد واألخوة أقل من )21( سنة والذين كانوا يعالون من املشرك قبل وفاته. 

3. األوالد واألخــوة مــا فــوق )21( ســنة ودون )26( ســنة الذيــن كانــون يعالــون مــن املشــرك قبــل وفاتــه والذيــن 
مــا زالــوا يكملــون تعليمهــم اجلامعــي. 

ــباب  ــل ألس ــل دخ ــن حتصي ــن ع ــه والعاجزي ــل وفات ــرك قب ــل املش ــن قب ــون م ــوا يعال ــن كان ــوة الذي 4. األوالد واألخ
صحيــة، وتقــوم اللجنــة الطبيــ�ة املشــكلة مــن قبــل الهيئــ�ة بتحديــد مــا إذا كان الوضــع الصــيح ألحدهــم يمنعــه مــن 

ــل أم ال. العم

5. البن�ات واألخوات غري املزتوجات، مطلقات أو أرامل. 

6. والدي املشرك. 

7. زوج املشــركة، إذا كان عنــد وفاتهــا غــري قــادر علــى كســب الدخــل مــن الناحيــة الصحيــة أو غــري قــادر علــى إعالــة 
نفســه، وفقــًا لتقريــر اللجنــة الطبيــ�ة املشــكلة مــن قبــل الهيئــ�ة.

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد
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مادة )33( شروط إضافية لالنتفاع بتقاعد الورثة

ــت . 1 ــدي إذا طلق ــب التقاع ــا يف الرات ــا حقه ــود إليه ــا، ويع ــد زواجه ــة عن ــدي لألرمل ــب التقاع ــرف الرات ــف ص يتوق
أو ترملــت ألول مــرة خــال عشــر ســنوات مــن تاريــخ زواجهــا، وإذا كان نصيــب األرملــة قــد رد إىل أوالد صاحــب 

ــايق دون رد.  ــزء الب ــها إال اجل ــن معاش ــا م ــود إليه ــا يع ــن ف ــاش أو الوالدي املع

ال جيــوز لألرملــة اجلمــع بــن معاشــها مــن زوجهــا األول ومعاشــها مــن زوجهــا األخــري، ويف هــذه احلالــة يصــرف لهــا . 2
املعــاش األكــر. 

ــم . 3 ــون دخله ــوات( أو يك ــ�ات واألخ ــوة والبن ــريك )األخ ــل للش ــاك دخ ــون هن ــرك أن ال يك ــاة املش ــد وف ــرط عن يش
أقــل مــن قيمــة اســتحقاقهم، ولهــذا الغــرض ال تعتــر النفقــة املدفوعــة للبنــ�ات واألخــوات دخــًا، وعلــى الشــخص 
املنتفــع إثبــ�ات عــدم حصولــه علــى دخــل أو أن دخلــه أقــل مــن مســتحقاته بوســاطة شــهادة مــن اجلهــة املعنيــ�ة 
تؤيــد إقــراره. ويف حالــة وجــود دخــل خــاص ختصــم قيمــة الدخــل مــن املســتحقات التقاعديــة، وتتــم إعــادة حتديــد 

املســتحقات التقاعديــة ســنويًا علــى ضــوء املتغــريات احلاصلــة يف الدخــل ســواء يف الزيــادة أو النقصــان. 

للحصول على تقاعد الورثة يشرط الستحقاق الوالدة أال تكون مزتوجة من غري والد املتوىف. . 4

ــاش إذا . 5 ــن مع ــا م ــتحق له ــا كان يس ــت م ــت أو األخ ــح البن ــن، وتمن ــد زواجه ــوات عن ــ�ات واألخ ــاش البن ــع مع يقط
ــب  ــع أو صاح ــاة املنتف ــخ وف ــن تاري ــزواج أو م ــخ ال ــن تاري ــر م ــى األك ــنوات عل ــر س ــال عش ــت خ ــت أو ترمل طلق

ــتحقن.  ــايق املس ــوق ب ــال حبق ــك دون إخ ــاش وذل املع

يســتحق الــزوج حــال وفــاة زوجتــه النصيــب املحــدد يف اجلــدول إذا كان وقــت وفاتهــا مصابــًا بعجــز صــيح يمنعــه . 6
ــه وقــت  ــ�ة، ويشــرط أال يكــون ل ــ�ة اخلاصــة بالهيئ ــة العجــز بقــرار مــن اللجنــة الطبي مــن الكســب، ويثبــت حال
الوفــاة دخــل خــاص يعــادل قيمــة اســتحقاقه يف املعــاش أو يزيــد عليــه، فــإذا نقــص الدخــل عمــا يســتحقه صــرف 
ــدود  ــتفيدين يف ح ــى املس ــة عل ــتحق للزوج ــاش املس ــايق املع ــوزع ب ــة ي ــذه احلال ــرق، ويف ه ــدار الف ــاش بمق ــه مع ل

ــزوج. ــ�ة باجلــدول املذكــور دون وجــود ال األنصبــة املبين

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد



قانون التقاعد العام29

قانون التقاعد الفلسطيين العام
رقم )7( لسنة 2005م

مادة )34( 
جدول رقم )2( األنصبة املستحقة يف املعاش للورثة1

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد

املستحقونرقم 
األنصبة  املستحقة يف املعاش

األخوةالوالديناألوالداألرامل

أرملة أو أرامل أو زوج  مستحق وأكر 1
0.5 نصف0.5 نصفمن ولد

أرملة أو أرامل أو زوج  مستحق وولد 2
سدس للواحد ثلث0.5 نصفواحد وولدين

-أو اثنن

أرملة أو أرامل أو زوج  مستحق وولد 3
--ثلث0.5 نصفواحد

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وأكر 4
سدس للواحد 0.5 نصفثلثمن ولد  ووالدين مستحقن

-أو اثنن

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق 5
سدس لكل -0.5 نصفووالدين مع عدم وجود أوالد

-منهما

أكر من ولد ووالدين مع عدم وجود 6
0.75 ثاثة -أرملة أو زوج مستحق

أرباع
سدس للواحد 

-أو اإلثنن

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود 7
سدس لكل 0.5 نصف-أرملة أو زوج مستحق

-منهما

والدين  مع عدم وجود أرملة أو زوج 8
ثلث للواحد أو --مستحق

-اإلثنن

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج 9
سدس---مستحق وال أوالد وال والدين

10
أكر من أكر من أخ أو أخت مع عدم 

وجود أرملة أو زوج مستحق وال أوالد 
وال والدين

ثلث ---
بالتساوي

تعّدل المادة )34( من القانون األصلي على النحو التايل: يستب�دل النص يف عمود “الوالدين” من )سدس لكل واحد منهما( إىل )سدس . 1
للواحد أو اثنني(، كما هو مبنّي يف اجلدول أعاله.

تعديالت القانون:
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مادة )35(

يف حالــة زواج أو وفــاة أرملــة بعــد اســتحقاقها معاشــًا، يــؤول نصيبهــا إىل أوالد صاحــب املعــاش الذيــن يتقاضــون . 1
معاشــات وقــت زواجهــا أو وفاتهــا، ويــوزع بينهــم بالتســاوي بشــرط أال يتجــاوز مجمــوع املســتحق لهــم النســب 
ــتحق يف  ــزوج املس ــى ال ــم عل ــذا احلك ــري ه ــال ويس ــب احل ــم )7( حس ــة رق ــم )6( أو احلال ــة رق ــة باحلال املوضح

حالــة وفاتــه.

إذا قل ما يمنح للوالدين يف احلالة رقم )4( عن السدس نتيجة وجود دخل يرد البايق إىل األرملة.. 2

عنــد وفــاة أحــد الوالديــن يف حالــة رقــم )4( يــؤول نصيبــ�ه إىل األرملــة فــإذا كانــت قــد توفيــت أو تزوجــت يــؤول . 3
ــة  ــة رقــم )6( أو احلال هــذا النصيــب إىل األوالد علــى أال جيــاوز مجمــوع املســتحق لهــم النســب املوضحــة كاحلال

رقــم )7( حســب احلــال.

يشرط الستحقاق األخوة واألخوات معاشًا أن تثبت إعالة املورث لهم أثن�اء حياته.. 4

مادة )36( أهلية االنتفاع بالتقاعد املبّكر

يمكــن ملوظــف اخلدمــة املدنيــ�ة املشــمول يف القانــون احلصــول علــى تقاعــد مبّكــر بعــد موافقــة الهيئــ�ة واســتكمال . 1
)15( ســنة مــن اخلدمــة املحســوبة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن ال)55(، ويف هــذه احلالــة فــإن الراتــب 
ــىت  ــنة ح ــن الس ــزء م ــنة أو ج ــن كل س ــدار )%4( ع ــض بمق ــوف ينخف ــددة س ــع املح ــام املناف ــًا لنظ ــدي وفق التقاع

ــنة.1 ــتن س ــدد بس ــزايم املح ــد اإلل ــن التقاع ــول س وص

يمكــن لقــوى األمــن املشــمولة يف القانــون احلصــول علــى تقاعــد مبكــر غــري منقــوص بعــد موافقــة الهيئــ�ة وإكمــال . 2
)15( ســنة مــن اخلدمــة املحســوبة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن خمســن ســنة. 

إذا رغــب أحــد موظفــي قــوى األمــن االنتقــال للعمــل يف قطــاع آخــر خاضــع لنظــام تقاعــد )املنافــع املحــددة( تنقــل . 3
جميــع ســنوات اخلدمــة العســكرية إىل القطــاع اجلديــد وحتســب ألغــراض التقاعــد.

إذا لــم يصبــح املوظــف العســكري عضــوًا يف نظــام تقاعــد جديــد، علــى الهيئــ�ة إعــادة جميــع املبالــغ الــي قــد . 4
تراكمــت لــه باإلضافــة إىل عوائــد االســتثمارات وفقــًا حلالــة املوظــف العســكري وأحــكام القانــون. 

ــام . 5 ــددة( إىل نظ ــاهمة املح ــام )املس ــابه يف نظ ــد حس ــول رصي ــة حي ــن الوظيف ــن م ــوى األم ــن ق ــد م ــحب أح إذا انس
ــه.  ــوا في ــح عض ــذي يصب ــد( وال ــددة اجلدي ــاهمات املح )املس

إذا لــم يصبــح عنصــر قــوى األمــن الســابق عضــوًا يف نظــام تقاعــد آخــر مــن أنظمــة املســاهمات املحــددة، تدفــع لــه . 6
الهيئــ�ة رصيــد احلســاب وفقــًا حلالتــه وأحــكام القانــون.

