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يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

للباحث جهاد حرب إلعداده هذا التقرير 

وللدكتور عزمي الشعيبي على اإلشراف العام على هذا  التقرير 

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان 

يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة إلى املطبوعة كالتالي: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان. 2017. 
سياسة احلكومة يف تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة حتديات استدامة الهيئة.

إن االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة - أمان قد بذل جهودا يف التحقق من املعلومات الواردة يف التقرير، وال 
يتحمل مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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سياسة الحكومة في تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة تحديات استدامة الهيئة

مقدمة

تلتزم هيئة التقاعد الفلسطينية، وفقا ألحكام قانون التقاعد العام، بدفع رواتب املوظفني املتقاعدين 
للحفاظ على حياة كرمية يف سن الشيخوخة. ويف الوقت نفسه تلتزم احلكومة بدفع وحتويل اشتراكات 
إدارة  ملجلس  القانون  اتاح  فيما  احلكومة(.  وحصة  املوظف  )حصة  احلكومة  ومساهمة  املوظفني 

صندوق »هيئة« التقاعد استثمار أمواله بهدف دميومة عمل صندوق »هيئة« التقاعد.

التقاعد  املنصوص عليها يف قانون  املالية« لاللتزامات  »وزارة  التقاعد واحلكومة  احترام هيئة  إن 
واستدامة  واستمرارية  جهة،  من  مستقبال  املتقاعدين  رواتب  دفع  استمرارية  توفير  يضمن  العام 
صندوق التقاعد من جهة ثانية. لكن عدم التزام احلكومات الفلسطينية املتعاقبة بتحويل مساهماتها 
يزيد من مخاطر عجز هيئة  التقاعد  الى صندوق هيئة  كلي ومنتظم  املوظفني بشكل  واشتراكات 
التقاعد العام عن تسديد التزاماتها للمشتركني، ويقلل من فرص استثمار أموال املشتركني يف أنظمة 
التقاعد. االمر الذي يهدد استدامة الهيئة ويشكل تهديدا واضحا حلياة ومستقبل أكثر من 160 ألف 

موظف يخدمون يف السلطة الفلسطينية بعدم حصولهم على رواتب تقاعدية.

يهدف هذا التقرير الى التعرف على حالة وواقع صندوق هيئة التقاعد وحجم الديون على احلكومة 
الفلسطينية وخطتها )وزارة املالية( كمدخل لسداد ما عليها من ديون.

سيعرض التقرير اإلطار القانوني الناظم لعمل الهيئة ورصد التطورات التي طرأت عليه، إضافة 
الى اإلطار املؤسسي للهيئة كونها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية االعتبارية، واجلهات املشرفة على 
للتحديات  واستثماراته وحتليال  التقاعد  ديون صندوق  إلى حجم  التقرير  يتطرق  ثم  الهيئة.  عمل 
واإلفصاح  النشر  سياسة  يتناول:  كما  واستدامته.  التقاعد  صندوق  عمل  تعترض  التي  والعقبات 

للتقارير التي تعدها الهيئة كاملوازنة السنوية للهيئة واجتماعات مجلس اإلدارة وقراراته.

اعتمد التقرير يف اعداده وحتليل معطياته على العديد من الوسائل مثل املراسيم ذات العالقة بعمل 
مجلس  عن  الصادرة  والسياسات  والتقارير   ،2016 للعام  التقاعد  لهيئة  السنوي  والتقرير  الهيئة، 
أشخاص  مع  أجريت  التي  واحلوارات  املقابالت  من  على عدد  االطالع  ومت  العالقة،  ذات  الوزراء 
ذوي عالقة، واالطالع على املواقع االلكتروني لهيئة التقاعد الفلسطينية، إضافة الى مراجعة بعض 
التقارير الصادرة عن ائتالف أمان. لكن لم يتمكن الباحث من عقد مقابالت مع اجلهات املختصة 

يف هيئة التقاعد الفلسطينية.
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اإلطار القانوني لهيئة التقاعد الفلسطينية

متارس هيئة التقاعد مهامها يف إطار العديد من القوانني واألنظمة، وهي على 
النحو اآلتي:

قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005. 1
صدر قانون التقاعد العام بتاريخ 2005/4/26. ينظم هذا القانون املسائل املتعلقة بالتقاعد العام؛ 
من حيث تركيبة هيئة التقاعد ومهام مجلس إدارتها ورئيسها وإدارة شؤونها املالية واإلدارية. ومن 
حيث املشتركني يف أنظمة التقاعد كاملساهمات واالشتراكات واملنافع وإجراءات تسوية املستحقات 

التقاعدية. ومن حيث استثمارات الهيئة وإدارتها والتدقيق والرقابة عليها.

قانون التقاعد املدني األردني رقم )34( لسنة 1959 )نظام الـ %2(. 2
ينطبق هذا القانون على املوظفني الذين كانوا قد عملوا زمن اإلدارة املدنية يف الضفة الغربية، 
باإلضافة إلى الذين عينوا بعد 1994 يف وزارة املالية والصحة والتربية والتعليم بالدرجة األولى 
يف الضفة الغربية. ومع صدور القانون رقم 7 املشار إليه حصر االنتفاع به على من هم فوق سن 
ال 45 عاما من تاريخ دخول قانون التقاعد العام لسنة 2005 حيز التنفيذ يف األول من أيلول/ 

سبتمبر 2006.

قانون التأمني واملعاشات رقم 8 لعلم 1964 )نظام الـ %10(. 3
ينطبق هذا القانون على املوظفني يف احلكومة وعمال اإلدارة العامة واملجالس البلدية والقروية 
ودائرة األوقاف اإلسالمية يف قطاع غزة، كما يطبق على بعض اجلهات التي انتفعت به مبوجب 
قرارات خاصة صدرت عن الرئيس كالعاملني يف شركة توزيع الكهرباء يف القطاع، وقد مت حصر 
االنتفاع بهذا القانون على من هم فوق أل 45 عاما يف األول من أيلول /سبتمبر 2006 تاريخ 

دخول قانون التقاعد العام لسنة 2005 حيز التنفيذ. 

قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )16( لعام 2004. 4
ينطبق هذا القانون على كافة العاملني يف األجهزة األمنية الفلسطينية والذين يتقاضون رواتبهم 
من امليزانية العامة. وقد اقتصر االنتفاع به أيضا على من هم فوق أل 45 عاما يف األول من 

أيلول/ سبتمبر 2006. 
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سياسة الحكومة في تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة تحديات استدامة الهيئة

ألعضاء . 5 املالية  واحلقوق  املكافآت  بنظام   2016 لسنة   )7( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
مجلس اإلدارة يف املؤسسات العامة واملؤسسات الصادر بتاريخ 7/19/ 2016

حدد قرار مجلس الوزراء املكافآت املالية لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة للمؤسسات العامة؛ بدل 
حضور اجتماعات املجلس، بحيث يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة 300 دوالر عن كل اجتماع ومبا 
ال يزيد عن ثالثة آالف دوالر يف السنة. ويتقاضى عضو مجلس اإلدارة 250 دوالر عن احلضور 

لكل اجتماع مبا ال يزيد عن ألفي دوالر يف السنة. 

النظام اإلداري ملوظفي هيئة التقاعد الصادر مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم )3( . 6
لسنة 2015 

اإلدارية  اجلوانب  تنظيم  بهدف  وذلك   2015/1/20 بتاريخ  النظام  هذا  الوزراء  مجلس  أصدر 
املتعلقة مبوظفي هيئة التقاعد، وأحال الى قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 وتعديالته 
بشأن املسائل التي لم يعاجلها. ويأتي إصدار هذا النظام يف إطار متتع هيئة التقاعد بالشخصية 

االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري الالزمني ملمارسة أعمالها. 

رقم . 7 الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  الصادر  الفلسطينية  التقاعد  لهيئة  املالي  النظام 
)4( لسنة 2017 

أصدر مجلس الوزراء هذا النظام بتاريخ 2017/5/30 وذلك بهدف تنظيم اجلوانب املالية املتعلقة 
بهيئة التقاعد، وأحال الى قرار مجلس الوزراء رقم )43( لسنة 2005 بالنظام املالي للوزارات 
واملؤسسات العامة، والى أحكام قرار بقانون الشراء العام رقم 8 لسنة 2014 يف غير احلاالت 
الرسمية  اجلريدة  من   134 العدد  يف  القرار  هذا  نشر  وقد  النظام.  هذا  يف  عليها  املنصوص 

»الوقائع الفلسطينية« الصادر يف 2017/7/18.

يأتي إصدار هذا النظام يف إطار متتع هيئة التقاعد بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي 
واإلداري الالزمني ملمارسة أعمالها. ومن اجلدير بالذكر أن إصدار  هذا النظام جاء يف سياق 
األخذ بإحدى التوصيات الصادرة عن مؤسسة أمان يف تقريرها السابق الذي أعدته حول هيئة 

التقاعد عام 1.2011 

1 انظر محمد قرش، هيئة التقاعد الفلسطينية ومؤسسة إدارة وتنمية أموال االيتام، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة،2011، ص 10. 
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اإلطار المؤسسي لهيئة التقاعد الفلسطينية

هيئة التقاعد مؤسسة عامة تعمل مبوجب نظام اداري ومالي خاص. 1
تتمتع هيئة التقاعد، وفقا ألحكام من قانون التقاعد، بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي 
واإلداري واألهلية القانونية، ويقصد باالستقاللية املالية واإلدارية أن يكون للهيئة خصوصية يف 

إدارة شؤونها اإلدارية واملالية من خالل أنظمة مالية وإدارية خاصة تصدر عن مجلس الوزراء.

وقد أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 2015/1/20 قرار رقم )3( لسنة 2015 بشأن النظام اإلداري 
التقاعد  لهيئة  املالي  بالنظام   2017 لسنة   )4( رقم  قرار  صدر  كما  التقاعد.2  هيئة  ملوظفي 

الفلسطينية بتاريخ 5/20/ 3.2017 

مجلس إدارة الهيئة. 2
الهيئة من تسعة أعضاء منهم: ثالثة  إدارة  يتكون مجلس  التقاعد  للمادة )39( من قانون  وفقا 
أعضاء مهنيني متخصصني يف األمور املالية واالقتصادية، رئيس الهيئة، رئيس ديوان املوظفني 
العام، رئيس هيئة التنظيم واإلدارة، وممثل عن كل من وزارة املالية واملتقاعدين وموظفي الهيئات 
احمللية، وقد أناطت املادة )39( من القانون برئيس السلطة صالحية إصدار مرسوم يحدد أعضاء 
مجلس إدارة الهيئة بناء على تنسيب مجلس الوزراء على أن يحدد املرسوم رئيس املجلس ونائبه.4 

واملجلس  الوزراء  مجلس  من  كل  أمام  أعمال  من  به  يقوم  فيما  مسؤوالً  اإلدارة  مجلس  ويكون 
التشريعي، قدم مجلس اإلدارة تقريرا عن أعماله ملجلس الوزراء بتاريخ 2017/6/22 ملراجعة 
اإلدارة  مجلس  مبسؤولية  يتعلق  فيما  أما  إليه،  اإلدارة  مجلس  يرفعها  التي  السنوية  التقارير 
أما املجلس التشريعي حاليا فهي معطلة يف الوقت احلالي بسبب حالة التعطل التي مير بها 

املجلس التشريعي يف اآلونة احلالية.

