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قانون التقاعد العام
رقم ( )7ل�سنة 2005م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
بعد الإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ،وعلى قانون الت�أمني
واملعا�شات رقم( )8ل�سنة 1964م وتعديالته املعمول به يف
حمافظات غزة ،وعلى قانون التقاعد املدين رقم( )34ل�سنة
1959م املعمول به يف حمافظات ال�ضفة،وعلى قانون الت�أمني
واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم()16ل�سنة 2004م،
وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4ل�سنة1998وتعديالته.
وعلى م�شروع القانون املقدم من جمل�س الوزراء ،وبناء
على ما �أقره املجل�س الت�شريعي بجل�سته املنعقدة بتاريخ
2005/4/7م� .أ�صدرنا القانون التايل:
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الباب الأول
تعاريف ونطاق القانون
مادة ()1
التعاريف
يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املخ�ص�صة لها
�أدناه ،ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:
ال�سلطة الوطنية :ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
الرئي�س :رئي�سي ال�سلطة الوطنية.
احلكومة :جمل�س وزراء ال�سلطة الوطنية.
رئي�س الوزراء :رئي�س احلكومة.
الوزير :كل من عمل وزير ًا يف ال�سلطة الوطنية �أو كل من
�شغل وظيفة حكومية مبرتبة وزير.
اخلزينة :خزينة ال�سلطة الوطنية.
املوظف :كل من عني بقرار من جهة خمت�صة ل�شغل وظيفة
مدرجة يف نظام ت�شكيالت الوظائف املدنية �أو الع�سكرية على
موازنة �إحدى الدوائر احلكومية �أيا كان طبيعة تلك الوظيفة
�أو م�سماها �أو �أي م�ستخدم �آخر ن�صت القوانني والأنظمة على
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�أنه خا�ضع لقانون التقاعد العام.
الدائرة احلكومية� :أية وزارة �أو دائرة �أو م�ؤ�س�سة عامة �أو
�سلطة �أو هيئة �أو �أي جهة �أخرى تكون موازنتها �ضمن املوازنة
العامة لل�سلطة �أو ملحقة بها.
ً
املتقاعد :املوظف الذي يحال على التقاعد وفقا لأحكام
القانون.
امل�شرتك :املوظف املنت�سب لنظام التقاعد العام والذي
ت�سري عليه �أحكام القانون.
احلافظ :البنك �أو امل�ؤ�س�سة املالية التي يتم تعيينها من قبل
جمل�س �إدارة الهيئة حلفظ و�إدارة �أموال وممتلكات الهيئة
وفق ًا لتعليمات جمل�س الإدارة.
املنتفع :ال�شخ�ص الذي يح�صل على منافع تقاعدية بعد
تطبيق القانون وي�شمل املتقاعد وم�ستحقي التقاعد وفق ًا
لأحكام القانون.
الراتب :املبلغ ال�شهري الذي يتقا�ضاه املوظف والذي تخ�صم
منه امل�ساهمات وي�شمل الراتب الأ�سا�سي ،والعالوات الثابتة
وهي (عالوة طبيعة العمل) والعالوات الدورية وعالوة غالء
املعي�شة.
م�ساهمة امل�شرتك :الن�سبة املقتطعة �شهري ًا من راتب املوظف
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طبق ًا للقانون.
م�ساهمة احلكومة :املبلغ ال�شهري الذي يدفع من خزينة
ال�سلطة الوطنية مل�صلحة املوظف.
امل�ساهمة الإلزامية :مبلغ �أو ن�سبة مئوية من الراتب امللزم
املوظف بتوريده �إىل احلافظ م�ساهمة منه ل�صالح ح�ساب
التقاعد الأ�سا�سي وتقوم احلكومة باقتطاع الن�سبة وتوريدها
للهيئة.
امل�ساهمة االختيارية :مبلغ �أو ن�سبة مئوية من الراتب والتي
يطلب املوظف من احلكومة خ�صمها من راتبه وب�شكل
اختياري وتورد حل�سابه لدى احلافظ.
العوائد التقاعدية :الفوائد والأرباح امل�ستحقة من
ا�ستثمارات جميع املبالغ العائدة لنظام التقاعد الأ�سا�سي،
واملبالغ املر�صودة يف ح�ساب املوظف.
الراتب التقاعدي :املبالغ ال�شهري �أو قيمة الدفعة الواحدة
�أو مزيج بينهما تدفع ملوظفي القطاع العام �أو �أية فئة م�شمولة
يف �أحكام هذا القانون عند اال�ستحقاق.
تقاعد الورثة :هو مبلغ التقاعد الذي يح�صل عليه ورثة
املوظف املتويف وفقا لأحكام القانون.
�سن التقاعد املبكر :ال�سن الأدنى من �سن التقاعد الإلزامي
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والذي ي�سمح مبوجبه هذا القانون للموظف اخلروج �إىل
التقاعد واحل�صول على راتب تقاعدي واال�ستفادة من
امل�ساهمات واحل�ص�ص والعوائد التقاعدية واملنافع الأخرى.