الباب الثالث: الفصل اخلامس
أهلية االنتفاع بالتقاعد

تعــّدل المــادة )36( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: تلغــى الفقــرة رقــم )1( وتســتب�دل بالنــص التــايل: يمكــن ملوظــف اخلدمــة املدني�ة . 1
ــد  ــراض التقاع ــوبة ألغ ــة املحس ــن اخلدم ــنة م ــتكمال )15( س ــ�ة واس ــة الهيئ ــد موافق ــر بع ــد مبك ــى تقاع ــول عل ــون احلص ــمول يف القان املش
وبلــوغ ســن )55( ســنة ويف هــذه احلالــة فــإن الراتــب التقاعــدي وفقــا لنظــام املنافــع املحــددة ســوف ينخفــض بمقــدار )%5( حــىت وصــول 

ســن التقاعــد اإللــزايم املحــدد بســتن ســنة.

تعديالت القانون:
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مادة )37(

حتدد إجراءات احلصول على التقاعد بما يلي: 

علــى الهيئــ�ة إنشــاء نظــام مطالبــة للمنافــع التقاعديــة يشــتمل علــى نمــاذج وإجــراءات وتوجيهــات، واملواعيــد . 1
الضروريــة كمــا ينــص عليهــا يف التعليمــات. 

يقدم املشرك إىل الهيئ�ة طلب اإلحالة إىل التقاعد عند استحقاقه لهذه املنافع. . 2

علــى الهيئــ�ة عنــد اســتام الطلــب أن تت�أكــد مــن صحــة املعلومــات الــواردة فيــه وتعلــم طالــب التقاعــد فــورًا . 3
باملنافــع املســتحقة. 

ــد . 4 ــاص باملتقاع ــي اخل ــاب البنك ــة إىل احلس ــع التقاعدي ــل املناف ــظ بتحوي ــا إىل احلاف ــ�ة تعليماته ــي الهيئ تعط
وفقــا للتواريــخ املحــددة يف التعليمــات، ويف حالــة التأخــري فــإن للمتقاعــد احلــق يف احلصــول علــى تعويضــات 

ماليــة وفقــًا لمــا يتــم إقــراره. 

تقــوم الهيئــ�ة بمطابقــة دفعــات املنافــع التقاعديــة املدفوعــة للمتقاعديــن يف حســابات احلافــظ وغــريه مــن . 5
املؤسســات الماليــة الــي لهــا عاقــة بدفعــات املنافــع.

مادة )38(

حيــق للمشــرك االعــراض لــدى اللجنــة املختصــة املشــكلة مــن الهيئــ�ة وذلــك يف حالــة وقــوع خــاف بينــ�ه بــن الهيئــ�ة، 
وعنــد تعــذر اللجنــة يف الوصــول إىل حــل فللمشــرك أن يلجــأ إىل القضــاء.

الباب الثالث: الفصل السادس
إجراءات احلصول على التقاعد





 الباب الرابع
إدارة هيئة التقاعد
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مادة )39(

1. يتوىل إدارة الهيئ�ة مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقًا لما يلي:

أ . ثاثة أعضاء مهنين متخصصن يف األمور المالية واالقتصادية. 

ب . رئيس الهيئ�ة. 

ج. رئيس ديوان املوظفن العام. 

د. رئيس هيئ�ة التنظيم واإلدارة.  

ه. ممثل عن موظفي الهيئ�ات املحلية يتم اختي�اره من جهاتهم التمثيلية. 

و. ممثل عن املتقاعدين يتم اختي�اره من جهاتهم  التمثيلية. 

ز. ممثــل عــن وزارة الماليــة يتــم اختيــ�اره مــن وزيــر الماليــة علــى أن ال يقــل عــن درجــة مديــر عــام ويكــون مختــص 
باألمــور الماليــة واالقتصاديــة. 

2. يشــرط يف جميــع أعضــاء املجلــس أن يكونــوا مــن األشــخاص املعروفــن بالزناهــة ولــم يصــدر حبــق أي منهــم حكــم يف 
جنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف أو األمانــة. 

3. يكون مجلس اإلدارة فيما يقوم به من أعمال مسؤواًل أمام مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.

مادة )40( 
يكــون رئيــس الهيئــ�ة ســكرتريًا للمجلــس ويتــوىل إدارة الهيئــ�ة بشــكل مباشــر، ويقــوم باألعمــال اإلداريــة طبقــًا للقانــون 

واألنظمــة والتعليمــات وقــرارات وتوجيهــات مجلــس اإلدارة.



قانون التقاعد العام36

قانون التقاعد الفلسطيين العام
رقم )7( لسنة 2005م

الباب الرابع: الفصل األول
مجلس اإلدارة

مادة )41( مهام مجلس األدارة

وفقــًا ألحــكام هــذا القانــون يقــوم مجلــس اإلدارة باإلشــراف علــى إدارة أعمــال وشــؤون الهيئــ�ة ومن مســؤولياته: 
1. حتديــد سياســة اســتثمارية ألمــوال الهيئــ�ة مــع مراعــاة مبــدأ الديمومــة، بمــا يف ذلــك وضــع أهــداف اســتثمارية 

مكتوبــة، وحتديــد معايــري وآليــات لاســتثمارات، وبشــكل خــاص جيــب علــى السياســة االســتثمارية أن حتــدد: 

أ . فئات املوجودات املسموح بامتاكها.

 ب . توزيع امللكية والعائدات املتوقعة وأدوات وأنواع املخاطر واألدوات المالية.

2. إقرار مشروع موازنة الهيئ�ة املقدم من رئيس الهيئ�ة. 

3. التأكد من قيام رئيس الهيئ�ة بتنفيذ سياسات املجلس بأمانة وصدق يف كل ما يتعلق بأعماله وواجباته. 

4. تصميم ومراقبة وإعادة النظر يف معايري مراقبة املخاطر الداخلية ونظام التشغيل. 

5. مراقبــة تضــارب املصالــح وإســاءة اســتخدام املعلومــات التفصيليــة بمــا يف ذلــك صياغــة تعليمــات وإجــراءات مكتوبة 
مــن أجــل التعــرف وحتديــد حــاالت تضــارب املصالــح املحتملــة ووضــع إجــراءات حلــل هــذه التضاربــات، ووضــع ميثــ�اق 

شــرف ألعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي الهيئــ�ة.

6. مراجعــة التدقيــق الســنوي والبي�انــات الماليــة الســنوية، واملصادقــة علــى التقريــر الســنوي حــول نشــاطات الهيئــ�ة 
وتقييــم املوجــودات املقــدم مــن رئيــس الهيئــ�ة. 

7. العمــل علــى تنفيــذ عمليــة توعيــة للمشــركن واملســتفيدين املســتحقن وغريهــم ممــن لهــم عاقــة يف التقاعــد. بمــا 
يف ذلــك اإلفصــاح ويف الوقــت املناســب عــن املعلومــات الضروريــة ملنتســي النظــام و املتقاعديــن بمــا يف ذلــك حقوقهــم 

والزتاماتهــم الماليــة وفقــًا للــواحئ والتعليمــات اخلاصــة بذلــك.

مادة )42( تفويض الصالحيات
1. ملجلــس اإلدارة احلــق يف ختويــل بعــض مــن صاحياتــه أو كاملهــا إىل رئيــس املجلــس و/ أو إىل جلنــة مــن أعضــاء 

مجلــس اإلدارة، وال جيــوز للمجلــس أن خيــول الصاحيــات التاليــة: 

أ. اعتماد تغيري أو إلغاء التعليمات.   

ب . اعتماد السياسة االستثمارية. واملعايري واإلجراءات اخلاصة بالهيئ�ة. 

ج . اعتماد املوازنة واعتماد البي�انات المالية اخلتامية وأية بي�انات مالية أخرى تصدر عن املجلس. 

ــع  ــن جمي ــؤوال ع ــى مس ــات ويبق ــن صاحي ــه م ــا خيول ــع م ــى جمي ــراف عل ــة واإلش ــؤولية املراقب ــس مس ــل املجل 2. حتم
ــق  ــن طري ــؤولياته ع ــن مس ــه م ــي نفس ــوال أن يعف ــن األح ــال م ــس يف أي ح ــتطيع املجل ــذ، وال يس ــي تتخ ــرارات ال الق

ــري. ــام إىل الغ ــف وامله ــض الوظائ ــات بع ــل صاحي ختوي

مادة )43( تعيني األعضاء
دون اإلخــال بأحــكام المــادة )39( مــن هــذا القانــون يصــدر رئيــس الســلطة الوطنيــ�ة مرســومًا بتعيــن أعضــاء مجلــس 
ــا  ــى يف اختي�ارهم ــ�ه، ويراع ــس ونائب ــس املجل ــوم رئي ــدد املرس ــوزراء وحي ــس ال ــن مجل ــيب م ــى تنس ــ�اًء عل ــ�ة بن إدارة الهيئ

القــدرة علــى العمــل وتطويــره وتنظيمــه.
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مادة )44(
تكــون مــدة العضويــة ملجلــس اإلدارة أربــع ســنوات، ويجــوز تمديدهمــا لفــرة أخــرى كحــد أقــى وبتنســيب مــن اجلهــة 

التمثيليــة ذات العاقــة وفقــًا ألحــكام المــادة )39( مــن هــذا القانــون . 

مادة )45(
ــه  ــًا ل ــ�ه يعــن آخــر بدي ــ�ه أو أي عضــو مــن األعضــاء قبــل انتهــاء مــدة عضويت إذا شــغر منصــب رئيــس املجلــس أو نائب

ــة. ــدة املتبقي ــال امل ــون إلكم ــذا القان ــن ه ــواد )39 ، 41، 43، 44 ( م ــكام امل ــًا ألح وفق

مادة )46(
يشرط يف من يعن عضوًا يف مجلس اإلدارة ما يلي: 

1. أن ال يقل عمره عن )35( سنة. 

2. أن ال يكون فاقدًا األهلية وفقًا لقرار محكمة فلسطيني�ة أو غريها. 