جتدر اإلشارة الى أن رئيس هيئة التقاعد يعمل سكرتيرا ملجلس هيئة التقاعد، وفقا ألحكام املادة 
)41( من قانون التقاعد العام، يف الوقت الذي يعتبر فيه رئيس الهيئة عضوا يف مجلس اإلدارة5، 

 http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16709 :2    لالطالع على احكام النظام اإلداري لهيئة التقاعد انظر
http://www.lab.pna.ps/ar_new/cp/plugins/spaw/uploads/files/magazine/134L.pdf 3  لالطالع على أحكام النظام املالي لهيئة التقاعد

من؛  اإلدارة  يتشكل مجلس  الفلسطينية  التقاعد  هيئة  إدارة  إعادة تشكيل مجلس  بشأن   2014/5/11 بتاريخ   2014 لسنة   )9( رقم  رئاسي  مرسوم  4  صدر 
الدكتور/ أحمد املجدالني رئيسا، والدكتور/ طارق أسعد احلاج نائبا، والدكتور/ ماجد عطا احللو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، والدكتور موسى أبو 

زيد، واللواء/ محمد يوسف، والسيد عبد اجلبار سالم، والسيد/ ذيب أحمد فضل، والسيد/ ضرار طوقان، والدكتور/ هاني حسن جنم. 
5  أصدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم 13 لسنة 2013 بشأن املصادقة على تعيني رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية نظرا لتعطل عمل املجلس التشريعي. 

   http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16530 :لالطالع على نص القرار بقانون انظر
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سياسة الحكومة في تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة تحديات استدامة الهيئة

خولت املادة )42( من القانون مجلس اإلدارة صالحية تفويض بعض من صالحياته أو كاملها الى 
رئيس املجلس و/ أو الى جلنة من أعضاء مجلس اإلدارة. لكن املادة نفسها حظرت تفويض بعض 
الصالحيات كـ )أ( اعتماد وتغيير أو الغاء التعليمات. و)ب( اعتماد السياسة االستثمارية واملعايير 
واإلجراءات اخلاصة بالهيئة. و)ت( اعتماد املوازنة واعتماد البيانات املالية اخلتامية وأية بيانات 

مالية أخرى تصدر عن املجلس. 

رئيس الهيئة. 3
وفقا ألحكام قانون التقاعد العام، يتولى إدارة الهيئة رئيسا متخصصا يف الشؤون املالية واالقتصادية 
ذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك وذلك دون أن يشترط القانون أية شروط 
أخرى يجب توفرها فيمن يعني رئيسا للهيئة، ويعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية 
الفلسطينية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء6، ومصادقة املجلس التشريعي باألغلبية املطلقة 

ألعضائه،7 ويحدد مجلس اإلدارة راتب ومكافآت رئيس الهيئة.8

من  بالعديد  لتمتعه  وفقا  الهيئة  لعمل  اليومية  التنفيذية  السلطة  رئاسة  الهيئة  رئيس  ميارس 
الصالحيات، وفقا املادة )57( من قانون التقاعد، حتت إشراف مجلس اإلدارة، من ذلك إعداد 
اإلدارة،  مجلس  أعمال  جدول  اإلدارة، حتضير  مجلس  على  وعرضها  السنوية  املوازنة  مشروع 
متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة، إجراء التعيينات الضرورية يف الهيئة وفقا لسياسات مجلس 

اإلدارة وقراراته، والقيام بأي اعمال أخرى يكلف بها من قبل مجلس اإلدارة. 

http://   :6   أصدر الرئيس الفلسطيني قرار رقم )45( لسنة 2013 بشأن تعيني السيد / ماجد عطا ذياب احللو رئيسا لهيئة التقاعد لالطالع على نص القرار انظر
.info.wafa.ps/pdf/Proceedings_of_the_102.pdf

7   نظرا لتعطل املجلس التشريعي فقد أصدر رئيس دولة فلسطني قرار بقانون رقم )13( لسنة 2013 بشأن املصادقة على تعيني رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية. 
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16530 :لالطالع على نص القرار بقانون انظر

8  انظر املادة )2/6( من الالئحة التنفيذية لقانون التقاعد رقم )141( لسنة 2005. 
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ديون صندوق التقاعد العام على الخزينة العامة

وفقا ألحكام املادة )19( من قانون التقاعد، تلتزم مديرية الرواتب العامة يف وزارة املالية بالتنسيق 
املدنيني  املوظفني  جميع  )اشتراكات(  املشتركني  مساهمات  بتحويل  العسكرية  املالية  اإلدارة  مع 
والعسكريني وكذلك مساهمات احلكومة الى احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة، 
باستالم  الهيئة  بإعالم  بدوره  احلافظ  يقوم  كما  التحويل،  بهذا  الهيئة  الرواتب  عام  مدير  ويُعلْم 
احلوالة. واستنادا للمادة )23( من القانون يتم حتويل تلك االشتراكات واملساهمات يف موعد أقصاه 
اخلامس عشر من كل شهر، ويف حال عدم التحويل يف هذا الوقت تكون الهيئة مخولة بفرض غرامة 
تأخير بنسبة )1%( من قيمة أية حتويالت متأخرة، وإذا زادت فترة التأخير عن شهر يفرض على 
القيمة املتأخرة سعر فائدة الاليبر+ 1% خالل السنة األولى باإلضافة الى غرامة ألـ )1%(، كما أن 
املساهمات املتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض حولها لتحويلها لقروض جتارية على اخلزينة.

نظريا أعلن وزير املالية يف اجتماع عقده مع الكتل البرملانية يف رام اهلل أن وزارة املالية ملزمة بتحويل 
اشتراكات املشتركني )املوظفني كال من املدنيني والعسكريني البالغ عددهم 156.093 موظفا حتى 
نهاية عام 2016( 9 إضافة الى مساهمات احلكومة عن كل منهم وفقا لنظام التقاعد اخلاص به الى 
صندوق التقاعد. لكن من الناحية الواقعية لم تلتزم بذلك بشكل كلي الى صندوق هيئة التقاعد، 
حيث بلغت قيمة الديون على اخلزينة العامة لصالح صندوق التقاعد حوالي سبعة مليارات شيكل 
)أي ما يعادل 1.829 مليار دوالر أمريكي( تقريبا. كما تشير البيانات املالية »بيان املركز املالي« كما 

هو يف 31 كانون أول 2016 )أنظر امللحق رقم 1(.

وكما يشير اجلدول ادناه، إن املتأخرات املستحقة لصالح الهيئة بدأت بشكل فعلي منذ العام 1999 
)أي منذ حوالي ثمانية عشر عاما( حيث تراكمت الديون على اخلزينة العامة من 14 مليون شيكل يف 
العام 1999 الى 5.6 مليار شيكل يف نهاية العام 2016. يوضح اجلدول رقم )1( متأخرات االشتراكات 

السنوية وتراكم متأخرات االشتراكات باإلضافة الى أنواع الديون األخرى. 

9   البيانات املقدمة من وزير املالية الى هيئة الكتل والقوائم البرملانية يف املجلس التشريعي بتاريخ 26/1/2017.
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جدول رقم )1( املتأخرات املستحقة على وزارة املالية لصالح صندوق التقاعد 10 2016 -1999

املبلغ باملليون شيكل

املتأخرات تراكميًااملتأخرات سنويًاالسنة

19991414

20007589

2001159248

2002165413

2003143556

2004176732

2005174906

20063541260

20073011561

20082531814

20092422056

20101952251

20115042755

20126203375

20134903865

20146994564

20155745138

20164815619

5620اجمايل متاأخرات اال�شرتاكات

متاأخرات اأخرى

45متأخرات القروض 2016
53اشتراكات خاصة بالقضية رقم 590/ 98 11

1198فوائد تأخير على توريد االشتراكات والقروض

13فروق تطبيق قانون مجلس القضاء األعلى

2فروق مخصص أسر الشهداء واجلرحى

2مستحقات أخرى على وزارة املالية

108رصيد ديون/ وزارة املالية

7,041اجمايل املتاأخرات

املصدر: التقرير السنوي 2016 لهيئة التقاعد الفلسطينية

10   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 25.
11 املتعلق بتطبيق حكم احملكمة العليا الصادر بتاريخ 2004/8/16 بشأن املوظفني الني لم يعودوا للعمل بعد تاريخ 1967/6/5 بعمل تسوية للحاالت التي ينطبق 
عليها القرار بضم املدة السابقة من تاريخ 1967/6/5 حتى تاريخ سن الستني أو الوفاة أيهما أسبق الى مدد اخلدمة وفقا ألحكام املادتني )6، 7( من القرار بقانون 

رقم )8( لسنة 1964 وتعديالته. وهذا املبلغ هو الرصيد املستحق على وزارة املالية )حصة جهة التشغيل(.
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للحكومة  والداخلية  اخلارجية  املديونية  قيمة  فإن  احلمداهلل،  رامي  الدكتور  الوزراء  لرئيس  وفقا 
الفلسطينية بلغت )4.2( مليار دوالر، ونصف هذه املديونية هي لصندوق التقاعد الفلسطيني أي 
)2.1( مليار دوالر؛ وهو مبلغ يقترب من املبلغ املدون يف تقرير هيئة التقاعد للعام 2016. وأشار يف 

نفس املقابلة إلى إن جميع احلكومات السابقة 
الرئيس  املورد  وجتفيف  اضعاف  يف  ساهمت 
احلالية  احلكومة  وأن  الصندوق،  هذا  ألموال 
حتّول 20 مليون شيكل شهريا للصندوق12. ويف 
بشارة  شكري  املالية  وزير  قال  نفسه  السياق 
أن أحد مرتكزات إدارة املال العام عام 2016 
على  باحملافظة  القانوني  االلتزام  يف  متثلت 
اإلفالس  من  وحمايتها  التقاعد  هيئة  دميومة 
الهيئة  وتنبؤات  دراسات  على  بناء   2017 عام 
مليون   )20( مبلغ  حتويل  خالل  من  وذلك 
أحمد  الدكتور  يشير  فيما  لصاحلها.13  شيكل 
التقاعد  هيئة  إدارة  مجلس  رئيس  مجدالني 
بتحويل  احلكومة  استمرار  الى  الفلسطينية 
املبلغ املذكور أعاله لكن هذا املبلغ يشكل حوالي 
20% من مستحقات هيئة التقاعد الشهرية من 
احلكومة14. تقوم هيئة التقاعد باتباع أساليب 

غير مباشرة لتغطية رواتب تقاعدية الى بعض املتقاعدين عسكريني ومدنيني خاصة غير مكتمل 
املالية(  )وزارة  العامة  اخلزينة  من  مباشرة  مالية  حواالت  من خالل  احلكومة  مع  ملفاتهم  تسوية 
غالبا ما يستخدم الوزير بند موازنة الطوارئ لتغطية تلك احلواالت. وهذا يعني تأجيل تسوية هذه 
احلاالت من حيث عدد السنوات احملتسبة ألغراض التقاعد وحتديد اجلهة املطلوب منها تسديد 

رسوم االشتراك السابقة وقيمة مساهمة احلكومة وفقا للقانون. 

12   مقابلة مع رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي احلمد اهلل يف جريدة القدس بتاريخ 2017/1/2، ص 11.
13   اثناء عرض وزير املالية مشروع قانون املوازنة العامة للعام 2017 أمام هيئة الكتل والقوائم البرملانية يف املجلس التشريعي حول بتاريخ 2017/1/26.