3. أن ال يكون قد أشهر إفاسه. 

4. أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل. 

5. أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السري والسلوك. 

6. أن ال يكــون محكومــًا عليــه جبنايــة أو جنحــة مخلــة بالشــرف واألخــاق واألمانــة واالعتــداء علــى المــال العــام أو 
اخلــاص.

مادة )47(
ــد  ــم حتدي ــام، ويت ــه يف النظ ــوص علي ــو منص ــا ه ــع كم ــة ومناف ــأة مالي ــى مكاف ــول عل ــس اإلدارة احلص ــو مجل ــق لعض حي
حجــم املكافــآت واملنافــع قياســًا لمــا حيصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة يف مؤسســات مماثلــة مــن ناحيــة املســؤوليات 

والنشــاطات وفقــًا لنظــام يصــدر مــن مجلــس الــوزراء .

مادة )48(
تبــ�دأ اســتقالة عضــو مجلــس اإلدارة يف تاريــخ اســتامها خطيــا وموقعــًا عليهــا أو يف التاريــخ املحــدد فيهــا وأيهمــا أبعــد، 
وعنــد ذلــك جيــب علــى رئيــس الهيئــ�ة التأكــد مــن أن جميــع املعلومــات املتعلقــة بعمــل العضــو املســتقيل قــد ســلمت إىل 

رئيــس املجلــس.

مادة )49( اجتماعات مجلس األدارة
1. تكــون اجتماعــات مجلــس اإلدارة قانونيــ�ة، إذا حضرهــا ثلــي األعضــاء، وتؤخــذ قــرارات املجلــس بأغلبيــ�ة احلضــور، 

ويف حالــة تســاوي األصــوات يرجــح صــوت رئيــس املجلــس. 

2. ال يعتر اجتماع مجلس اإلدارة قانوني�ًا، إال إذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.

الباب الرابع: الفصل األول
مجلس اإلدارة
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مادة )50(

ــجيل  ــس وتس ــال املجل ــدول أعم ــري ج ــ�ة بتحض ــس الهيئ ــوم رئي ــل، ويق ــى األق ــهر عل ــرة يف الش ــس اإلدارة م ــد مجل يعق
ــاء. ــل األعض ــن قب ــه م ــع علي ــاع للتوقي ــد االجتم ــام بع ــة أي ــال ثاث ــة خ ــر اجللس ــري محض ــات وحتض املاحظ

مادة )51(

يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثاثة أعضاء مع االلزتام بأحكام القانون. 

مادة )52(

علــى األعضــاء حضــور جميــع االجتماعــات، ويف حالــة الغيــاب يتوجــب علــى العضــو إعــام رئيــس الهيئــ�ة بســبب غيابــه 
مســبقًا وأي عضــو يتغيــب ثاثــة اجتماعــات متت�اليــة وبــدون عــذر مقبــول يفصــل مــن املجلــس ويطلــب مــن رئيــس 

الســلطة الوطنيــ�ة تعيــن بديــل عنــه وفقــًا ألحــكام القانــون.

مادة )53(

حيتفــظ بنســخة مــن جميــع القــرارات الــي تؤخــذ يف اجتماعــات املجلــس مــع محضــر اجللســة، وتضمــن قــرارات 
املجلــس يف التقريــر الســنوي للهيئــ�ة ويتــم نشــرها وفقــًا للقانــون.

مادة )54(

جيوز للعضو املمتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك يف محضر اجللسة.

الباب الرابع: الفصل األول
مجلس اإلدارة
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مادة )55(
يتــوىل إدارة الهيئــ�ة بشــكل مباشــر رئيســًا متخصصــًا يف الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة وذو خــرة وكفــاءة عاليــة وحســن 

الســرية والســمعة والســلوك. ويعتــر املســئول التنفيــذي األعلــى للهيئــ�ة.

مادة )56(
يعــن رئيــس الهيئــ�ة بقــرار مــن رئيــس الســلطة الوطنيــ�ة بنــ�اًء علــى تنســيب مــن مجلــس الــوزراء ومصادقــة املجلــس 

التشــريعي باألغلبيــ�ة املطلقــة ألعضائــه.

مادة )56(
يقوم رئيس الهيئ�ة باملهمات التالية: 

ــراءات  ــات واإلج ــدار التعليم ــؤولية إص ــذه املس ــن ه ــزء م ــر ج ــا، ويعت ــ�ة وموظفيه ــى إدارة الهيئ ــويم عل ــراف الي 1. اإلش
املكتوبــة والعلنيــ�ة املتعلقــة بالهيئــ�ة ودوائرهــا وفروعهــا وأقســامها ومتابعــة أنشــطتها، وحتفــظ هــذه التعليمــات يف 

ــن.  ــل املتقاعدي ــن قب ــا م ــاع عليه ــرض لإلط ــام وتع ــجل الع الس

2. إنشــاء نظــام ســجات حيتــوي علــى أحــدث املعلومــات املتعلقــة بمســاهمات األفــراد املشــركن يف أنظمــة التقاعــد 
ــى  ــاع عل ــة باالط ــب الوكال ــه بموج ــوب عن ــن ين ــرك أو م ــو املش ــمح للعض ــون، ويس ــكام القان ــًا ألح ــا وفق ــن له التابع

ــه.  ــاص ب ــجل اخل الس
3. إنشاء أنظمة جلمع املعلومات، ونشرها وإباغ املشركن وغريهم من اجلهات ذات الصلة. 

4. إنشاء نظام تسجيل لألعضاء بموافقة مجلس اإلدارة. 
5. حتديد قيمة وأهلية املنافع التقاعدية ملقديم الطلبات وفقًا للقانون والاحئة اخلاصة ذلك.

6. إنشــاء مجلــس طــي لدراســة احلالــة اخلاصــة بالعجــز الصــيح وغريهــا مــن احلــاالت املحولــة إليــه بموافقــة مجلــس 
اإلدارة. 

7. إدارة عملية االعراض يف الهيئ�ة 

8.  تقديــم توصيــة إىل مجلــس اإلدارة خبصــوص طلــب إحــدى البلديــات أو مؤسســة حكوميــة أخــرى االنضمــام إىل نظــام 
ــام  ــام لنظ ــات االنضم ــول البلدي ــأن قب ــس اإلدارة بش ــات ملجل ــم اقراح ــون، وتقدي ــكام القان ــًا ألح ــد وفق ــد اجلدي التقاع

التقاعــد والتأكــد مــن تلبيتهــا الشــروط املنصــوص عليــه يف القانــون. 

9. إعــداد مشــروع املوازنــة الســنوية والبي�انــات الماليــة األخــرى للهيئــ�ة وعرضهــا علــى مجلــس اإلدارة إلقرارهــا وتقديــم 
تقريــر ربعــي عــن تطــورات تنفيــذ املوازنــة واملعوقــات يف تنفيذهــا أو يف تنفيــذ بعــض منهــا وتقديــم توصيــة يف منتصــف 

كل ســنة عنــد ضــرورة إعــادة النظــر يف حجــم وتوزيــع املوازنــة وإدخــال التعديــات املطلوبــة. 

ــ�ة  ــل الهيئ ــن قب ــكلة م ــان املش ــع اللج ــة وجمي ــان املتخصص ــل اللج ــي واإلداري لعم ــادي التنظي ــم الم ــري الدع 10. توف
ــرة.  ــة املق ــا للموازن ــا وفق ــة عمله خلدم

11. تأمن تقييم اكتواري كل ثاث سنوات والعمل على عرض نت�اجئ الدراسة على مجلس اإلدارة. 

12. حتضري جدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة

الباب الرابع: الفصل الثاين
رئيس الهيئ�ة
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مادة )57( / تتّمة
13. متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. 

14. تنفيــذ السياســة االســتثمارية ملجلــس اإلدارة وإعطــاء التعليمــات املباشــرة لــكل مــن احلافــظ ومديــر و/ أو مديــري 
االســتثمارات لتنفيــذ هــذه السياســة وفقــًا ألحــكام القانــون.

15.متابعة عمل احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات. 
16.إجراء التعيين�ات الضرورية إلدارة الهيئ�ة وفقًا لسياسة مجلس اإلدارة وقراراته. 

17.القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة .

مادة )58( 

جيــوز لرئيــس الهيئــ�ة ختويــل بعــض صاحياتــه ملــن يــراه مناســبًا مــن موظفــي الهيئــ�ة، علــى أن يكــون التخويــل خطيــًا، وال 
يعفــي هــذا التخويــل رئيــس الهيئــ�ة من املســؤولية.

مادة )59( 
يتحمل رئيس الهيئ�ة املسؤولية اجلنائي�ة واملدني�ة الناجمة عن:

 1. اخلسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقًا ألحكام القانون.
 2. اخلسائر الناجمة عن اإلهمال. 

3. اخلسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.

مادة )60( 
يقدم رئيس الهيئ�ة إىل مجلس اإلدارة يف فرة أقصاها شهر آذار من السنة الي تلي السنة المالية املنصرمة ما يلي: 

1. احلسابات اخلتامية للهيئ�ة والصناديق العاملة فيها واملعدة وفقًا للقواعد املتبعة. 
2. احلسابات يف املشروعات التجارية مشفوعة ببي�ان تفصيلي عن مفردات األصول واخلصوم. 

3. حساب اإليرادات واملصروفات. 
4. تقرير عام عن أعمال الهيئ�ة واحلافظ ومديري االستثمار وحالة الهيئ�ة المالية.

مادة )61(
يصــدر رئيــس الهيئــ�ة يف نهايــة كل ســنة ماليــة تقريــرًا مفصــًا لــكل مشــرك يبــن فيــه حجــم مســتحقاته االختي�اريــة 

املراكمــة حبوزتــه وأرباحهــا الســنوية املتحققــة.

مادة )62(
يعلــم رئيــس الهيئــ�ة املشــركن يف بدايــة كل ســنة ماليــة بضــرورة مراجعــة أوجــه االســتثمار الــذي يفضلــون اســتثمار 

ــة الرغبــة يف تغيــري األولويــات. أموالهــم فيهــا، وإعــام الهيئــ�ة يف حال

الباب الرابع: الفصل الثاين
رئيس الهيئ�ة
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مادة )63(
يتوجــب علــى عضــو مجلــس اإلدارة أن يفصــح عنــد تعيينــ�ه لرئيــس املجلــس عــن جميــع مصاحلــه التجاريــة والماليــة 

الــي يمكــن أن تشــكل تعارضــًا يف مصلحتــه الشــخصية مــع مســؤولياته القانونيــ�ة بصفتــه عضــوًا يف املجلــس.

مادة )64(
يف حالــة وجــود تعــارض يف املصالــح أو يوجــد هنــاك شــك بــأن تعارضــًا يف املصالــح بــدأ يف الظهــور علــى جميــع أعضــاء 
ــ�ة،  ــس الهيئ ــدى رئي ــًا ل ــارض خطي ــذا التع ــن ه ــوا ع ــن، أن يفحص ــاهمن أو املنتفع ــا واملس ــس اإلدارة، وموظفيه مجل
ــوة إىل  ــن الدع ــرورة يمك ــة الض ــارب، ويف حال ــذا التض ــادم به ــاع ق ــس يف أول اجتم ــم املجل ــ�ة أن يعل ــس الهيئ ــى رئي وعل

ــرض. ــذا الغ ــارئ له ــاع ط اجتم

الباب الرابع: الفصل الثالث
تضارب املصالح
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مادة )65( 

1. يشكل مجلس اإلدارة جلنة تدقيق وجلنة استثمارات. 

ــق  ــن املدق ــنوي م ــتقبال تقريــر س ــي واس ــق الداخل ــات التدقي ــع عملي ــة جمي ــراف ومراقب ــق باإلش ــة التدقي ــوم جلن 2. تق
ــ�اجئ.  ــاطات والنت ــول النش ــي ح الداخل

3. تقــوم جلنــة االســتثمارات بتطويــر دليــل االســتثمارات إلقــراره مــن قبــل مجلــس اإلدارة كمــا وتســتلم تقاريــر منتظمــة 
حــول النشــاطات االســتثمارية ونت�اجئها. 

4. يعــن رئيــس مجلــس اإلدارة علــى األقــل ثاثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة يف كل جلنة التدقيــق وجلنة االســتثمارات، 
علــى أن يكــون واحــدًا منهــم علــى األقــل مــن أعضــاء املجلــس املتخصصن. 

5. ختتار كل جلنة رئيسًا لها من ضمن األعضاء. 

6. جيوز للجان االستعانة خبراء من خارج الهيئ�ة بعد موافقة مجلس اإلدارة.

مادة )66( 
ملجلــس اإلدارة أن ينــىء ويعــن جلــان أخــرى كمــا يــراه مناســبًا، وحييــل إليهــا الوظائــف واملهــام الــي يراهــا مناســبة، ويف 

جميــع األحــوال ال جيــوز ملجــاالت عمــل ووظائــف هــذه اللجــان أن تتعــارض مــع مهــام جلنــي االســتثمارات والتدقيــق.

مادة )67( 
ــات  ــور اجتماع ــا حلض ــاء منه ــو أعض ــه أن يدع ــن ل ــان، ويمك ــذه اللج ــل ه ــات لعم ــدار تعليم ــس اإلدارة إص ــى مجل عل

املجلــس.

مادة )68( جلنة التدقيق

الداخليــة  والرقابــة  املعلومــات  ونظــام  اخلــاريج  والتدقيــق  الماليــة  التقاريــر  علــى  التدقيــق  جلنــة  تشــرف 
احلصــر: ســبي�ل  علــى  وليــس  ذلــك  يف  بمــا  اإلدارة  مجلــس  مــن  إليهــا  املوكلــة  املهــام  جبميــع  القيــام   وعليهــا 

1. مراجعة البي�انات المالية السنوية واملوازنة التشغيلية للهيئ�ة وتقديم تقرير بذلك إىل مجلس اإلدارة. 

وتقويــم  ومراجعــة  املناســبة  الداخليــة  والرقابــة  التدقيــق  إجــراءات  وتثبيــت  تطبيــق  يف  الهيئــ�ة  إدارة  مســاعدة   .2
وإقــرار إجــراءات الرقابــة بالتدقيــق الداخلــي واخلــاريج للهيئــ�ة وللحافــظ ومديــر و/ أو مديــري االســتثمارات والتقويــم 

االكتــواري واإلجــراءات الداخليــة املتعلقــة باحلســابات وحفــظ الســجات . 

3. مراجعة جميع االستثمارات والتحويات الي تؤثر على عائدات استثمارات الهيئ�ة. 

4.  إعــداد تقريــر ربــع ســنوي يقــدم إىل املجلــس وفقــًا ألحــكام القانــون واألنظمــة الــي يصدرهــا مجلــس الــوزراء 
اإلدارة. يقررهــا  الــي  والتعليمــات 

الباب الرابع: الفصل الرابع
اللجان املتخصصة



قانون التقاعد العام43

قانون التقاعد الفلسطيين العام
رقم )7( لسنة 2005م

مادة )69(
يمكــن للمدقــق الداخلــي و/أو اخلــاريج للهيئــ�ة، أو أي عضــو مــن املجلــس أو أي مــن أعضــاء جلنــة التدقيــق أن يطلــب 
مــن رئيــس اللجنــة الدعــوة إىل اجتماعهــا، ويمكــن لرئيــس جلنــة التدقيــق الطلــب مــن ســكرتري املجلــس أن يضــع علــى 

أجنــدة اجتمــاع مجلــس اإلدارة أيــة مواضيــع ختــص عمــل اللجنــة.

مادة )70(
علــى املدقــق اخلــاريج أن حيضــر اجتماعــات جلنــة التدقيــق إذا مــا طلــب منــه أي عضــو يف جلنــة التدقيــق ذلــك، وعليــه 

أيضــًا حضــور اجتماعــات مجلــس اإلدارة إذا مــا طلــب منــه رئيــس املجلــس ذلــك.

مادة )71( جلنة االستثمارات
تقــدم جلنــة االســتثمارات إىل مجلــس اإلدارة توصياتهــا بشــأن السياســة االســتثمارية للهيئــ�ة مــن أجــل تزويــده جبميــع 
املعلومــات واملعايــري واإلجــراءات، وتراجــع اللجنــة مخاطــر االســتثمارات وتعلــم املجلــس عــن نشــاطات وفعاليــة كل مــن 

احلافــظ ومديــر و/أو مديــري االســتثمارات.

مادة )72(
جيــب علــى جلنــة االســتثمارات أن تضــم شــخصًا مهنيــ�ًا واحــدًا علــى األقــل مــن التخصصــات التاليــة: اإلدارة الماليــة، 

املحاســبة واالقتصــاد .

مادة )73(
علــى جلنــة االســتثمار أن تنجــز جميــع الواجبــات املوكلــة إليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بمــا يف ذلــك وليــس علــى ســبي�ل 

احلصــر: 
1. تقديم النصح املهين ملجلس اإلدارة، بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية للهيئ�ة. 

2. تقديم النصح املهين فيما يتعلق باختي�ار احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات. 
3. رفــع تقاريــر ربــع ســنوية إىل مجلــس اإلدارة حــول محفظــة االســتثمارات وأيــة تغيــريات طــرأت عليهــا وتقييــم 
املوجــودات وعوائــد االســتثمارات واألداء املتعلــق بتحقيــق احلــد األدىن املطلــوب، وأهــداف االســتثمارات وأخطــاء 
ــع  ــه بوض ــس اإلدارة إلعام ــويقية ملجل ــة وتس ــ�ة مالي ــر مهني ــري تقاري ــنويًا وتوف ــهريًا وس ــة ش ــابات املختلف احلس

ــام. ــب النظ ــن حس ــركن العادي املش

مادة )74(
جيــوز لرئيــس مجلــس اإلدارة أو أي عضــو مــن جلنــة االســتثمارات طلــب عقــد اجتمــاع للجنــة االســتثمارات، ولرئيــس 
اللجنــة أن يطلــب مــن ســكرتري املجلــس وضــع أيــة مواضيــع ختــص االســتثمارات علــى جــدول أعمــال مجلــس اإلدارة.

مادة )75(
جيــب علــى املدقــق اخلــاريج للهيئــ�ة واحلافــظ ومديــر و/ أو مديــري االســتثمارات حضــور اجتماعــات جلنــة االســتثمارات 
ــل  ــن قب ــم م ــت دعوته ــا تم ــس اإلدارة إذا م ــات مجل ــور اجتماع ــم حض ــها، وعليه ــل رئيس ــن قب ــم م ــت دعوته ــا تم إذا م

رئيســه أيضــًا.

الباب الرابع: الفصل الرابع
اللجان املتخصصة
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مادة )76( 
ــت  ــا دع ــراء كلم ــات اخل ــاحئ وتوصي ــًا لنص ــ�ة وفق ــودات الهيئ ــتثمارات وموج ــًا الس ــور دلي ــس اإلدارة أن يط ــى مجل عل

ــي:  ــا يل ــان م ــك، وضم ــة إىل ذل احلاج
ـري االســتثمارات القائمــن علــى اســتثمار ممتلــكات وموجــودات الهيئــ�ة بعملهــم وفقــًا ألحــكام  1. قيــام مدـي

الــي حيددهــا.  املجلــس االســتثمارية، واملعايــري واإلجــراءات  القانــون، وسياســة 
2. عــدم وجــود أي حتديــد فيمــا يتعلــق باالســتثمارات يف املجــاالت التجاريــة املوكولــة ملديــر االســتثمارات، إضافــة 

إىل ضــرورة توافــق االســتثمارات ومبــدأ تقويــم العوائــد. 
ــتثمارات يف  ــزج االس ــط أو م ــع أو خل ــن توزي ــتثمارية، ويمك ــداف االس ــواردة يف األه ــة ال ــر املمكن ــن املخاط 3. ضم

ــي: ــا يل ــية كم ــة والسياس ــة واالجتماعي ــاالت المالي املج
 أ . محفظة استثمارية من سندات وأوراق احلكومة اإللزامية. 