14  أدلى الدكتور أحمد مجدالني بهذه املعلومات أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” بتاريخ 
 .2017/3/21

اجندة السياسات الوطنية 2017- 2020
»أدت سياسات االحتالل اإلسرائيلي وممارساته العنصرية، 
اعتماد  إلى  اخلارجية  املساعدات  يف  احلادة  والتقليصات 
هذا  مع  وللتعامل  ممول.  غير  عجز  على  الوطنية  املوازنات 
عبر  أكبر  ويشكل  االقتراض،  على  االعتماد  مت  العجز 
القطاع  من  للموردين  املستحقة  املتأخرات  سداد  تأخير 
اخلاص ولنظام التقاعد العام، وتسبب هذه اإلجراءات غير 
املرغوبة يف جتفيف السيولة لدى القطاع اخلاص وتهدد قدرة 
ننظر  القريب. ونحن ال  املدى  البقاء يف  التقاعد على  نظام 
انها إجراءات مستدامة يف  املالية على  الى هذه اإلجراءات 

املستقبل«.
التدابير  من  مجموعة  حتديد  على  احلكومة  ستعمل   ...«
هذه  وتشمل  منها....  املناسب  واعتماد  لدراستها  واخليارات 
نظام  استدامة  ضمان   *  .... املقترحة  واخليارات  التدابير 
به  املتصلة  السياسات  اصالح  خالل  من  العام  التقاعد 
وتسديد  بكاملها  إليه  املطلوبة  املبالغ  حتويل  واستئناف 

املتأخرات املستحقة له«.
أجندة السياسات الوطنية 2017 -2020، 

ص 47 - 48. 
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لجنة التحاسب )بين وزارة المالية وهيئة التقاعد( اكملت عملها...  لكن لم 
يوقع االتفاق

يف لقاء عقد يف أمان، أشار الدكتور أحمد مجدالني رئيس الهيئة الى أن اللجنة الفنية املُّشكلة من 
بالتحاسب وحتديد حجم األموال والديون على  املتعلق  املالية أجنزت عملها  التقاعد ووزارة  هيئة 
احلكومة لصالح صندوق التقاعد وحددت حجم الديون حتى نهاية العام 15.2016 لكن لم يتم التوقيع 
رسميا على التحاسب.16 األمر الذي يدل عمليا على عدم االتفاق بشكل نهائي على حجم األموال 

والديون املستحقة على احلكومة لصالح الهيئة.

استثمارات الهيئة

منح قانون التقاعد العام هيئة التقاعد ممثلة مبجلس اإلدارة تنظيم وإدارة كل ما يتعلق باستثمار 
أموال الهيئة ووضع السياسة واألنظمة واملعايير واألدلة الالزمة إلدارة العملية االستثمارية17، كما 
منح القانون رئيس الهيئة تنفيذ السياسة االستثمارية ملجلس اإلدارة وإعطاء التعليمات املباشرة لكل 
من احلافظ ومدير االستثمار لتنفيذ هذه السياسة وفقا ألحكام القانون18. أناط القانون مبجلس 
اإلدارة تشكيل جلنة لالستثمار من بني أعضاءه، وحدد القانون مجموعة من املهام لهذه اللجنة يف 

سبيل استثمار أموال الهيئة وإدارتها.19

يتولى مجلس إدارة هيئة التقاعد وضع اخلطط والسياسات االستثمارية ألموال الهيئة، وتنفيذها 
وإدارتها، أي أن املجلس يجمع بني مهام اإلشراف والرقابة والتنفيذ يف آن واحد. تنبثق عن مجلس 

اإلدارة جلنتان دائمتان هما: 

النشاطات . 1 حول  منتظمة  تقارير  وتستلم  االستثمارات،  دليل  تطوير  تتولى  االستثمار:  جلنة 
االستثمارية ونتائجها، وتقدم توصياتها الى مجلس اإلدارة بشأن السياسة االستثمارية، كما تقوم 
بفحص مخاطر االستثمار وتتابع نشاطات وفعاليات احلافظ األمني ومدير االستثمار. ويشير 
التقرير السنوي الى أن مجلس اإلدارة يف جلسته )82( أقر التعديالت على السياسات والضوابط 

العامة الستثمار أموال الهيئة املقدمة من جلنة االستثمار.20 

15   أدلى الدكتور أحمد مجدالني بهذه املعلومات أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” بتاريخ 2017/3/21.
16   مقابلة اجراها الباحث مع السيد احمد الصباح احملاسب العام يف السلطة الفلسطينية بتاريخ 2017/8/10.

17   انظر املواد )5، 41( من قانون التقاعد العام.
18   املادة )14/57( من قانون التقاعد العام.

19   انظر املواد )71-78( من قانون التقاعد العام.

20 هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 14.
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ويف اللقاء الذي عقد يف أمان أشار الدكتور أحمد مجدالني رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الى 
الداخلي  االستثمار  االختيار يف  وآليات  االستثمارية  السياسة  استثمارية حتدد  استراتيجية  وجود 
واخلارجي. بحيث تلتزم بأربعة ضوابط هي: )أ( بأن يكون االستثمار املراد القيام به بأقل قدر من 
املخاطر وبأعلى عائد. و)ب( الشراكة مع القطاع اخلاص وال تقوم الهيئة بإدارة أيا من املشاريع.  
)ج( االستثمار يف مشاريع قائمة بنسبة ما بني 15%- 25% من قيمة الشركة. و)د( مراعاة البعد 

االجتماعي من خالل تشغيل األيدي العاملة الوطنية.21 

املعلومات . 2 ونظام  اخلارجي  والتدقيق  املالية  التقارير  على  اإلشراف  تتولى  التدقيق:22  جلنة 
والرقابة الداخلية، وتقوم مبراجعة البيانات املالية واملوازنة التشغيلية واالستثمارات والتحويالت، 
ومراقبة عمليات التدقيق والرقابة الداخلية، واستقبال التقرير السنوي للمدقق اخلارجي.        

تنفيذ سياسات االستثمار

هيئة  إدارة  مجلس  قبل  من  املقرة  االستثمار  سياسات  بتنفيذ  رئيسيتان  جهتان  تقوم 
التقاعد هما:

مجال . 1 يف  األمني  احلافظ  مهام  العام  التقاعد  قانون  من   100 املادة  حددت  األمني:  احلافظ 
االستثمار 

وممتلكات ½½ موجودات  وتسجيل  وحفظ  إدارة 
التقاعد بصفته مؤمتنا عليها نيابة عن املشتركني.

 التأكد من أن االستثمارات تتم وفقاً للتعليمات ½½
الصادرة عن مالكي احلسابات الفردية والسياسة 

االستثمارية للهيئة.

الهيئة ½½ من  كل  بني  عليها  واملوافقة  التقاعد  مبوجودات  عالقة  لها  أخرى  خدمات  تقدمي 
واحلافظ مبا يف ذلك احلد األدنى املطلوب من العوائد.

21  أدلى الدكتور أحمد مجدالني بهذه املعلومات أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« بتاريخ 
.2017/3/21

22   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 14.

فلسطني  وبنك  احلافظ،  بدور  يقوم  الوطني  البنك 
والبنك  الصندوق،  ألموال  االستثمار  إدارة  يتولى 

العربي إدارة احملفظة االستثمارية لهيئة التقاعد.
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وقعت هيئة التقاعد الفلسطينية والبنك الوطني بتاريخ 31أيار / مايو 2016 اتفاقية يقوم مبوجبها 
بدور احلافظ حلسابات وأموال وممتلكات واستثمارات الهيئة. إثر فوز البنك الوطني بالعطاء الذي 
أعلنته هيئة التقاعد بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم )1/ 77( القاضي باإلعالن عن مناقصة 
مفتوحة لتعيني حافظ أمني حلفظ أموال وموجودات الهيئة. وصادق مجلس اإلدارة )مبوجب قراره 
بإرساء   2016/1 رقم  بدراسة عطاء احلافظ  املكلفة  الفنية  اللجنة  توصية  ( على   )80 /01( رقم 
العطاء على البنك الوطني. ومن ثم قام مجلس اإلدارة بإقرار اتفاقية التعاقد يف اجللسة رقم )81(.23

مدير االستثمار: . 2
يتولى بنك فلسطني إدارة استثمار أموال هيئة التقاعد وفقا لإلتفاقية املوقعة بني هيئة التقاعد 
وبنك فلسطني ويقوم مبجموعة من املهام املتفق عليها، وفقا لواجبات مدير االستثمار املنصوص 
عليها يف املادة 108 من قانون التقاعد العام24، تتمثل بـ: )أ( إدارة استثمارات صناديق التقاعد بصورة 
منفصلة بحيث يكون مسؤوال عن حتديد إيرادات استثمار كل صندوق على حده. )ب( إدارة أموال 
الهيئة حسب املعايير املهنية إلدارة االستثمارات بحيث يتوجب عليه استخدام أدوات االستثمار التي 
تضمن أعلى العوائد بأقل نسبة من املخاطر. )ج( تنسيب عدد أو مجموعة من احملافظ املالية 
االستثمارية تتناسب مع أولويات وسياسة جلنة االستثمار الختيار أنسبها لالستثمار من خاللها. 
)د( االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمار واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك. )هـ( تقدمي 
التقارير واالعالم عن حافظة االستثمارات وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من املعلومات اإلحصائية 
التي ميكن أن تطلب من قبل احلافظ أو مجلس اإلدارة. )و( تقدمي تقرير ربعي موضحا يف أموال كل 

صندوق على حدة واالرباح وجمع مصروفات االستثمار مقارنة مع كل فترة تسبقها.25 

فيما قرر مجلس إدارة الهيئة منح البنك العربي – سويسرا تفويضا إلدارة احملفظة االستثمارية 
لهيئة التقاعد مبوجب القرار رقم )08/ 82(.26

23   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 16.
24   تنص املادة 108 من قانون التقاعد العام على االتي “تشمل واجبات مدير االستثمارات وفقا للقانون و/أو األنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو االتفاق 
على ما يلي: 1. تقدمي مجموعة من خيارات احملافظ املالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة جلنة االستثمارات. 2. االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمارات واتباع 
أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.3. تقدمي التقارير واإلعالم عن حافظة االستثمارات وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من املعلومات اإلحصائية التي ميكن أن تطلب 

من قبل احلافظ أو مجلس اإلدارة.4. العمل على تقدمي وتوفير إمكانية إعادة التأمني.5. اإلفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعموالت وغيرها من املصاريف.
25   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 17.
26   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 17.
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قيمة استثمارات الهيئة وأوجهها

لم تنشر التقارير السنوية لهيئة التقاعد العام بشكل واضح بيانات حول استثمارات، طوال السنوات 
املاضية، هيئة التقاعد سواء من حيث حجم األموال املستثمرة، ومجاالت االستثمار، ومقدار األرباح 

أو اخلسائر املتحققة.

بتاريخ  دوالر  مليون   255 بحوالي  الهيئة  استثمارات  قيمة  تقدر   ،2016 للعام  الهيئة  لتقرير  وفقا 
املتراكمة  الشهرية  واملساهمات  االشتراكات  بإجمالي  مقارنة  متواضعة  قيمة  وهي   2016/12/31
كديون على اخلزينة العامة املقدرة بحوالي 1.829 مليار دوالر. يوضح اجلدول التالي قيمة احملفظة 

االستثمارية وقطاعات االستثمار ومكان االستثمار.