ــة  ــاالت: الرياض ــذه املج ــن ه ــن ضم ــددة وم ــات مح ــاالت وقطاع ــًا يف مج ــتثمار اجتماعي ــات لاس ب . متطلب
ــا.  ــة وغريه ــ�ة العام ــ�ة التحتي ــركات والبني ــكان والش ــاث واإلس ــم واألحب ــة والتعلي والثقاف

4. جيــب علــى مجلــس اإلدارة أن يضــع معايــري وإجــراءات تتطابــق مــع واجبــات اســتثمار األمــوال يف مجــاالت دائمــة 
وعلــى أســس جتاريــة. 

5. أن ال خيلــق دليــل االســتثمارات تضــارب يف املصالــح أو جيــين مكاســب مــن احتــاد مهــين معلــن عنــه بــن احلافــظ 
ومديــر و/أو مديــري االســتثمار.

مادة )77( 
يطلــب مــن مجلــس اإلدارة إقــرار املعايــري واإلجــراءات اخلاصــة باالســتثمارات املتوافقــة مــع مهمــات ووظائــف املجلــس 

الســتثمار املوجــودات يف اســتثمارات جتاريــة مرحبــة وحصينــ�ة علــى أن حتتــوي هــذه اإلجــراءات واملعايــري علــى مــا يلــي: 
1. أنــواع االســتثمارات املســموح اســتثمار املوجــودات بهــا ومعايــري اختيــ�ار وحتديــد االســتثمارات ضمــن هــذه 

األنــواع بمــا فيهــا محدوديــة القطــاع أو نــوع االســتثمار. 
2. حتديد وتطوير حدود دني�ا أو معايري يمكن عن طريقها تقييم أداء االســتثمارات وأنواعها والفردية منها بشــكل عام. 

3. معايري ومؤشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق. 
4. جتنــب االســتثمارات غــري األخاقيــة، بمــا يف ذلــك وضــع سياســات ومعايــري وإجــراءات مــن أجــل جتنــب تنفيــذ 

اســتثمارات تمــس بســمعة الوطــن. 
5. محــددات أو حــدود اســتثمارية للوصــول إىل تــوازن معقول بن املخاطر والعائدات يف املحفظة النقدية بشــكل عام. 

6. هيكلية إدارة املوجودات.   
7. استخدام البدائل، وغريها من األدوات المالية. 

8. إدارة القروض والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغريها من املخاطر المالية. 
9. ممارسة أو ختويل التصويت من خال االستثمارات. 

10. طــرق وقواعــد مــن أجــل تقييــم االســتثمارات الــي ال تتــم التجــارة بهــا بشــكل علــين ومنتظــم شــريطة أن تكــون 
قــد تمــت وفقــًا لدليــل االســتثمارات والقواعــد واألســس الصحيحــة لها.والتعليمــات الــي يقررهــا اإلدارة.

مادة )78(
جيــب أن يعــاد النظــر يف املعايــري واإلجــراءات مــرة كل ســنة علــى األقــل، حبيث يتم تنظيــم تقرير عنهــا يف تقرير املجلس الســنوي.

الباب الرابع: الفصل اخلامس
إدارة االستثمارات
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مادة )79( 
يتم إعداد التقارير التالية:

1. تقرير سنوي من املجلس لرئيس الوزراء لإلفصاح عنه للمشركن والنشر. 

2. التقرير السنوي للمدقق اخلاريج إىل جلنة التدقيق لإلفصاح عنه للمجلس ورئيس الهيئ�ة واملشركن.

3. تقرير ربعي للجنة التدقيق إىل املجلس لإلفصاح عنه إىل جلنة االستثمارات ورئيس الهيئ�ة. 

4. تقرير ربعي للجنة االستثمارات إىل املجلس لإلفصاح عنه إىل جلنة التدقيق ورئيس الهيئ�ة.  

5. تقرير ربعي ملديري االستثمار إىل جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه إىل املجلس ورئيس الهيئ�ة. 

6. تقرير ربعي للحافظ إىل جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه إىل املجلس ورئيس الهيئ�ة.

مادة )80( 
جيب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي: 

1. البي�انات المالية واحلسابات عن السنة المالية املنصرمة. 

2. النت�اجئ األساسية املتعلقة بأداء االستثمارات. 

3. مدى تطابق أداء مدير االستثمارات السابق واحلايل لتعليمات احلد األدىن.

4. بي�ان سياسة االستثمارات للسنة القادمة. 

5. ما يتضمنه تقرير املدقق اخلاريج بشأن الوضع المايل للسنة املنصرمة. 

6. ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق وجلنة االستثمارات. 

7. بي�ان السياسات االستثمارية واملعايري واإلجراءات. 

8. حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات. 

ـري االســتثمارات واحلافــظ اخلاصــة باالســتثمارات، بمــا يف ذلــك الرســوم  9. معلومــات بشــأن ترتيبــ�ات مدـي
ـرادات.  واإلـي والنفقــات 

10. شــهادة موقعــة مــن رئيــس املجلــس ورئيــس الهيئــ�ة تؤكــد أن جميــع االســتثمارات الــي تمــت خــال الســنة 
ــات. ــرارات والتعليم ــة والق ــون واألنظم ــا للقان ــراءات طبق ــري واإلج ــتثمارات واملعاي ــة االس ــع سياس ــق م ــة تتف الماضي

 11. معلومات حول حجم التعويضات واملنافع الي صرفت جلميع أعضاء املجلس.

الباب الرابع: الفصل السادس
التقارير
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مادة )81(
ــون األول  ــهر كان ــن ش ــن م ــادي والثاث ــي يف احل ــاين ) ين�ايــر( وتنته ــون الث ــن كان ــ�ة يف األول م ــة للهيئ ــنة المالي ــ�دأ الس تب

ــة. ــنة ميادي ــن كل س ــمر( م )ديس

مادة )82(
جيــب علــى الهيئــ�ة أن تضمــن حتقيقــًا أعلــى للمعايــري املحاســبي�ة الماليــة يف أعمالهــا عــن طريــق: 1. االحتفاظ بالســجات 
املحاســبي�ة والتقاريــر املهنيــ�ة وفقــًا ملعايــري املحاســبة الدوليــة. 2. إنشــاء أنظمــة مراقبــة إداريــة وماليــة ومعلوماتيــ�ة. 3. 
االحتفــاظ بســجل االســتثمارات الــي نفــذت خــال الســنة الماضيــة بمــا يف ذلــك: أ . القيمــة الدفريــة لــكل اســتثمار. 
ب . القيمــة الســوقية لــكل اســتثمار، أو القيمــة املعادلــة لــه إذا مــا طــرح للبيــع. ج. معلومــات تســمح بالتأكــد مــن تنفيــذ 

متطلبــات أحــكام القانــون وسياســة االســتثمارات واملعايــري واإلجــراءات اخلاصــة بذلــك.

مادة )83(
تقــوم الهيئــ�ة باملحافظــة علــى الســجات والدفاتــر املحاســبي�ة واألنظمــة واإلجــراءات املطلوبــة، وتت�أكــد مــن أن: 
ــون  ــكام القان ــًا ألح ــت وفق ــد تم ــظ ق ــ�ة واحلاف ــات الهيئ ــة. 2. حتوي ــت املراقب ــة أو حت ــة محمي ــودات التقاعدي 1. املوج
واألنظمــة والقــرارات والتعليمــات. 3. إدارة املــوارد البشــرية والماليــة والطبيعيــة للهيئــ�ة تتــم بصــورة اقتصاديــة 

وفعالــة وصحيحــة.

مادة )84(
ــة.  ــنة مالي ــة كل س ــ�ة يف نهاي ــ�ة نهائي ــي: 1. مزياني ــا يل ــي م ــوي عل ــنوية حتت ــة س ــات مالي ــر بي�ان ــد وتوف ــ�ة أن تع ــى الهيئ عل
ـرادات والنفقــات للســنة الماليــة املنصرمــة. 3. التغيــريات الصافيــة الــي حصلــت يف قيمــة املوجــودات. 4.  2. اإلـي

االســتثمارات.

مادة )85(
جيــب علــى البي�انــات الماليــة الســنوية أن تظهــر جميــع املعلومــات الضروريــة لعــرض املوقــف المــايل بشــكل صحيــح 

وفقــًا ملعايــري املحاســبة الدوليــة يف نهايــة كل ســنة ماليــة.

مادة )86(
جيــب علــى الهيئــ�ة حتضــري وإعــداد تقاريــر ماليــة ربعيــة حتتــوي علــى نفــس املعلومــات الــي تتضمنهــا البي�انــات الماليــة 

الســنوية ويســتثىن مــن ذلــك املزيانيــ�ة.

الباب الرابع: الفصل السابع
إدارة الشؤون المالية
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مادة )87( 

ــات،  ــروط والتعليم ــًا للش ــة طبق ــة وعادل ــة مفتوح ــال مناقص ــن خ ــنويًا م ــًا س ــًا خارجي ــن مدقق ــس أن يع ــى املجل عل
ــام. ــليمه امله ــد وتس ــق جدي ــن مدق ــن تعي ــه إىل ح ــابق يف موقع ــاريج الس ــق اخل ــى املدق ويبق

مادة )89(
علــى املدقــق اخلــاريج أن يقــوم ويلــزتم باملعايــري التاليــة: 1. أن يكــون عضــوًا يف إحــدى معاهــد أو جمعيــات املدققــن ذات 
الســمعة اجليــدة ومعــرف بهــا. 2. أن يكــون لديــه خــرة ال تقــل عــن خمــس ســنوات كمدقــق رئيــي ملؤسســات ماليــة 

كبــرية. 3. أن يكــون مســتقا عــن الهيئــ�ة.