جدول رقم )2( قيمة احملفظة االستثمارية وقطاع االستثمار حسب االستثمارات 
اخلارجية والداخلية

تف�شيل اال�شتثمار
اجمال املحفظة اال�شتثماريةاال�شتثمارات الداخليةاال�شتثمارات اخلارجية

الن�شبةاملبلغ بالدوالرالن�شبةاملبلغ بالدوالرالن�شبةاملبلغ بالدوالر

6%1515,808,405%15,808,405الودائع

8%720,567,709%97,984,167%12,583,541احلسابات اجلارية

33%5783,912,201%83,912,201السندات

32%2980,605,661%3431,015,296%49,590,365األسهم

1%1999.677%999.677االستثمارات البديلة

9%2122,753,487%22,753,487االستثمارات يف العقارات

12%2830,206,079%30,206,079االستثمار يف القروض

100%100254,853,221%100107,767,435%147,085,785االإجمايل

متثل االستثمارات اخلارجية حوالي 58% من مجمل احملفظة االستثمارية لهيئة التقاعد الفلسطينية 
فيما متثل االستثمارات احمللية حوالي 42% من مجمل استثمارات الهيئة. وكما يشير الشكل أدناه، 
يحوز االستثمار يف السندات واألسهم على حوالي ثلثي احملفظة االستثمارية للهيئة 33% لألولى 
و32% للثانية وتتوزع البقية ما بني 12% للقروض املمنوحة للمشتركني، و9% لالستثمار يف العقارات، 

و6% للودائع يف البنوك و8% من أموال الهيئة يف حساب جاري.   
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شكل رقم )1( نسبة قطاعات االستثمار يف احملفظة االستثمارية لهيئة التقاعد

 الودائع %6

 احلسابات اجلارية %8

السندات %33

 األسهم %32

اإلستثمارات البديلة %1 

 اإلستثمار في القروض %12

 اإلستثمار في العقارات %9

أوضح رئيس هيئة التقاعد أن احملفظة االستثمارية اخلارجية حققت أرباح بنسبة 8% خالل عام 
تتمثل احملفظة اخلارجية  وإقليمية ومحلية،  دولية  لديها محافظ مالية  التقاعد  وأن هيئة   ،2016
بامتالك سندات مالية وأوراق مالية يف شركات اتصاالت وأغذية عاملية. فيما تتمثل االستثمارات 
وبنك  الفلسطيني  اإلسالمي  البنك  ويف   %10 تبلغ  وبحصة  القدس  بنك  يف  باستثمارات  احمللية 
فلسطني، إضافة الى استثمارات الهيئة يف معامل الشرق األوسط لصناعة األدوية ومستحضرات 
التجميل يف غزة، وكذلك امتالك الهيئة حلصة نسبتها 6% من شركة القدس للمستحضرات الطبية، 
كما أن للهيئة استثمارات يف قطاع العقارات حيث متلك الهيئة )200( دومن من األراضي يف مختلف 
املناطق وتستخدم حاليا يف التبادل التجاري، عالوة أن لدى الهيئة استثمارات مع القطاع اخلاص 
مثل شراكة الهيئة مع شركة إعمار يف نابلس يف عمارتني جتاريتني، إضافة الى أن الهيئة تعكف على 
إعداد دراسات جدوى اقتصادية لالستثمار يف مجال قطاع االسكانات للموظفني العموميني، إضافة 
الى إنشاء محطتي غاز ووقود يف منطقتي نابلس واخلليل وذلك بالشراكة مع مؤسسة تنمية أموال 
اليتامى، ويقوم على تلك االستثمارات طاقم من موظفي الهيئة ال يتجاوز عددهم ثالثة موظفني وذلك 

بالتشاور مع بعض اخلبراء وجلنة االستثمارات يف الهيئة.27

https://www. 27   مقابلة تلفزيونية مع الدكتور ماجد احللو رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، تلفزيون فلسطني، املجلة االقتصادية، بتاريخ 1/28/ 2017 
youtube.com/watch?v=9mRtM-5I1_M



17

عمل  في  والمساءلة  والشفافية  النزاهة  بيئة  فحص 
الهيئة 28

النزاهة يف عمل هيئة التقاعد 1
التقاعد  العام وقانون  املال  الناظمة إلدارة  الفلسطينية  القوانني  الواردة يف  الى االحكام  باالستناد 

العام فإن الهيئة ملزمة مبا يلي:

إقرارات الذمة املالية	. 
وفقا ألحكام املادة )8/2( قانون مكافحة الفساد املعدل رقم )1( لسنة 2005 تعتبر هيئة التقاعد 
برئيسها ومجلس إدارة وموظفيها من اجلهات التي تنطبق عليهم أحكام قانون مكافحة الفساد 
ومن الفئات امللزمني بتقدمي إقرار بذممهم املالية، وقد قامت هيئة التقاعد بناء على طلب هيئة 

مكافحة الفساد بتعبئة اإلقرارات املالية املطلوبة منها وفقا للقانون.29 

مكافآت 	عضاء مجلس اإلدارة	. 
وفقا للمادة )47( من قانون التقاعد العام » يحق لعضو مجلس اإلدارة احلصول على مكافأة مالية 
ومنافع كما هو منصوص عليه يف النظام، ويتم حتديد حجم املكافآت واملنافع قياساً ملا يحصل 
عليه أعضاء مجلس اإلدارة يف مؤسسات مماثلة من ناحية املسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام 
يصدر من مجلس الوزراء«. وتطبيقا لهذا النص، فقد أصدر مجلس الوزراء قرار رقم )11( لسنة 
2010 بنظام املكافآت واحلقوق املالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية. 
ووفقا لهذا النظام يتقاضى رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد مكافأة شهرية قدرها )1000( دوالر 
أمريكي من تاريخ توليه منصبه وحتى انتهاء فترة عضويته يف املجلس، كما يتقاضى العضو الذي 

ينتظم يف حضور جلسات مجلس اإلدارة مكافأة شهرية مقدارها )500( دوالر أمريكي. 

بنظام   2016 لسنة   )7( رقم  القرار  الوزراء  2016 أصدر مجلس  العام  من  الثاني  النصف  ويف 
الذي خفض مبوجبه  العامة،  املؤسسات  اإلدارة يف  مجالس  املالية ألعضاء  واحلقوق  املكافآت 
املكافآت التي يتقاضاها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بحيث يتقاضى رئيس مجلس اإلدارة 300 
دوالر عن كل اجتماع ومبا ال يزيد عن ثالثة آالف دوالر يف السنة. ويتقاضى عضو مجلس اإلدارة 

250 دوالر عن حضور لكل اجتماع مبا ال يزيد عن ألفي دوالر يف السنة.

28   مت االعتماد يف هذا القسم على تقرير ، عبد الرحيم طه، النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة التقاعد الفلسطينية، غير منشور، االئتالف من اجل 
النزاهة واملساءلة “أمان”، 2017.

29  أشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة مكافحة الفساد لعام 2016 على الصفحة )34( منه انه مت استهداف هيئة التقاعد، وكان تقرير العام 2012 قد أشار 
الى أن عدد املكلفني بتقدمي إقرارات الذمة املالية يف هيئة التقاعد )10( موظفني، وقد مت تقدمي إقرارات الذمة املالية املتعلقة بهم. 
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إضافة لذلك يستحق رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة البدالت واملصاريف التي يستحقها موظفو 
االستفادة من  ولغايات  الرسمية.  العمل  مهام  بدالت ومصاريف  لالئحة  وفقا  األولى  املجموعة 

أحكام هذا النظام. 

ويجري التعامل على ارض الواقع فيما يتعلق مبكافآت ومصاريف أعضاء مجلس اإلدارة وفقا 
ملا ورد النص عليه يف القانون. لكن لم يتم تضمني مقدار ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة من مكافآت عن اجتماعاتهم يف التقرير السنوي، يف حني ذكر التقرير السنوي للعام 2016 

أن مجلس اإلدارة قد اجتمع اثنتي عشرة جلسة خالل العام 30.2016

تضار	 املصالح	. 
وفقا ألحكام املادة )5/41( من قانون التقاعد العام فقد أناط القانون مبجلس اإلدارة صالحية 
تعليمات  صياغة  ذلك  يف  مبا  التفصيلية  املعلومات  استخدام  وإساءة  املصالح  تضارب  مراقبة 
إجراءات  املصالح احملتملة ووضع  التعرف وحتديد حاالت تضارب  اجل  مكتوبة من  وإجراءات 
حللها، إضافة الى وضع ميثاق شرف ألعضاء مجلس إدارة وموظفي الهيئة. ويالحظ أن تلك 

التعليمات وكذلك ميثاق الشرف غير منشورة على الصفحة اإللكترونية للهيئة.

من ناحية أخرى فقد اوجب قانون التقاعد العام يف املادة )63، 64( منه على عضو مجلس إدارة 
الهيئة أن يفصح عند تعيينه لرئيس املجلس عن جميع مصاحله التجارية واملالية التي ميكن أن 
تشكل تعارضاً يف مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً يف املجلس، ويف 
حالة وجود تعارض يف املصالح أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً يف املصالح بدأ يف الظهور على 
جميع أعضاء مجلس اإلدارة، وموظفيها واملساهمني أو املنتفعني، أن يفصحوا عن هذا التعارض 
خطياً لدى رئيس الهيئة، وعلى رئيس الهيئة أن يعلم املجلس يف أول اجتماع قادم بهذا التضارب، 

ويف حالة الضرورة ميكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.

مدونات السلوكد. 
ال يوجد للهيئة مدونة سلوك خاصة بها، وإمنا أشار رئيس مجلس اإلدارة أن الهيئة تلتزم مبدونة 
السلوك الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن موظفي القطاع العام31 مت نشر مدونة السلوك على 

موقع ديوان املوظفني العام32 لكن لم يتم نشرها على املوقع االلكتروني لهيئة التقاعد.  

30   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 11.  
31  أدلى الدكتور أحمد مجدالني بهذه املعلومات أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« بتاريخ 

.2017/3/21
 https://www.gpc.pna.ps/diwan/showAttachment.gpc?id=1213 :32   انظر
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تلقي الهدايا	. 
ال يوجد لدى الهيئة نظام أو دليل خاص لتنظيم استالم الهدايا التي قد تقدم ملوظفي الهيئة، 
وإمنا يسري على موظفي الهيئة بهذا الشأن ما ورد النص عليه املادة )3/67( من قانون اخلدمة 
املدنية املعدل رقم )4( لسنة 1998، والتي حظرت على املوظف العام استغالل وظيفته وصالحياته 
فيها ملنفعة ذاتية أو ربح شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة ألية هدية أو مكافأة أو منحة 
أو عمولة مبناسبة قيامه بواجبات وظيفته. وكذلك ما ورد يف مدونة السلوك الصادرة عن مجلس 

الوزراء بشأن موظفي القطاع العام.33

الشفافية يف عمل هيئة التقاعد 2
اتخاذه، واإلفصاح  القرار وجهة  اتخاذ  وآلية  الشفافية وضوح إجراءات تقدمي اخلدمات،  تعني 
للجمهور عن السياسات العامة املتبعة، خاصة السياسات ذات العالقة بإدارة اخلدمات، وتأمني 
من  اجلمهور  يتمكن  حتى  املناسب،  والشكل  املناسب  الوقت  يف  للمواطنني  املعلومات  وصول 
املساهمة فيها بشكل واضح. يُشار يف هذا الصدد إلى أن املواقع اإللكترونية على اإلنترنت تعتبر 

من األدوات الهامة للتواصل مع جمهورها بشكل واضح وعلني.

فإن أهم عناصر الشفافية تتعلق باالنفتاح على املشتركني، ونشر قرارات مجلس اإلدارة بالوسائل 
املتاحة، وتوفير املعلومات والبيانات العامة للمشتركني، وحق احلصول على املعلومات ألي مشترك 
وإدارية بشأن  تقارير مالية  للهيئة، ونشر  السنوية  امليزانية  القانون، وكذلك نشر  به  مبا يسمح 
استثمارات الهيئة والنشاطات املختلفة التي تنفذها املؤسسة. ميكن اعتماد املؤشرات الواردة يف 

قانون التقاعد العام التي حتدد مؤشرات الشفافية يف عمل الهيئة.

سياسة النشر واإلفصاح	. 

أوجب قانون التقاعد العام على الهيئة اإلفصاح والنشر عن العديد من املسائل، من ذلك: 
تزويد كل مشترك كل ثالثة أشهر بتقرير حول حسابات املساهمات احملددة اخلاصة به.34½½
اإلفصاح ويف الوقت املناسب عن املعلومات الضرورية ملنتسبي النظام واملتقاعدين مبا يف ½½

ذلك حقوقهم والتزاماتهم املالية.35
قرارات مجلس إدارة الهيئة.36½½

33   أدلى الدكتور أحمد مجدالني بهذه املعلومات أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” بتاريخ 
.2017/3/21

34   املادة )22( من قانون التقاعد العام.
35   املادة )7/41( من قانون التقاعد العام.