مادة )90(
جيــب علــى املدقــق اخلــاريج الــذي لــم يقــم بتلبيــ�ة متطلبــات الهيئــ�ة واحتي�اجاتهــا خــال الســنة الماليــة أن يقــدم 
اســتقالته اخلطيــة وموقعــة منــه إىل الهيئــ�ة بــدون تأخــري، وتصبــح هــذه االســتقالة ســارية املفعــول عنــد تســليم الهيئــ�ة 

ــة املوجــه مــن الهيئــ�ة لــه، أيهمــا أبعــد. لهــا، أو يف الوقــت املحــدد يف كتــاب اإلقال

مادة )91(
ــول إىل  ــن الوص ــات، وتأم ــات والتوضيح ــع املعلوم ــاريج جبمي ــق اخل ــد املدق ــ�ة تزوي ــس وإدارة الهيئ ــاء املجل ــى أعض عل
ــري أي تقريــر  ــة لتحض ــق ضروري ــا املدق ــي يعتره ــ�ة، وال ــابات الهيئ ــبي�ة وحس ــجات املحاس ــق والس ــجات والوثائ الس

ــون. ــًا للقان ــه وفق ــب من يطل

مادة )92(
علــى املدقــق اخلــاريج أن يعــد تقريــرًا ســنويًا ببي�انــات مفصلــة وأن يوضــح مــن وجهــة نظــر املدقــق مــا يلــي: 1. إذا كانــت 
البي�انــات الماليــة مقدمــة بشــكل عــادل وفقــًا ملعايــري املحاســبة الدوليــة. 2. إذا كانــت حتويــات الهيئــ�ة قــد تمــت وفقــًا 
ألحــكام القانــون والتعليمــات. 3. إذا كان ســجل االســتثمارات يعكــس بشــكل واقعــي القيمــة احلقيقــة ملوجــودات 
ــس  ــا إىل مجل ــاريج– رفعه ــق اخل ــر املدق ــة نظ ــن وجه ــة – م ــة أو مطلوب ــائل ناقص ــة مس ــاك أي ــت هن ــ�ة. 4. إذا كان الهيئ

ــا. ــس إليه ــر املجل ــت نظ اإلدارة ولف

مادة )93(
ــا  ــق عليه ــي واف ــة ال ــات المالي ــال يف البي�ان ــأ أو إهم ــود أي خط ــك بوج ــاريج أو ش ــق اخل ــدى املدق ــة ل ــر قناع ــة توف يف حال
املدقــق الداخلــي أو املدقــق الســابق، فعلــى املدقــق اخلــاريج وبــدون تأخــري أن يعلــم املجلــس بهــذا الشــأن، ويف هــذه 
ــوع  ــروري يف التقريــر املرف ــل الض ــراء التعدي ــة أو إج ــة معدل ــات مالي ــرج بي�ان ــاريج أن خي ــق اخل ــى املدق ــب عل ــاالت جي احل

إىل املجلــس.

مادة )94(
املدقق اخلاريج غري ملزم بتقديم أية معلومات ألية جهة خارجية باستثن�اء ما يسمح به القانون.

الباب الرابع: الفصل الثامن
املدققون
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مادة )95(
علــى مجلــس إدارة الهيئــ�ة أن يقــوم بتعيــن )حافــظ( مــن خــال مناقصــة مفتوحــة وقانونيــ�ة يتــوىل إدارة أمــوال 
وموجــودات الهيئــ�ة، وحتــدد الهيئــ�ة لــه مــدة العمــل علــى أســاس معايــري األداء الــي تتضمنهــا القــرارات والتعليمــات.

مادة )96(
جيب أن تشمل معايري اختي�ار احلافظ على ما يلي: 

1. توفر نظام إدارة مخاطر وغريه من أنظمة املعلومات واألنظمة التكنولوجية لديه. 
2. خرة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل إجيايب حافل كخبري يعتمد عليه يف السوق. 

3. إمكاني�ة إعادة التأمن. 
4. إظهار وإثب�ات حجم رأس المال االحتي�اطي يتن�اسب وحجم املبالغ الي يكلف باحلفاظ عليها. 

5. قدرة عالية على االتصال واإلعام. 
6. وجود لواحئ عمل أو أدلة الزتام أخاقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية. 

7. كشف وإباغ رسي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغري ذلك من املصاريف.

مادة )97(
ــوال  ــق باألم ــة تتعل ــة فعالي ــأن أي ــ�ة بش ــام للهيئ ــا الع ــ�ة أو مديره ــس الهيئ ــن رئي ــرة م ــات مباش ــظ تعليم ــتلم احلاف يس
واملمتلــكات املحفوظــة لــدى احلافــظ، ويقــوم احلافــظ بــإدارة أمــوال أنظمــة التقاعــد “املنافــع املحــددة” “واملســاهمات 

املحــددة” بشــكل مســتقل كليــا، وتعامــل الدفعــات مــن وإىل احلســابات املذكــورة بشــكل منفصــل تمامــا.

مادة )98(
جيب أن يكون احلافظ ومدير االستثمارات وحدتن مختلفتن ومستقلتن عن بعضهما البعض.

مادة )99(
ــن أي  ــظ ع ــى احلاف ــرفة عل ــمية املش ــة الرس ــن اجله ــات م ــى معلوم ــددة عل ــرات مح ــل يف ف ــ�ة أن حتص ــى الهيئ ــب عل جي
إجــراء يمكــن أن يؤثــر علــى الوضــع المــايل أو اإلداري للحافــظ، وعليهــا أن تأخــذ اإلجــراءات الازمــة علــى ضــوء ذلــك بمــا 

فيهــا إعــادة تعيــن حافــظ آخــر يف حالــة الضــرورة.

الباب الرابع: الفصل التاسع
احلافظ
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مادة )100( 
على احلافظ أن يقوم باملهام التالية: 

1. االحتفاظ بموجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤتمنا عليها ني�ابة عن املشركن. 

2. إبقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كليًا عن ممتلكاته اخلاصة وغريها من املمتلكات. 

3. استقبال مساهمات احلكومة أو جهات التشغيل األخرى، واملوظفن طبقًا للقانون. 

4. إعــام الهيئــ�ة ومديــر االســتثمارات باســتام املســاهمات التقاعديــة مــن وزارة الماليــة جهــات التشــغيل األخــرى 
حلســابات املتقاعديــن املفتوحــة لديــه، وذلــك خــال أربعــة أيــام مــن اســتامه املبالــغ. 

5. التأكد من أن االستثمارات تتم وفقًا للتعليمات الصادرة عن مالكي احلسابات الفردية والسياسة االستثمارية للهيئ�ة. 

6. إباغ الهيئ�ة بقيمة املوجودات واإلجراءات التقاعدية شهريًا على األقل.

 7. إعــام مجلــس اإلدارة باملســائل املتعلقــة باملوجــودات املوضوعــة لديــه ني�ابــة عــن املشــركن يف فــرات زمنيــ�ة 
حتــدد مــن قبــل املجلــس. 

8. تقديــم خدمــات أخــرى لهــا عاقــة بموجــودات التقاعــد واملوافقــة عليهــا بــن كل مــن الهيئــ�ة واحلافــظ بمــا يف 
ذلــك احلــد األدىن املطلــوب مــن العوائــد. 

9. صرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئ�ة ضمن املواعيد املتفق عليها.

مادة )101(
علــى احلافــظ إبــاغ الهيئــ�ة باإلجــراءات الــي ســتتخذ حبقــه بشــأن التصفيــة أو اإلفــاس لتقــوم باختيــ�ار حافــظ جديــد 

فــورًا.

مادة )102(
ــا  ــة قضاي ــون يف أي ــًا للقان ــظ وفق ــدى احلاف ــة ل ــة واملوضوع ــد املؤمن ــودات التقاع ــى موج ــرارات عل ــة ق ــذ أي ــوز تنفي ال جي

ــة. ــاس أو التصفي ــة اإلف ــن عملي ــزءًا م ــودات ج ــذه املوج ــون ه ــوز أن تك ــظ، وال جي ــى احلاف ــة عل مرفوع

مادة )103(
ــورة  ــ�ة بص ــع الهيئ ــع م ــاق املوق ــددة يف االتف ــواردة واملح ــروط ال ــًا للش ــاطاته وفق ــة نش ــوم بممارس ــظ أن يق ــى احلاف عل

ــة. ــة وكامل دقيق

مادة )104(
ــه وفقــًا لمــا هــو  ــظ بواجبات ــام احلاف ــ�ة عــن أيــة مســائل أخــرى ناجمــة عــن عــدم قي ــام الهيئ يكــون احلافــظ مســئوال أم
منصــوص عليــه يف االتفــاق املوقــع مــع الهيئــ�ة أو تلــك الناجمــة عــن القيــام بمهامــه طبقــًا للقانــون واألنظمــة والقــرارات 

ــات. والتعليم

مادة )105(
للهيئ�ة احلق يف االستفادة من مبلغ إعادة التأمن اخلاص باحلافظ وذلك يف حالة خرق االتفاق املوقع بينهما.

الباب الرابع: الفصل التاسع
احلافظ
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مادة )106(
ــدة  ــدد م ــتثمارات، وحت ــة مديــرًا لاس ــة مرموق ــة مالي ــ�ة، مؤسس ــة وقانوني ــة مفتوح ــال مناقص ــن خ ــس م ــن املجل يع

ــات. ــة والتعليم ــواردة يف األنظم ــدة ال ــري األداء اجلي ــدة معاي ــا لقاع ــ�ة وفق ــل الهيئ ــن قب ــد م العق

مادة )107(
جيب أن تشمل معايري اختي�ار مدير االستثمارات ما يلي: 

1. خرة استثمارية مثبت�ة ومشهودة. 
2. توفر نظام املخاطر ونظم املعلومات والتكنولوجيا احلديث�ة لديه. 

ــة  ــة مالي ــت كمؤسس ــجل مثب ــتثمارات وس ــوع إدارة االس ــل يف موض ــى األق ــرة عل ــن اخل ــنة م ــرة س ــس عش 3. خم
ــواق. ــة يف األس ــة عالي ــمعة ومكان ذات س

4. توفري ترتيب�ات وخدمات إعادة التأمن. 
5. قدرات على تقديم التقارير والبي�انات بشكل منتظم طبقا للقوانن واألنظمة والقرارات والتعليمات. 

6. قــوة ماليــة مــع مؤشــرات ثابتــ�ة حــول حجــم املوجــودات وحجــم رأس المــال االحتي�اطــي أو )100 مليــون دوالر 
علــى األقــل(.

7. وجود لواحئ عمل وأدلة الزتام أخاقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية. 
8. اإلفصاح عن جميع الرسوم والعموالت وغريها من املصاريف.
9. التعهد بتوفري املعلومات الضرورية لألغراض البحثي�ة املهني�ة.

مادة )108(
تشــمل واجبــات مديــر االســتثمارات وفقــا للقانــون و/أو األنظمــة و/أو القــرارات و/أو التعليمــات و/أو االتفــاق علــى 

مــا يلــي: 
1. تقديم مجموعة من خيارات املحافظ المالية بشكل يتن�اسب وأولويات وسياسة جلنة االستثمارات. 

2. االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمارات واتب�اع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك. 
3. تقديــم التقاريــر واإلعــام عــن حافظــة االســتثمارات وقيمتهــا وعائداتهــا وغــري ذلــك مــن املعلومــات اإلحصائيــ�ة 

الــي يمكــن أن تطلــب مــن قبــل احلافــظ أو مجلــس اإلدارة. 
4. العمل على تقديم وتوفري إمكاني�ة إعادة التأمن. 

5. اإلفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعموالت وغريها من املصاريف.

الباب الرابع: الفصل العاشر
مدير االستثمارات
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 الباب السادس
 صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة

أو الراتب التقاعدي

ماحظة: الباب اخلامس غري موجود
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مادة )109(
جيــوز للهيئــ�ة أن تقــرض املنتفعــن بأحــكام هــذا القانــون الذيــن ال تقــل مــدة خدمتهــم عــن ثــاث ســنوات وذلــك أثنــ�اء 
ــون  ــا ويك ــي حيدده ــدة ال ــرض، وبالفائ ــذا الغ ــس اإلدارة له ــا مجل ــي خيصصه ــادات ال ــدود االعتم ــة، ويف ح ــدة اخلدم م

صــرف هــذه القــروض يف احلــدود اآلتيــ�ة: 
1. راتب ثاثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته ثاث إىل خمس سنوات تسدد على سنة واحدة. 

2. راتب خمسة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكر من خمس سنوات. 
3. راتــب ســبعة أشــهر ملــن تكــون مــدة خدمتــه أكــر مــن عشــر ســنوات حــىت خمــس عشــرة ســنة تســدد يف مــدة 

ــنوات.  ــاث س ــا ث أقصاه
ــنوات  ــاث س ــا ث ــدة أقصاه ــدد يف م ــنة تس ــرة س ــس عش ــن خم ــه ع ــدة خدمت ــد م ــن تزي ــهر مل ــعة أش ــب تس 4. رات
وذلــك شــريطة أال يتجــاوز ســن املنتفــع 57 عامــا، فــإذا زادت عــن هــذا القــدر فــا جيــوز أن يزيــد القــرض املمنــوح لــه 
وفوائــده عــن املبلــغ الــذي يســتحق يف حالــة الوفــاة يف تاريــخ نهايــة مــدة الســداد، وال جيــوز أن تزيــد مــدة الســداد بأية 
حــال عــن املــدة الباقيــة لبلــوغ ســن التقاعــد كمــا ال جيــوز إجــراء قــرض آخــر إال بعــد ســداد رصيــد القــرض الســابق. 
5. إذا انتهــت خدمــة املنتفــع ألي ســبب قبــل االنتهــاء مــن ســداد القــرض، خصــم الرصيــد املتبقــي ممــا يســتحق 
ــل،  ــن العم ــز ع ــبب العج ــة بس ــن اخلدم ــه م ــه أو فصل ــة وفات ــتحق يف حال ــذي يس ــدي ال ــب تقاع ــأة أو رات ــن مكاف م
وال جيــوز خصــم الرصيــد املتبقــي مــن الراتــب التقاعــدي املســتحق للورثــة إال يف حــدود الربــع فــإذا لــم تكــن هنــاك 

ــه الهيئــ�ة خصمــًا مــن ريــع اســتثمار أموالــه.  اســتحقاقات خيصــم منهــا الرصيــد تتحمــل ب
6. جيوز ملجلس اإلدارة ختفيض قيمة ما جيوز صرفه من قروض وكذا ختفيض مدة السداد.

الباب السادس: الفصل التاسع
صرف قروض بضمان مبلغ املكافأة 
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مادة )110(
حتســب ســنوات التفــرغ ملوظفــي القطــاع العــام وقــوى األمــن الفلســطيين الذيــن خدمــوا يف مؤسســات منظمــة التحريــر 
الفلســطيني�ة وفصائلهــا املعتمــدة وكذلــك ســنوات األســر لألســرى املحررين من ســجون االحتــال وفقًا للمعطيــات التالية:

1. إذا كان عمــر املوظــف دون ســن )45( حتســب ســنوات التفــرغ أو األســر الســابقة لصالــح قانــون التقاعــد 
اجلديــد علــى أن حتــول الســلطة الوطنيــ�ة املســتحقات الــي ترتبــت عليهــا بمــا فيهــا حصــة املوظــف واحلكومــة عــن 

ــ�ة. ــدى الهيئ ــف ل ــاص باملوظ ــاب اخل ــد يف احلس ــ�ة وتقي ــنوات إىل الهيئ ــذه الس ه

ــم )34(  ــون رق ــا للقان ــابق وفق ــد الس ــام التقاع ــو يف نظ ــو عض ــد وه ــا يزي ــنة أو م ــف )45( س ــر املوظ 2. إذا كان عم
لســنة 1959، حتســب ســنوات التفــرغ أو األســر الســابقة لصالــح القانــون وحتــول الســلطة الوطنيــ�ة املســتحقات 

املرتبــ�ة عليهــا بمــا فيهــا حصــة املوظــف واحلكومــة دفعــة واحــدة لصالــح هــذا النظــام.

3. إذا كان عمــر املوظــف )45( ســنة أو مــا يزيــد وهــو عضــو يف نظــام التقاعــد الســابق وفقــا لقانــون رقــم )8( لســنة 
ــتحقات  ــ�ة املس ــلطة الوطني ــول الس ــام وحت ــذا النظ ــح ه ــابقة لصال ــر الس ــرغ أو األس ــنوات التف ــب س 1964، حتس
ــن  ــك املدني ــمل ذل ــام ويش ــذا النظ ــح ه ــدة لصال ــة واح ــة دفع ــف واحلكوم ــة املوظ ــا حص ــا فيه ــا بم ــ�ة عليه املرتب

ــطيني�ة.  ــن الفلس ــوى األم ــر ق وعناص

4. إذا كان عمــر املوظــف )45( ســنة أو مــا يزيــد وهــو عضــو يف نظــام التقاعــد الســابق وفقــا لقانــون التأمــن 
واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيين رقــم )16( لســنة 2004، حتســب ســنوات التفــرغ أو األســر الســابقة لصالــح 
ــة  ــة دفع ــف واحلكوم ــة املوظ ــا حص ــا فيه ــا بم ــ�ة عليه ــتحقات املرتب ــ�ة املس ــلطة الوطني ــول الس ــام وحت ــذا النظ ه

ــطيني�ة. ــن الفلس ــوى األم ــر ق ــن وعناص ــك املدني ــمل ذل ــام يش ــذا النظ ــح ه ــدة لصال واح

5. يقــوم الصنــدوق القــويم الفلســطيين و/أو هيئــ�ة التنظيــم واإلدارة و/أو اإلدارة الماليــة العســكرية وبنــ�اء علــى 
ســجاتها الرســمية باعتمــاد عــدد ســنوات اخلدمــة املتفرغــة يف صفــوف منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة وفصائلهــا 
املعتمــدة، وتدفــع احلكومــة كامــل التعويــض النقــدي عــن كافــة ســنوات هــذه اخلدمــة املعتمــدة، ويمكن اســتخدام 

مصــادر أخــرى رســمية للوصــول إىل عــدد ســنوات العمــل املتفــرغ بموجــب نظــام يصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 

ــجات  ــواردة يف الس ــات ال ــة املعلوم ــدم كفاي ــة ع ــر أو حال ــدر آخ ــن مص ــد م ــى تقاع ــف عل ــول املوظ ــة حص 6. يف حال
بشــأن مــدة اخلدمــة أو التعويــض املدفــوع عنهــا، تعــدل مســاهمات احلكومــة عــن ســنوات هــذه اخلدمــة يف املنظمــة 
ــوزراء. وفصائلهــا املعتمــدة بشــكل يتفــق مــع اإلجــراءات واألحــكام املطــورة وفقــا لألنظمــة الصــادرة عــن مجلــس ال

مادة )111(
للمتقاعديــن الذيــن عملــوا بشــكل متفــرغ يف منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة وفصائلهــا املعتمــدة احلــق يف اختيــ�ار طريقــة 

تســوية مســتحقاتهم التقاعديــة وفقــًا إلحــدى البدائــل التاليــة: 
1. احلصول على راتب تقاعدي وفقًا لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبن إليه عند إحالتهم على التقاعد. 

ــدة  ــرة واح ــع م ــطيين تدف ــويم الفلس ــدوق الق ــه يف الصن ــول ب ــام املعم ــًا للنظ ــة وفق ــأة مالي ــى مكاف ــول عل 2. احلص
ــة.  ــب تقاعدي ــة بروات ــن املطالب ــف أو املنتفع ــوز للموظ ــة ال جي ــذه احلال ــد ويف ه ــى التقاع ــف عل ــة املوظ ــد إحال عن

3. ختصــم الســلفة أو الســلف الماليــة الــي حصلــوا عليهــا علــى حســاب املكافــآت وصرفــت مــن الصنــدوق القــويم 
أو مــن وزارة الماليــة مــن هــذه املســتحقات ومــن الرواتــب التقاعديــة وفقــا لاحئــة تصــدر بهــذا الشــأن.

الباب السابع: الفصل األول
ترتيب�ات خاصة بالعاملن يف منظمة التحرير
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مادة )112(
بمــا ال يتعــارض مــع القوانــني ذات العالقــة )1959، 1964، 2004( ال تمــس احلقــوق التقاعديــة ملوظفــي اخلدمــة 

املدنيــ�ة وعناصــر قــوى األمــن الفلســطيني�ة لــدى أنظمــة التقاعــد احلاليــة بعــد نفــاذ أحــكام هــذا القانــون.

مادة )113(1
1. يكــون للموظــف املحســوب لــه ســنوات خدمــة أقــل مــن الســنوات املطلوبــة الســتحقاق راتــب تقاعــدي وفقــًا 
لقوانــني التقاعــد الســابقة املذكــورة أعــاله والقانــون احلــايل احلــق يف شــراء ســنوات خدمــة ألغــراض التقاعــد وفقــًا 

لالحئــة تصــدر عــن مجلــس الــوزراء. 