36   املادة )53( من قانون التقاعد العام.
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التعليمات واإلجراءات املكتوبة والعلنية املتعلقة بالهيئة ودوائرها وأقسامها وفروعها ومتابعة ½½
أنشطتها، وحتفظ هذه التعليمات يف السجل العام وتعرض لالطالع عليها من قبل املتقاعدين.37

املتعلقة مبساهمات األفراد املشتركني، ويتم ½½ املعلومات  التي حتتوي على أحدث  السجالت 
االطالع عليها من قبل املشترك أو من ينوب عنه مبوجب وكالة.38

تقرير مفصل لكل مشترك يف نهاية كل سنة مالية يوضح حجم مستحقاته االختيارية املتراكمة ½½
بحوزته وأرباحها السنوية املتحققة.39

الذي يفضلون ½½ بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه االستثمار  إعالم املشتركني يف 
استثمار أموالهم فيها، وإعالم الهيئة يف حالة الرغبة يف تغيير األولويات.40

التقرير السنوي لكل من الهيئة واملدقق اخلارجي لها.41½½

تفتقر الصفحة االلكترونية لهيئة التقاعد الفلسطينية42 ألية معلومات عن موازنة الهيئة وقرارات 
أما  الهيئة.  عن  عامة  معلومات  الصفحة  هذه  تتضمن  لكن  السنوية.  وتقاريرها  إدارتها  مجلس 
بالنسبة للمعلومات املتعلقة باملشتركني، وكما ذكر رئيس الهيئة43 من الصعوبة مبكان على الهيئة 

اإليفاء ببعض املتطلبات القانونية املذكورة آنفا يف هذه الظروف. 

نشر املوازنة السنوية للهيئة	. 
املوازنة  مشروع  »إعداد  الهيئة  رئيس  يتولى  العام  التقاعد  قانون  من   )9/57( املادة  ألحكام  وفقا 
السنوية والبيانات املالية األخرى للهيئة وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها وتقدمي تقرير ربعي 
عن تطورات تنفيذ املوازنة واملعوقات يف تنفيذها أو يف تنفيذ بعض منها وتقدمي توصية يف منتصف 

كل سنة عند ضرورة إعادة النظر يف حجم وتوزيع املوازنة وإدخال التعديالت املطلوبة«. 

الهيئة، إضافة الى  ويتولى مجلس اإلدارة بدوره إقرار مشروع املوازنة السنوية املقدمة من رئيس 
مراجعة التدقيق السنوي والبيانات املالية السنوية. ورغم أن قانون التقاعد العام أجاز ملجلس اإلدارة 
تفويض بعض أو كل صالحياته، إال انه استثنى من تلك الصالحيات اعتماد املوازنة واعتماد البيانات 

املالية اخلتامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن املجلس. 

37   املادة )1/57( من قانون التقاعد العام.

38   املادة )2/57( من قانون التقاعد العام.
39  املادة )61( من قانون التقاعد العام.
40  املادة )62( من قانون التقاعد العام.

41   املادة )2/1/79( من قانون التقاعد العام.
/http://www.ppag.ps 42   تاريخ آخر دخول ملوقع هيئة التقاعد الفلسطينية 2017/9/26 على الساعة التاسعة والنصف مساًء

بتاريخ  “أمان”  النزاهة واملساءلة  الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل  التقاعد  أثناء جلسة نقاش تقرير هيئة  املعلومات  احللو بهذه  الدكتور ماجد  أدلى     43
.2017/3/21
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من جهة أخرى وباالطالع على املوقع االلكتروني للهيئة، يالحظ أن موازنة الهيئة غير منشورة، ما يحد 
من معرفة املشتركني يف أنظمة التقاعد للتفاصيل املتعلقة باملوازنة. إضافة الى أن عدم نشر التقارير 

السنوية للهيئة حال دون معرفة ما إذا كانت تلك التقارير قد تضمنت موازنة الهيئة من عدمه.

نشر قرارات مجلس اإلدارة يف التقرير السنوي للهيئة	. 
وفقا ألحكام املواد )49-54( من قانون التقاعد العام، يجتمع مجلس اإلدارة مرة يف الشهر على األقل، 
ويقوم رئيس الهيئة بتحضير جدول أعمال املجلس وحتضير محضر اجللسة خالل ثالثة أيام بعد 
االجتماع للتوقيع عليه من قبل األعضاء، ويحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ يف اجتماعات 
املجلس مع محضر اجللسة، وتضمن قرارات املجلس يف التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقا 

للقانون. لكن قرارات املجلس لم يتم نشرها خالفا ألحكام املادة 53 من قانون التقاعد العام.44

سياسة التوظيفد. 
من املفترض أن تتم عملية التعيني يف الهيئة وفقا للمادة )9( من النظام اإلداري على أسس تنافسية 
تضمن اختيار أفضل املتقدمني للوظائف وتلتزم الهيئة باإلعالن عن الوظائف الشاغرة عن طريق 
الصحف احمللية أو النشرات الداخلية أو املوقع االلكتروني للهيئة وعن طريق استدراج الطلبات، مع 

إعطاء األولوية ملوظفي الهيئة يف حال التساوي يف املهارات والقدرات. 

اقر مجلس اإلدارة يف جلسته السادسة مبوجب قرار )06/ 88( الهيكل التنظيمي واإلداري ملوظفي 
الهيئة، ومتت املوافقة على تسكني موظفي الهيئة على الهيكلية اجلديدة املعتمدة باإلستعانة بالدرجات 

كما يف قانون اخلدمة املدنية وذلك الى حني إقرار الشق املالي من النظام املالي ليتم التسكني وفق 
الدرجات يف النظام.45  جتدر االشارة الى أن النظام املالي لهيئة التقاعد الفلسطينية قد صدر حديثا 

يف اجلريدة الرسمية »الوقائع الفلسطينية« بتاريخ 2017/7/81.

44   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 11.

45   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 13.
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 املساءلة46 يف هيئة التقاعد 3
تقارير الهيئة	. 

اوجب قانون التقاعد العام رقم )7( لسنة 2005، وبالذات املواد )22، 61، 79( على الهيئة إعداد 
التقارير التالية ووهي على النحو اآلتي:

تقرير ربعي تقوم الهيئة بإعداده وتزويده لكل مشترك كل ثالثة أشهر حول املساهمات احملددة اخلاصة ½½
به.
تقرير سنوي مفصل يصدره رئيس الهيئة لكل مشترك يبني فيه حجم مستحقاته االختيارية املتراكمة ½½

بحوزته وأرباحه السنوية املتحققة. 
إال انه يتضح أن رئيس الهيئة ال يقوم بإصدار هذان النوعان من التقارير. ويعلل ذلك بعدم التزام 
بتفاصيل  إبالغ كل مشترك  ناحية، وصعوبة  التقاعد من  بتحويل مستحقات صندوق  املالية  وزارة 
استثماراته من ناحية ثانية، ما يجعل من الصعوبة مبكان على الهيئة اإليفاء بهذه املتطلبات القانونية. 
لكن هذا االمر ال يلغي احلق باحلصول على املعلومات أو يحول دون قيام الهيئة بنشر تقارير دورية 

عن تلك االستثمارات، وذلك بهدف ضمان الرقابة املجتمعية على تلك االستثمارات.
تقرير سنوي47 يقدمه مجلس إدارة الهيئة لرئيس الوزراء لإلفصاح عنه للمشتركني والنشر. ويتضح من ½½

الناحية العملية أن الهيئة تقوم بإعداد هذا التقرير وتقوم بتسليمه لرئيس مجلس الوزراء، إال أن الهيئة 
ال تقوم عمليا بنشره رغم أن القانون يتطلب وجوب النشر.48

تقرير ربعي للجنة التدقيق يقدم الى مجلس إدارة الهيئة لإلفصاح عنه الى جلنة االستثمارات ورئيس ½½
الهيئة.

تقرير ربعي للجنة االستثمارات يقدم الى مجلس إدارة الهيئة لإلفصاح عنه الى جلنة التدقيق ورئيس ½½
الهيئة.

تقرير ربعي ملديري االستثمار يقدم الى جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه الى املجلس ورئيس الهيئة.½½
تقرير ربعي للحافظ يقدم الى جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه الى املجلس ورئيس الهيئة.½½

تقوم الهيئة بإعداد التقارير االربعة األخيرة ويجري تقدميها للجهات املذكورة. وهي يف الوقت ذاته 
غير منشورة الن القانون ال يتطلب ذلك على حد تعبير رئيس الهيئة. 

ف نظم املساءلة بأنها واجب املسؤولني عن الوظائف الرسمية، سواء كانوا منتخبني أم معينني، يف تقدمي تقارير دورية حول سير العمل يف املؤسسة أو  46   ُتعرَّ
الوزارة، وبشكل تفصيلي يوضح اإليجابيات والسلبيات ومدى النجاح أو اإلخفاق يف تنفيذ سياساتهم يف العمل.

47   يشتمل التقرير السنوي وفقا للمادة )80( من قانون التقاعد على: 1 البيانات املالية واحلسابات اخلتامية عن السنة املنصرمة 2. النتائج األساسية املتعلقة بأداء 
3. مدى تطابق أداء مدير االستثمار السابق واحلالي لتعليمات احلد األدنى 4. بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة 5. ما يتضمنه تقرير املدقق  االستثمارات 
اخلارجي بشأن الوضع املالي للسنة املنصرمة 6. ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق وجلنة االستثمارات 7.  بيان السياسات االستثمارية واملعايير 
واإلجراءات 8. حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات 9.معلومات بشأن ترتيبات مديري االستثمارات واحلافظ اخلاصة باالستثمارات، مبا يف ذلك الرسوم 
والنفقات واإليرادات 10.  شهادة موقعة من رئيس املجلس ورئيس الهيئة تؤكد أن جميع االستثمارات التي متت خالل السنة املاضية تتفق مع سياسة االستثمارات 

واملعايير واإلجراءات طبقا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات 11. معلومات حول حجم التعويضات واملنافع التي صرفت جلميع أعضاء املجلس.
/http://www.ppag.ps 48   تاريخ آخر دخول ملوقع هيئة التقاعد الفلسطينية 2017/9/26 على الساعة التاسعة والنصف مساًء
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التدقيق	. 
التقاعد يف  قانون  يوجب  والتدقيق، حيث  الرقابة  أنواع من  لثالثة  داخليا  التقاعد  هيئة  أعمال  تخضع 
املادة )87( منه على هيئة التقاعد تعيني مدقق داخلي للتدقيق على أعمال الهيئة وتقدمي تقرير سنوي 
بنتائج أعماله ملجلس إدارة الهيئة، ومتلك الهيئة فعليا دائرة للرقابة والتدقيق تقوم بالتدقيق على املعامالت 
التقاعدية للهيئة، إال أن هذه الدائرة تعاني من نقص يف عدد املوظفني، إضافة الى عدم وجود نظام داخلي 
للرقابة والتدقيق، وإمنا تعمل هذه الدائرة مبوجب تعليمات صادرة عن رئيس الهيئة. األمر الذي يفرغها 

من مضمونها كون رئيس الهيئة مسؤول عن االعمال التنفيذية شخصيا.

كذلك يوجب القانون يف املادة )88( منه على مجلس إدارة الهيئة تعيني مدقق خارجي سنويا من خالل 
مناقصة عادلة ومفتوحة وذلك للتدقيق على أعمال الهيئة، وتقدمي تقرير سنوي ملجلس إدارة الهيئة عن 
نتائج أعمال الرقابة والتدقيق. ويوجد لدى الهيئة فعليا مدقق حسابات خارجي وهو عبارة عن شركة تدقيق 

حسابات دولية، ويتم اختيار املدقق اخلارجي وفقا لإلجراءات الواردة يف القانون.

تدقيق من بني أعضائه  بتشكيل جلنة  اإلدارة  )65( منه مجلس  املادة  القانون يف  يلزم  ملا سبق،  إضافة 
الداخلي  املدقق  من  سنوي  تقرير  واستقبال  الداخلي  التدقيق  عمليات  جميع  على  والرقابة  لإلشراف 
واخلارجي حول نشاطات ونتائج أعمال الهيئة، وتعمل هذه اللجنة وفقا لتعليمات مقرة من مجلس اإلدارة، 
ومتارس أعمال الرقابة والتدقيق وفقا للصالحيات املمنوحة لها مبوجب القانون. وقد شكل مجلس إدارة 

الهيئة فعليا هذه اللجنة ومتارس صالحياتها يف الرقابة والتدقيق وفقا للقانون.

 شكاوى اجلمهور	. 
ال توجد وحدة مختصة بالشكاوى ويتم استقبال شكاوى اجلمهور املقدمة للهيئة من خالل الدائرة القانونية 
وذلك من قبل موظف مفرز لهذا الغرض، كذلك ميكن استقبال الشكاوى من خالل الصفحة االلكترونية 
للهيئة وذلك عبر زاوية مخصصة لهذا الغرض. ويتم إحالة الشكوى فور ورودها لرئيس الهيئة الذي يتولى 
بإحالتها الى الدائرة أو القسم املختص، ومن ثم يتم إبالغ املشتكي بنتيجة شكواه، ويتم التعامل مع الشكاوى 
الواردة للهيئة وفقا لنظام الشكاوى املقر من قبل مجلس الوزراء وامللزم بتطبيقه يف الوزارات واملؤسسات 
العامة، علما أن عدد الشكاوى التي ترد الى الهيئة قليلة فقد ورد 38 شكوى يف العام 2015 لكن لم يتضح 
ان كانت هناك شكاوى يف العام 2016 49، بل انه ال يوجد أي قضية أمام القضاء الفلسطيني على قرارات 

وأعمال هيئة التقاعد.50  

يف إطار تعزيز عالقة الهيئة مع اجلمهور، فقد عملت الهيئة على إيجاد مكاتب لها يف كل من نابلس واخلليل 
وخانيونس وذلك بهدف التسهيل على املراجعني الجناز معامالتهم، كذلك استطاعت الهيئة القيام باألرشفة 
االلكترونية لكافة معامالتها، األمر الذي انعكس إيجابا على جودة وسرعة اخلدمة املقدمة للمستفيدين من 
خدمات الهيئة من جهة، وحد من مظاهر الواسطة واحملسوبية التي قد متارس يف هذا املجال من جهة أخرى.

49   أنظر: تقرير الشكاوى احلكومية للعام 2016، رام اهلل: األمانة العامة ملجلس الوزراء، ص ص -11 12.    
50   مقابلة مع د. ماجد احللو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، بتاريخ 2017/1/8. وردت يف؛ النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة التقاعد الفلسطينية، 

االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة، تقرير غير منشور.  
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االستنتاجات

لم تلتزم احلكومات الفلسطينية بتحويل مساهماتها واشتراكات العاملني )حصة احلكومة وحصة . 1
املوظف( بشكل كلي الى صندوق هيئة التقاعد، حيث تبلغ قيمة الديون على اخلزينة العامة لصالح 
صندوق التقاعد حوالي سبعة مليارات شيكل )أي ما يعادل 1.829 مليار دوالر أمريكي(. بدأت 
املتأخرات املستحقة لصالح الهيئة. بشكل فعلي منذ العام 1999 )أي منذ حوالي ثمانية عشر عاما( 
حيث ارتفعت الديون على اخلزينة العامة من 14 مليون شيكل يف العام 1999 الى 5.6 مليار شيكل 
يف نهاية العام 2016. يف املقابل تشمل »املتأخرات« الديون املستحقة على اخلزينة العامة أغلب 
أموال وموجودات صندوق التقاعد )حوالي 88%( ما يحول دون استثمارها لصالح الهيئة، ويشكل 
تهديدا الستمرار قدرة صناديق التقاعد على دفع الرواتب التقاعدية مستقبال للمشتركني عند 

وصولهم لسن التقاعد؛ خاصة أن أعدادهم من املتوقع أن تزداد يف السنوات القادمة.   

يف . 2 دفعه  يجب  ما  قيمة  أن  حني  يف  العام.  يف  شيكل  مليون   240 بدفع  املالية  وزارة  التزمت 
ذلك العام حوالي 1.390 مليار شيكل.51 علما أنه بلغ عدد املشتركني )161,329( موظفا منتفعا 
من خدمات الهيئة يف العام 2016 منهم )4064( مشتركا من موظفي الهيئات احمللية وشركة 
الكهرباء، و)157265( موظفا حكوميا.52 بلغت قيمة رواتبهم 7.66 مليار شيكل53 وإذا ما أخذنا 
باالعتبار ان قيمة االشتراكات الشهرية واملساهمات تساوي حوالي ُخمس قيمة الرواتب ما يعني 

ان الديون ستتراكم سنويا ويهدد وجود الصندوق بعد أقل من عشر سنوات. 

أجنزت اللجنة الفنية املشكلة من هيئة التقاعد ووزارة املالية عملها املتعلق بالتحاسب وحددت . 3
حجم الديون لصالح صندوق التقاعد على خزينة السلطة الفلسطينية حتى نهاية العام 2016. 
لكن لم يتم التوقيع رسميا من قبل وزير املالية ورئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد على التحاسب 

الذي يحدد التزامات كل طرف وقيمة هذه االلتزامات بشكل نهائي. 

ما زالت وزارة املالية تقوم بشكل مباشر بدفع املستحقات التقاعدية يف جميع أنظمة التقاعد . 4
املعمول بها يف الهيئة والتي متثل رواتب تقاعدية وتعويضات الدفعة الواحدة. حيث بلغت خالل 
العام 2016 حوالي 843 مليون شيكل )حوالي 70 مليون شيكل شهريا( لـ 36,291 متقاعدا. يف 
حني تعتبر هيئة التقاعد الفلسطينية ذلك جزءا من تسديد الديون على اخلزينة العامة بسبب 

عدم قيام وزارة املالية بتحويل كافة االستحقاقات التقاعدية لصندوق التقاعد. 

51   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 44. 
52   هيئة التقاعد العام، التقرير السنوي 2016، ص 44.
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أدى عدم نشر التقارير السنوية لهيئة التقاعد العام وعدم نشر أية بيانات حول تلك االستثمارات . 5
على الصفحة االلكترونية للهيئة، طوال السنوات املاضية، نوعا من الضبابية حول استثمارات هيئة 
التقاعد سواء من حيث حجم األموال املستثمرة، ومجاالت االستثمار، ومقدار األرباح أو اخلسائر 
املتحققة أو مدير االستثمار أو احلافظ األمني. لكن يف املقابل جرى تفعيل جهات رسم السياسات 

االستثمارية ورقابتها كلجنة االستثمار  وجلنة التدقيق املشّكلتني من أعضاء مجلس اإلدارة.

تقدر قيمة استثمارات الهيئة بحوالي 255 مليون دوالر  وهي قيمة متواضعة مقارنة بإجمالي . 6
ديون الهيئة املتراكمة على اخلزينة العامة واملقدرة بحوالي 1.829 مليار دوالر. ما ميثل فقط 
حوالي 12% فقط من اجمالي أموال هيئة التقاعد العام. وهي نسبة ضئيلة ال تساهم بدميومة 

نظام التقاعد أو احملافظة على أموال املشتركني يف أنظمة التقاعد العام.

تضطر هيئة التقاعد الى تسييل بعض الودائع للقيام بالوفاء بالتزاماتها املالية للمستحقني حيث . 7
تتراوح نفقاتها الشهرية ما بني 23- 25 مليون شيكل يف حني تقوم احلكومة بتوريد 20 مليون 
شيكل فقط شهريا ما يشكل خطرا على احملفظة االستثمارية يف حال استمرت احلكومة بعدم 

حتويل كامل االشتراكات الشهرية وتسوية اجمالي املتأخرات. 

استمرار غياب الرقابة البرملانية على أعمال هيئة التقاعد وذلك بسبب تعطل أعمال املجلس . 8
التشريعي ما أضعف منظومة املساءلة الرسمية لهيئة التقاعد.

تلتزم هيئة التقاعد بنظام املكافآت واحلقوق املالية لرئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد . 9
الفلسطينية لسنة 2010. لكن لم يتم تضمني مقدار ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
من مكافآت عن اجتماعاتهم يف التقرير السنوي للهيئة، يف حني ذكر التقرير السنوي للعام 2016 

أن مجلس اإلدارة قد اجتمع اثنتي عشر جلسة خالل العام 2016.

ال يعفي النص على تفويض مجلس اإلدارة لبعض صالحياته من املراقبة واإلشراف على جميع . 10
ما يخوله من صالحيات ويبقى مسؤوال عن جميع القرارات التي تتخذ، وال يستطيع املجلس يف 
أي حال من األحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق تخويل صالحيات بعض الوظائف 

واملهام إلى الغير. ويبدو أن ورود التفويض الكلي يف هذا املادة يتناقض مع نص املادة ذاتها.

تعزيز . 11 إطار  الهيئة، يف  عملت  واحتياجاتهم حيث  املتقاعدين  باملوظفني  الهيئة  حتسنت عالقة 
عالقة الهيئة مع اجلمهور، على افتتاح مكاتب لها يف كل من نابلس واخلليل وذلك بهدف التسهيل 
لكافة  االلكترونية  األرشفة  يف  التقاعد  هيئة  جنحت  كما  معامالتهم.  إلجناز  املراجعني  على 

املعامالت التقاعدية.
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ان الصعوبة بتقدمي تقارير الربعية والسنوية اخلاصة باملشتركني واملتعلقة باملساهمات احملددة . 12
وحجم مستحقاته وأرباحه السنوية املتحققة لعدم التزام وزارة املالية بتحويل مستحقات صندوق 
يجعل  ثانية،  ناحية  من  استثماراته  بتفاصيل  مشترك  كل  إبالغ  وصعوبة  ناحية،  من  التقاعد 
من الصعوبة مبكان على الهيئة اإليفاء بهذه املتطلبات القانونية. لكن هذا االمر ال يلغي احلق 
باحلصول على املعلومات أو يحول دون قيام الهيئة بنشر تقارير دورية عن تلك االستثمارات، 

وذلك بهدف ضمان الرقابة املجتمعية على تلك االستثمارات.

لكن . 13 بكرامة بشيخوختهم  ليعيشوا  العاملني  تتعلق مبدخرات  أموال عامة  الصندوق  أموال  تعد 
هؤالء أصحاب املصلحة مغيبني عن اتخاذ القرارات وعدم وجود ممثلني لهم يف مجلس اإلدارة.

غير واضح مدى التزام هيئة التقاعد مبدونة السلوك املتعلقة باملوظفني العموميني بشكل عام، . 14
املدنية  اخلدمة  قانون  عليها يف  واملنصوص  الهدايا  مع  للتعامل  عليها  املنصوص  وباإلجراءات 

والئحته التنفيذية وفقا ملا يعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة. 

مثل العديد من املؤسسات الرسمية غير الوزارية تبرز حالة ضعف االلتزام مببادئ الشفافية . 15
بشكل عام وضعف سياسة النشر واإلفصاح الواجبة على الهيئة مبوجب القانون سواء تقاريرها 
السنوية واملوازنة السنوية وقيمة استثماراتها وأوجهها وقرارات مجلس اإلدارة، وعدم نشر تلك 
التقارير يف وسائل النشر املتاحة مبا يف ذلك املوقع االلكتروني للهيئة، رغم أن الهيئة ملتزمة 
برفع تلك التقارير لكل من رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء. األمر الذي من شأنه إضعاف 

الرقابة الرسمية واملجتمعية على عمل هيئة التقاعد الفلسطينية.