2. جيــب أن ال تزيــد عــدد الســنوات املســموح بشــرائها وفقــًا ألحــكام الفقــرة )1( مــن هــذه المــادة عــن نصــف عــدد 
ــون  ــاله والقان ــورة أع ــابقة املذك ــني الس ــكام القوان ــًا ألح ــد وفق ــام التقاع ــف يف نظ ــح املوظ ــجلة لصال ــنوات املس الس
احلــايل أو عشــر ســنوات أيهمــا أقــل، وشــريطة أن ال يزيــد إجمــايل عــدد الســنوات املحســوبة للتقاعــد عــن )40( ســنة.

مادة )114(
تنتهــي خدمــة موظفــي القطــاع العــام الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن )60( ســنة خــالل )120( يــوم مــن تاريــخ ســريان هــذا 

القانــون شــريطة أن تســوى مســتحقاتهم التقاعدية.

مادة )115(
علــى اجلهــات ذات العالقــة حتويــل املنافــع املســتحقة للموظفــني دون ســن “45” ســنة وفقــًا للقوانــني الســابقة، 
خــالل مــدة أقصاهــا ســنت�ان مــن تاريــخ ســريان القانــون إىل حســاباتهم حســب نظــام التقاعــد احلــايل، وتكــون شــروط 

ــي:  ــا يل ــل كم ــات التحوي ومعطي
1. يقيد إىل حساب املوظف اخلاص قيمة احلقوق المالية املحولة له من النظام السابق. 

2. تقيــد ســنوات املســاهمة يف تاريــخ التنفيــذ بنســبة )1:1( يف نظــام التقاعــد اجلديــد لصالــح املشــرتك وبمعــدل 
)%2( مــن الراتــب الشــهري يف يــوم التحويــل عــن كل ســنة معتمــدة. 

3. جيب على الهيئ�ة إقرار أي حتويل.

مادة )116(
التنطبــق أحــكام هــذا القانــون علــى رئيــس الســلطة الوطنيــ�ة ورئيــس وأعضــاء مجلــس الــوزراء ورئيــس وأعضــاء 

2 التشــريعي.  املجلــس 

 

الباب السابع: الفصل الثاين
ترتيب�ات انتقالية

تعّدل المادة )113( من القانون األصلي على النحو التايل: يضاف البن�د رقم )3( إىل المادة رقم )113( على النحو التايل: ألغراض الشراء . 1
تعتر كسور السنة من سنوات اخلدمة الفعلية املحسوبة للموظف سنة كاملة.

تلغى المادة رقم )116( من القانون األصلي.. 2

تعديالت القانون:
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مادة )117(
جيــوز ملجلــس الــوزراء أن حييــل أي موظــف العتبــ�ارات املصلحــة العامــة إىل التقاعــد املبكــر إذا أكمــل خمــس عشــرة 
ســنة خدمــة مقبولــة للتقاعــد دون أن خيصــم مــن مســتحقاته اإللزاميــة، واليوجــد ضمــن هــذه المــادة مايمنــع مــن 

حصــول املوظــف علــى أيــة تعويضــات حســب االتفــاق مــع اجلهــة املشــغلة وضمــن أحــكام القانــون.1

مادة )118(
تسري أحكام هذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتب�ارًا من تاريخ نفاذه.2

مادة )119(
املوظفــون املحســوب لهــم ســنوات خدمــة أقــل مــن الســنوات املطلوبــة الســتحقاق تقاعــد الشــيخوخة حيصلــون 

علــى مســتحقاتهم وفقــًا لســنوات املســاهمة الفعليــة.

مادة )120(
موظفــو القطــاع العــام الذيــن انتهــت أو تنتهــي خدماتهــم بســبب بلوغهــم ســن إلـــ)60 ســنة( ولــم يكملواخدمــة 
وظيفيــة محســوبة ألغــراض التقاعــد )15 ســنة( تتحمــل خزينــ�ة الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة تقاعــدًا أساســيًا 
ــل أو  ــذا الدخ ــل ه ــر مث ــة توف ــر، ويف حال ــل آخ ــم دخ ــن له ــم يك ــوزراء إذا ل ــس ال ــن مجل ــدر ع ــة تص ــًا لاحئ ــم، وفق له

اإلعالــة يدفــع الفــرق بــن مبلــغ التقاعــد األســايس والدخــل الشــهري فقــط.

مادة )121(
فيمــا عــدا موظفــي القطــاع العــام، تتحمــل خزينــ�ة الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة تقاعــدًا أساســيًا بمقــدار )100( 
دوالر شــهريًا لــكل مــن بلــغ ســن الســتن ســنة ولــم يكــن لــه أي دخــل أو مصــدر إعالــة آخــر، ويف حالــة توفــر مثــل هــذا 

الدخــل بأقــل مــن مائــة دوالر يدفــع الفــرق فقــط.

الباب السابع: الفصل الثالث
أحكام عامة

تعــّدل المــادة )117( مــن القانــون األصلــي علــى النحــو التــايل: يلغــى نــص المــادة )117( ويســتب�دل بالنــص التــايل: جيــوز ملجلــس الــوزراء أن . 1
حييــل أي موظــف العتبــ�ارات املصلحــة العامــة إىل التقاعــد املبكــر إذا أكمــل خمــس عشــرة ســنة خدمــة مقبولــة للتقاعــد دون أن خيصــم مــن 
مســتحقاته اإللزاميــة، جيــوز ملجلــس الــوزراء أن حييــل أي موظــف علــى التقاعــد املبكــر إذا أكمــل خمــس عشــرة ســنة خدمــة مقبولــة للتقاعــد 

دون أن خيصــم مــن مســحقاته اإللزاميــة.
تعّدل المادة )118( من القانون األصلي على النحو التايل: يلغى نص المادة )118( ويستب�دل بالنص التايل:. 2

ــذا  ــل ه ــتحقات قب ــوية املس ــم تس ــن 01/09/2006م ويت ــ�ارًا م ــد اعتب ــاالت التقاع ــة ح ــى كاف ــه عل ــون بتعديات ــذا القان ــكام ه ــري أح أ. تس
ــه.  ــا ب ــذي كان منتفع ــام ال ــب النظ ــخ كل حس التاري

ب . تتــوىل هيئــ�ة التقاعــد العــام احتســاب املســتحقات التقاعديــة ألعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واملحافظــن وفقــا ألحــكام 
قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واملحافظــن رقــم )11( لســنة 2004م واحتســاب املســتحقات 
التقاعديــة لرئيــس الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة وفقــا ألحــكام قانــون مخصصــات وتعويضــات رئيــس الســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة رقــم 

)18( لســنة 2005م. 
ج . تتــوىل اخلزينــ�ة العامــة للســلطة الوطنيــ�ة الفلســطيني�ة دفــع املســتحقات التقاعديــة للمشــمولن يف الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة علــى أن يتــم 
اجلمــع بــن كافــة املــدد الســابقة لشــغل هــذه املراكــز وال جيــوز لهــم اجلمــع بــن تلــك املســتحقات وأي معــاش أو راتــب أو تقاعــد أي نظــام تقاعــد أخــر. 

د . يوزع الراتب التقاعدي يف حال الوفاة على الورثة وفقًا للجدول الوارد يف هذا القانون.

تعديالت القانون:
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قانون التقاعد الفلسطيين العام
رقم )7( لسنة 2005م

مادة )122(
ــن  ــع م ــخص املنتف ــد الش ــرار ض ــذ ق ــم أو اخت ــل حك ــه حص ــذي بموجب ــر وال ــون آخ ــكام أي قان ــارض وأح ــا ال يتع بم
أحــكام هــذا القانــون، ال جيــوز تنفيــذ أو حجــز وال البــدء يف أيــة إجــراءات ضــد وعلــى حســاب املســاهمات التقاعديــة 
للمشــرك، واحلقــوق املرتبــ�ة عنهــا أو رصيــد احلســابات اخلاصــة بــه املوجــودة أو املــدارة مــن قبــل الهيئــ�ة، إضافــة 
لذلــك ال تشــكل مثــل هــذه املســاهمات، املنافــع وأرصــدة احلســاب جــزءا مــن ممتلــكات وموجــودات املشــرك يف 

حالــة اإلفــاس أو غــري ذلــك مــن اإلجــراءات املماثلــة، باســتثن�اء تلــك املتعلقــة حبقــوق املطلقــات ورعايــة األوالد.

مادة )123(
قبــل أن تتــم جبايــة أيــة مســاهمات ألنظمــة التقاعــد املؤسســة ضمــن هــذا القانــون جيــب علــى الهيئــ�ة أن تكــون قــد 

وفــرت مــا يلــي:

 1. نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات األفراد واحلكومة يف نظام املساهمات املحددة. 

ــن  ــم م ــتثمار أمواله ــكل اس ــ�ار ش ــركن الختي ــى املش ــي عل ــكل تفصيل ــاهمات بش ــتثمار املس ــرص اس ــرض ف 2. ع
نظــام املســاهمات املحــددة، إضافــة إىل توفــري اإلجــراءات الضروريــة إلتاحــة الفرصــة للمشــركن لاختيــ�ار وتعديــل 

االختيــ�ار عنــد اللــزوم. 

ـر لاســتثمارات للبــدء يف اســتثمار األمــوال إضافــة إىل توفــري  3. احلافــظ علــى املوجــودات االســتثمارية، ومدـي
ـر االســتثمارات. جميــع اإلجــراءات الضروريــة مــن أجــل حتويــل الصناديــق واملعلومــات إىل احلافــظ ومدـي

مادة )124(
يصدر مجلس الوزراء اللواحئ والقرارات الازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة )125(
يلغي كل حكم خيالف أحكام هذا القانون.

مادة )126(
ــره يف  ــخ نش ــن تاري ــه م ــل ب ــون، ويعم ــذا القان ــكام ه ــذ أح ــه- تنفي ــا خيص ــة. كل فيم ــات املختص ــع اجله ــى جمي عل

اجلريــدة الرســمية.

صدر يف مدين�ة رام هللا بت�اريخ : 26/ إبريــل/ 2005م املوافق: 17/ ربيع أول/ 1426هـ 

محمود عباس       
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطيني�ة

رئيس السلطة الوطني�ة الفلسطيني�ة       

الباب السابع: الفصل الثاين
ترتيب�ات انتقالية
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