تقتصر شروط تعيني رئيس هيئة التقاعد على أن يكون متخصصا يف الشؤون املالية واالقتصادية . 16
باإلضافة الى الشروط العامة؛ ذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة والسمعة والسلوك.

تعاني دائرة الرقابة والتدقيق من نقص يف عدد املوظفني، إضافة الى عدم وجود نظام داخلي . 17
للرقابة والتدقيق، وإمنا تعمل هذه الدائرة مبوجب تعليمات صادرة عن رئيس الهيئة. االمر الذي 

يفرغها من مضمونها كون رئيس الهيئة مسؤول عن االعمال التنفيذية شخصيا. 

تفتقر الصفحة االلكترونية لهيئة التقاعد الفلسطينية ألية معلومات عن موازنة الهيئة وقرارات . 18
مجلس إدارتها وتقاريرها السنوية. لكن تتضمن هذه الصفحة معلومات عامة عن الهيئة.
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التوصيات 54

على احلكومة الفلسطينية أن تضع خطة حكومية عبر تدخل سياساتي ملعاجلة مسألة الديون . 1
املتراكمة على اخلزينة العامة لصالح هيئة التقاعد، وبهدف ضمان دميومة عمل هيئة التقاعد 
عند  للمشتركني  مستقبال  التقاعدية  الرواتب  دفع  على  وقدرتها  التقاعد  صناديق  واستمرار 

وصولهم لسن التقاعد بحيث تتضمن ما يلي:
ووزارة أ.  التقاعد  هيئة  املشكلة من  الفنية  اللجنة  أعمال  نتائج  اعتماد  املالية  وزارة  على 

املالية املتعلق بالتحاسب حلصر حجم الديون لصالح صندوق التقاعد على خزينة السلطة 
الفلسطينية املتراكمة منذ سنوات سابقة. 

انتظام الدفع الكامل لقيمة االشتراكات واملساهمات اخلاصة بتقاعد العاملني شهريا، ب. 
والبالغة ما يقارب بـ 116 مليون شيكل وعدم االكتفاء بدفع 20 مليون شيكل فقط، بدءا 
من بداية العام 2018 من خالل تضمني ذلك يف املوازنة العامة للسنة املالية بهدف وقف 

تراكم الديون على اخلزينة العامة. 

من ج.  عدد  على  تدفع  بحيث  العامة  اخلزينة  على  املتراكمة  الديون  خطة جلدولة  وضع 
املالية على  الفوائد  باحلسبان  وتأخذ  الديون،  أو  املتأخرات  السنوات من خالل سداد 
قيمة الدين وفقا ألحكام القانون. على ان حتدد هذه السياسة بخطة عمل رسمية معتمدة 

من احلكومة ومتضمنة يف مشروع موازنة 2018. 

على هيئة التقاعد نشر التقارير السنوية لهيئة التقاعد العام وتقارير وبيانات االستثمارات على . 2
التقاعد كحجم  الشفافية حول استثمارات هيئة  للهيئة، خللق حالة من  االلكترونية  الصفحة 
األموال املستثمرة، ومجاالت االستثمار، ومقدار األرباح أو اخلسائر املتحققة أو مدير االستثمار 

أو احلافظ األمني. 

تعديل أحكام املادة 42 من قانون التقاعد العام بإلغاء النص على التفويض الكلي الذي يتناقض . 3
مع احكام نفس املادة والشروط التي وضعتها على مجلس إدارة هيئة التقاعد.

التشريعي، . 4 املجلس  دور  تفعيل  من خالل  التقاعد  هيئة  أعمال  على  البرملانية  الرقابة  تفعيل 
وتعديل قانون التقاعد العام بحيث يلزم الهيئة بتقدم التقرير السنوي للمجلس التشريعي.

على هيئة التقاعد تضمني مقدار ما حصل عليه رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة من مكافآت عن . 5
اجتماعاتهم يف التقرير السنوي للهيئة.

54   انظر امللحق رقم )2( حول مدى التطورات على التوصيات املتعلقة بتقارير االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة »أمان« املتعلقة بهيئة التقاعد الفلسطينية.
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اإلسراع يف إطالق الصفحة االلكترونية اجلديدة لهيئة التقاعد الفلسطينية وتضمينها موازنة . 6
الهيئة وقرارات مجلس إدارتها وتقاريرها السنوية. وعدم االقتصار املعلومات العامة عن الهيئة. 
التقاعد  هيئة  رئاسة  بني  التقاعد  هيئة  رئيس  جمع  يف  النظر  بإعادة   39 املادة  نص  تعديل 
وعضوية مجلس إدارة هيئة التقاعد بهدف تسهيل الرقابة واملساءلة على أعماله أمام مجلس 
إدارة هيئة التقاعد. هذا االمر أيضا يتعلق برؤساء هيئات ومؤسسات عامة أخرى لتحديد توجه 

عام يف هذه املناصب وعالقتها مبجلس اإلدارة.

الهيئة . 7 رئيس  “على  اللتان تفرضان  العام  التقاعد  قانون  62( من   ،61( املادتني  تعديل أحكام 
إصدار تقرير مفصل لكل مشترك يف نهاية كل سنة مالية يبني فيه حجم مستحقاته االختيارية 
الى إعالم املشتركني يف بداية كل سنة  املتحققة، إضافة  السنوية  املتراكمة بحوزته وأرباحها 
الهيئة  وإعالم  فيها،  أموالهم  استثمار  يفضلون  الذي  االستثمار  أوجه  مراجعة  مالية بضرورة 
يف حالة الرغبة يف تغيير تلك األولويات”. بحيث يتم الغاء هذا النص واالستعاضة عنه بإبالغ 
االجسام التمثيلية للموظفني كالنقابات بأوجه االستثمار بهدف ضمان الرقابة املجتمعية على 

تلك االستثمارات.

املمثلة . 8 والنقابات  دائم مع االحتادات  العام فتح حوار  التقاعد  إدارة هيئة  ينبغي على مجلس 
للعاملني يف القطاع العام. 

على مجلس إدارة هيئة التقاعد تطوير مدونة سلوك خاصة بالهيئة تأخذ بعني االعتبار خصوصية . 9
العمل يف هيئة التقاعد وتشمل أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني يف الهيئة.

يتولى . 10 اإلنسانية  العلوم  بإضافة تخصص  الهيئة  رئيس  لتعيني  الواجبة  الشروط  تعديل  ينبغي 
إدارة الهيئة. 

تعديل املادة 42 من قانون التقاعد العام بحذف النص املتعلق بالتفويض الكلي لتناقضه مع بقية . 11
نصوص املادة ذاتها.

التدقيق . 12 دائرة  عمل  االجراءات  ودليل  الداخلي  والتدقيق  للرقابة  داخلي  نظام  اصدار  ينبغي 
الداخلي املنصوص عليهما يف النظام املالي لهيئة التقاعد. وكذلك تزويد الدائرة بالعدد الالزم 

من املوظفني لتتمكن من اجناز مهمتها يف عملية الرقابة والتدقيق.

به . 13 مرفقا  اإلدارة  مجلس  الى  السنوي  تقريرها  تقدمي  الداخلي  التدقيق  دائرة  على  يتوجب 
مالحظاتها وتوصياتها لتطوير اإلجراءات املالية يف الهيئة. 
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مرسوم رئاسي رقم )9( لسنة 2014 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية.  . 6
قرار رقم )45( لسنة 2013 بشأن تعيني رئيس هيئة التقاعد.. 7

ثالثا: التقارير
التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2012.. 1
التقرير السنوي لهيئة مكافحة الفساد لعام 2016.. 2
النزاهة . 3 أجل  من  االئتالف  اهلل:  رام  االيتام،  أموال  وتنمية  إدارة  ومؤسسة  الفلسطينية  التقاعد  هيئة  قرش،  محمد 

واملساءلة،2011.
جهاد حرب، إدارة قطاع التقاعد يف فلسطني، رام اهلل: االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة »أمان«، 2007.. 4
أجندة السياسات الوطنية 2017- 2022، مكتب رئيس احلكومة، كانون أول 2016. . 5
عبد الرحيم طه، النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل هيئة التقاعد الفلسطينية، غير منشور، االئتالف من اجل النزاهة . 6

واملساءلة “أمان”، 2017. 

رابعا: املقابالت
مقابلة اجراها الباحث مع السيد احمد الصباح احملاسب العام يف السلطة الفلسطينية بتاريخ 2017/8/10. . 1
الدكتور أحمد مجدالني يف جلسة نقاش تقرير هيئة التقاعد الفلسطينية يف مقر االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة “أمان” . 2

بتاريخ 2017/3/21. 
الدكتور رامي احلمد اهلل رئيس الوزراء الفلسطيني، مقابلة منشورة يف جريدة القدس بتاريخ 2017/1/2.. 3
بتاريخ . 4 االقتصادية،  املجلة  تلفزيون فلسطني،  الفلسطينية،  التقاعد  رئيس هيئة  احللو  الدكتور ماجد  تلفزيونية مع  مقابلة 

.2017/1/28

وزير املالية شكري بشارة يف لقاء مع هيئة الكتل والقوائم البرملانية يف املجلس التشريعي بتاريخ 2017/1/26.. 5
الدكتور ماجد احللو، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، بتاريخ 2017/1/8. مقابلة إلعداد تقرير النزاهة والشفافية واملساءلة . 6

يف عمل هيئة التقاعد الفلسطينية، االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة، تقرير غير منشور.  

خامسا: الصفحات االلكترونية
1 .http://www.ppag.ps موقع هيئة التقاعد الفلسطينية



30

سياسة الحكومة في تسديد ديون صندوق هيئة التقاعد ومواجهة تحديات استدامة الهيئة

ملحق رقم )1( املوازنة السنوية لهيئة التقاعد للعام 2016 
الفصل السادس: البيانات املالية 

بيان )أ(
بيان املركز املالي كما هو يف 31 ديسمبر 2016م )البيانات غير مدققة( 

البياناإليضاحات2016م/ شيقل2015م/ شيقل

األصول 

اإلستثمارات طويلة األجل711,638,229.80772,674,332.623

األصول الثابتة47,226,990.2748,008,501.85

اجمالي األصول الثابتة واإلستثمارات طويلة األجل758,865,220.07820,682,834.47

األصول املتداولة

النقد والنقد املعادل89,654,650.38105,831,757.544

األوراق املالية --

حافظة الشيكات-853,165.29

محفظة شراء أسهم-4,531,401.64

القروض 102,146,265.13116,117,762.635

املدينون109,340,000.00107,766,400.006

السلفيات123,414.5886,217,587

السلف النثرية/ مهمات سفر10,000.00-

إجمالي األصول املتداولة297,586,093.74329,812,137.75

األرصدة املدينة األخرى

اإلشتراكات املستحقة5,469,123,552.126,023,889,140.758

إقساط القروض املستحقة49,487,113.8046,312,436.518

فوائد التأخير املستحقة1,253,045,178.111,380,108,525.578

أرباح اإلستثمارات املستحقة7,285,547.305,852,364.739

مستحقات أخرى لصالح الهيئة13,762,507.2214,825,278.6910

إشتراكات مقابل شراء محدد - مستحقة2,228,732.815,915,127.26

أقساط سيارات مستحقة-31,074.00

إجمالي األرصدة املدينة6,794,963,705.367,476,912,873.51

إجمالي األصول 7,851,415,019.178,627,407,845.73

اخلصوم ورأس املال

معاشات مستحقة وغير مدفوعة20,593,172.9221,940,695.8611
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األمانات768,585.34364,633.0012

دائنون أراضي8,812,320.008,137,040.00

فوائد قروض غير محققة8,295,214.00-

مجمع إهالك األصول الثابتة4,542,640.315,914,736.58

إجمالي اخلصوم املتداولة 34,716,718.5744,652,319.44

إجمالي األرصدة الثابتة األخرى245,544,258.47275,715,227.5413

حقوق املنتفعني

حقوق املنتفعني املرحلة6,670,702,567.937,363,623,340.36

إعادة اإلستثمارات طويلة األجل207,530,701.77221,908,938.91

صايف الفائض العام لعام 2016م692,920,772.43721,508,019.48

إجمالي حقوق املنتفعني7,571,154,042.138,307,040,298.75

إجمالي اخلصوم وحقوق املنتفعني واألرصدة الثابتة7,851,415,019.178,627,407,845.73

بيان )ب(
بيان املدخل الشامل كما هو يف 31 ديسمبر 2016م )البيانات غير مدققة(

البياناإليضاحات2016م/ شيقل2015م/ شيقل
اإليرادات

إشتراكات املنافع احملددة785,565,346.46866,678,551.0912

الفوائد152,176,115.12135,392,661.0813

أرباح اإلستثمارات طويلة األجل34,763,936.6819,100,993.2914

اإليرادات األخرى10,107,797.397,422,067.1015

إجمالي اإليرادات982,613,195.651,028,594,272.56
املصروفات

املدفوعات اإللزامية275,499,292.67284,733,858.5316

املصروفات اإلدارية اجلارية9,154,082.319,661,674.4217

املصروفات األخرى3,533,626.6311,318,623.8618

خسائر بيع اإلستثمارات799,791.520.0014-1

مجموع املصروفات288,986,793.13305,714,156.81

اإلهالك705,630.091,372,096.273.1

إجمالي املصروفات289,692,423.22307,086,253.08

صايف الفائض العام لعام 2016 )بيان أ(692,920,772.43721,508,019.48

إجمالي املصروفات وفائض العام لعام 982,613,195.651,028,594,272.562016
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ملحق رقم )2( التطورات على التوصيات املتعلقة بتقارير االئتالف من اجل النزاهة 
واملساءلة - 	مان املتعلقة بهيئة التقاعد الفلسطينية 

الرقم
إدارة قطاع التقاعد في 

فلسطني55
2007

النزاهة والشفافية 
في إدارة الصناديق 

الفلسطينية اخملتصة: 
هيئة التقاعد 

الفلسطينية 56  2011

املالحظاتاملنجز منها

.1

أنظمة  يف  النظر  إعادة  ضرورة 
التقاعد بحيث يتم توحيد أنظمة 
توحيد  فقط  وليس  التقاعد، 
التقاعد  على  اإلشراف  جهة 
العام وإنهاء تعدد اجلهات العاملة 
مما  العام،  التقاعد  مجال  يف 
يتطلب اقتصار هذه األنظمة على 
و«نظام  احملددة«  املنافع  »نظام 
وإلغاء  احملددة«  املساهمات 
يف  السابقة  التقاعدية  األنظمة 
شاملة  إصالحية  خطة  إطار 

لنظام التقاعد العام.

 

مت اجناز هذه التوصية

.2

القطاع  مؤسسات  ضم  ينبغي 
والعمال  واألهلي  اخلاص 
اخلاضعني لقانون العمل إلى نظام 
التقاعد العام حتت إدارة وإشراف 
هيئة التقاعد الفلسطينية خاصة 
بعد عدم تفعيل قانون التأمينات 

االجتماعية

الضمان  قانون  اصدار  جرى 
عملية  لينظم  االجتماعي 
اخلاص  القطاع  يف  التقاعد 
تعديل  مت  كما  واألهلي. 
الفرصة  ليتيح  التقاعد  قانون 
املؤسسات  من  يرغب  ملن 
لالنضمام  واألهلية  اخلاصة 
العام.  التقاعد  هيئة  الى 
واقفل ذلك بعد صدور قانون 

الضمان االجتماعي.

.3

هيئة  إدارة  مجلس  على  ينبغي 
)وزارة  واحلكومة  العام  التقاعد 
تطبيق  بإجراءات  البدء  املالية( 
لتتمكن  العام  التقاعد  قانون 
كافة  دراسة  من  الهيئة 
واإلدارية  املالية  اإلشكاليات 
املتعلقة مبوضوع تقاعد املوظفني 
خاصة  والعسكريني  املدنيني 
املوظفني الذين خدموا يف منظمة 
سنوات  أمضوا  والذين  التحرير 

يف األسر.

مت فعليا بالبدء بتطبيق قانون 
التقاعد العام منذ عام 2007

55 جهاد حرب، إدارة قطاع التقاعد يف فلسطني، رام اهلل: االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة - أمان، 2007.

56 محمد كرش، النزاهة والشفافية يف إدارة الصناديق الفلسطينية املختصة: هيئة التقاعد الفلسطينية ومؤسسة إدارة أموال االيتام، رام اهلل: االئتالف من 
اجل النزاهة واملساءلة "أمان"، 2011.
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الرقم
إدارة قطاع التقاعد في 

فلسطني55
2007

النزاهة والشفافية 
في إدارة الصناديق 

الفلسطينية اخملتصة: 
هيئة التقاعد 

الفلسطينية 56  2011

املالحظاتاملنجز منها

.4

هيئة  موازنة  عرض  يتوجب 
التشريعي  املجلس  على  التقاعد 
للسلطة  العامة  باملوازنة  مرفقة 
 19 ألحكام  وفقا  الفلسطينية 
العامة  املوازنة  تنظيم  قانون  من 

رقم 7 لسنة 1998

لم تنجز هذه التوصية

.5

التقاعد  قانون  تعديل  ينبغي 
العام باتجاه تقديم هيئة التقاعد 
السنوي  التقرير  الفلسطينية 
الخارجي  الحسابات  مدقق  وتقرير 

للمجلس التشريعي.

لم تنجز هذه التوصية

.6

اجلسم  بني  ما  الفصل  ينبغي 
على  املشرفة  والهيئة  التنفيذي 
تضارب  وجود  لتجنب  املؤسسة 
رئيس  يكون  عندما  للمصالح، 
الهيئة مسؤوال أمام مجلس إدارة 
ملجلس  تقارير  ويقدم  الهيئة 
رئيس  يشارك  حني  يف  إدارتها، 
مجلس  يف  عضوا  بصفته  الهيئة 
على  التصويت  يف  الهيئة  إدارة 
مجلس  يتخذها  التي  القرارات 
التعليمات  فيها  مبا  اإلدارة 
عن  تصدر  التي  والتوجيهات 
رئيسها  إلى  اإلدارة  مجلس 
اإلدارة  ملجلس  خاضعا  باعتباره 

يف عمله.

وشروط  معايير  وضع  ضرورة 
ومواصفات مهنية وإدارية معلنة 
وظيفة  يشغل  ملن  ومنشورة 
يكون  ال  وان  الهيئة.  رئيس 
رئيس الهيئة عضوا يف مجلس 
وله  مساءلته،  لتسهيل  اإلدارة 
مجلس  اجتماعات  حضور 
اإلدارة بحكم منصبه دون حق 
التصويت يف هذه االجتماعات.

لم تنجز هذه التوصية

.7

الزمنية  الفترة  حتديد  ينبغي 
التقاعد  هيئة  رئيس  لوالية 
منصب  يف  واحد  شخص  )لبقاء 
التقاعد  قانون  يف  الهيئة(  رئيس 
العام. كما يتوجب منح املجلس 
رئيس  عزل  إمكانية  التشريعي 
خاصة  بأغلبية  التقاعد  هيئة 
محددة  )معايير(  شروط  ضمن 

يف القانون.

لم تنجز هذه التوصية
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الرقم
إدارة قطاع التقاعد في 

فلسطني55
2007

النزاهة والشفافية 
في إدارة الصناديق 

الفلسطينية اخملتصة: 
هيئة التقاعد 

الفلسطينية 56  2011

املالحظاتاملنجز منها

.8

إدارة  مجلس  دور  تفعيل  ينبغي 
يتحمل  أنه  خاصة  التقاعد  هيئة 
مسؤولية وضع السياسات العامة 
واليات االستثمار وإقرار األنظمة 
بالدور  والقيام  الهيئة،  لعمل 
الهيئة،  أعمال  على  الرقابي 
وإعمال أدوات املساءلة يف الهيئة.

مجلس  عمل  تفعيل  جرى 
سياسات  ووضع  اإلدارة 
وإدارة  الهيئة  لعمل  محددة 

االستثمار فيها

مت اجناز هذه التوصية

.9

تسديد  املالية  وزارة  على  ينبغي 
املالية  املستحقات  كافة 
عن  الفلسطينية  التقاعد  لهيئة 
تسدد  لم  التي  املاضية  السنوات 
وااللتزام  عنها  االستقطاعات 
للمستحقات  الدوري  بالتسديد 
االلتزام  من  الهيئة  لتتمكن 
التقاعدية  الرواتب  بتسديد 
أولويات  وحتديد  للمنتفعني 

االستثمار.
بني  ما  مقاصة  إجراء  يتوجب 
الهيئة  وحسابات  املالية  وزارة 
لتتمكن الهيئة من االستمرار يف 
املتقاعدين  رواتب  وتوفير  عملها 
اخلاضعني لقانون التقاعد العام، 
أوجه  حتديد  على  والقدرة 
يف  املشتركني  أموال  استثمار 

التقاعد العام.

تقوم وزارة املالية من بداية عام 
شهريا  مليون   20 بدفع   2016
الرواتب  ودفع  التقاعد،  لهيئة 
التقاعدية للمتقاعدين املدنيني 
من  كجزء  والعسكريني 

املقاصة

مت اجناز جزئي 
ومحدود

.10

واداري  مالي  نظام  اصدار 
مستقل مبا يف ذلك الهيكلية 
الصالحيات  وحتديد 
مجلس  بني  واملسؤوليات 
التنفيذي  واجلهاز  اإلدارة 
ونشر  املسؤوليات  وتوزيع 

املعلومات والبيانات

مت اصدار:
قرار مجلس الوزراء رقم )13( 
اإلداري  بالنظام   2015 لسنة 

ملوظفي هيئة التقاعد
 )4( رقم  الوزراء  مجلس  قرار 
املالي  بالنظام   2017 لسنة 

لهيئة التقاعد الفلسطينية
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الرقم
إدارة قطاع التقاعد في 

فلسطني55
2007

النزاهة والشفافية 
في إدارة الصناديق 

الفلسطينية اخملتصة: 
هيئة التقاعد 

الفلسطينية 56  2011

املالحظاتاملنجز منها

.11

احلسابات  نشر  يف  االنتظام 
الدورية  والتقارير  اخلتامية 
االعالم  وسائل  يف  السنوية 
اجلمهور،  الطالع  املختلفة 
املوقع  على  كذلك  ونشرها 
يف  مبا  للهيئة.  االلكتروني 
التي  الدورية  التقارير  ذلك 

ترفعها الى احلكومة.

لم تنجز هذه التوصية

.12

وتوصيات  مالحظات  نشر 
املالية  الرقابة  ديوان  تقارير 
فحص  نتائج  عن  واإلدارية 
الهيئة  أعمال  وتدقيق 
االلكتروني  املوقع  على 
لتطبيق  خطة  ووضع  للهيئة. 

التوصيات ذات العالقة.

لم تنجز هذه التوصية

.13

ان تعقد الهيئة ندوات توعوية 
ملناقشة  وتقييمية  وتعريفية 
أو  حتدث  التي  التطورات 
صناديق  قطاع  يف  تستجد 
دعوة  فيها  يتم  التقاعد، 
واخلبراء  واملهنيني  الباحثني 
وخاصة املختصني يف البحوث 
الداخل  من  اإلكتوارية 
ممثلي  الى  إضافة  واخلارج 

الفئات املستهدفة.

السنوات  يف  الهيئة  شاركت 
ورش  من  العديد  األخيرة 
الصحفية  واللقاءات  العمل 
التقاعد  بأنظمة  للتعريف 
التقاعد  هيئة  وأوضاع 

واستثماراتها
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