جمل�س الإدارة :هو املجل�س الذي ي�شكل مبوجب �أحكام هذا
القانون ويتوىل م�س�ؤولية �إدارة هيئة التقاعد.
رئي�س املجل�س :رئي�س جمل�س �إدارة هيئة التقاعد.
امل�ستحقون :الأفراد الذين لهم احلق يف اال�ستفادة من
الراتب التقاعدي الأ�سا�سي والأموال املجمعة من احل�ساب
االختياري للموظف املتقاعد.
اال�ستثمارات :املبالغ التي تطلب الهيئة من خرباء ا�ستثمارين
(مدير �أو مدير واال�ستثمار) ا�ستثمارها ل�صالح املوظف نيابة
عنه يف الأوجه والأماكن املحددة وفق ًا لأحكام هذا القانون
واللوائح ال�صادرة مبقت�ضاه.
�سنوات اخلدمة التقاعدية :هي مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد
مبوجب �أحكام هذا القانون والتي �سددت م�ستحقاتها املالية
بالكامل للهيئة.
الهيئة“ :هيئة التقاعد الفل�سطينية” املن�ش�أة مبوجب هذا
القانون.
احل�سابات :احل�سابات اخلا�صة ب�أنظمة التقاعد ال�سابقة
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وفق ًا لقانون ( )34ل�سنة  ،1959وقانون ( )8ل�سنة ،1964
�إ�ضافة �إىل ح�سابات الأنظمة اجلديدة وهي نظام “املنافع
املحددة” و “نظام امل�ساهمات املحددة” واملعرفة يف هذا
القانون.
املدققون :الأ�شخا�ص املتخ�ص�صون الذين يقومون ب�أعمال
التدقيق املحا�سبي واملايل جلميع �أعمال الهيئة وفق ًا لأحكام
القانون.
جلنة التدقيق :جمموعة من �أ�شخا�ص متخ�ص�صني يف
املحا�سبة تعينهم الهيئة ويقومون مبهمات التدقيق املحا�سبي
واملايل لأعمال الهيئة.
مديرية الرواتب العامة :الدائرة املخت�صة يف وزارة املالية
التي تقوم ب�إعداد و�صرف رواتب العاملني يف القطاع العام.
الإدارة املالية والع�سكرية :الإدارة املالية التي تتوىل تنفيذ
موازنة القطاع الع�سكري مبا فيها �إعداد رواتب الع�سكريني.
درا�سة اكتوراية :دار�سة مالية �إح�صائية متخ�ص�صة تقدر
�إيرادات ونفقات الهيئة امل�ستقبلية وفق ًا مل�ساهمات ومنافع
املوظفني واملتقاعدين والعوامل الدميوغرافية اخلا�صة
بالعاملني اخلا�ضعني لقانون التقاعد العام.
التوازن املايل :الو�ضع الذي ميكن الهيئة من �سداد جميع
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امل�ستحقات التقاعدية من خالل املبالغ املتوفرة لديها �سواء
من م�ساهمات امل�شرتكني و �/أو العائدات اال�ستثمارية لهذه
الأموال.
الأنظمة الأخرى� :أنظمة التقاعد غري النظام الوارد يف هذا
القانون.
جلنة اال�ستثمارات :اللجنة امل�شكلة داخل الهيئة واملكلفة
بدرا�سة الأو�ضاع اال�ستثمارية التو�صيات املتعلقة با�ستثمار
�أموال الهيئة ملجل�س الإدارة.
مدير اال�ستثمارات :ال�شخ�ص �أو امل�ؤ�س�سة املالية املخت�صة
الذي يعني من قبل الهيئة ليتوىل �إدارة ا�ستثمار �أموال الهيئة
ح�سب تعليمات جمل�س الإدارة وفق ًا لأف�ضل املمار�سات.
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك :الرقم القيا�سي للأ�سعار
والذي يتم احت�سابه ون�شره من قبل اجلهاز املركزي
للإح�صاء الفل�سطيني.
ً
املنافع املحددة :العائد املعرف م�سبقا وامل�ضمون والذي يعطي
فئات املوظفني امل�شمولني بهذا القانون احلق يف ا�ستالمه من
قبل هيئة التقاعد وفق ًا لأحكام هذا القانون.
نظام املنافع املحددة“ :نظام تقاعد” ميتلك املتقاعدين
امل�شمولون به وفق ًا لأحكام القانون احلق يف احل�صول على
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راتب تقاعدي �أو مكاف�أة حمدد وحم�سوب على �أ�سا�س الراتب
و�سنوات اخلدمة.
امل�ساهمات املحددة :الن�سبة املحددة من الراتب التي يدفعها
املوظفون امل�شمولون ب�أحكام القانون �شهري ًا ،م�ساهمة منهم
تقيد حل�سابهم بالهيئة.
نظام امل�ساهمات املحددة“ :نظام تقاعد” تختار فيه فئات
املوظفني امل�شمولة ب�أحكام القانون امل�ساهمة بقيمة حمددة
من راتبهم ،بحيث يح�صل املتقاعد عند التقاعد على كامل
هذه املبالغ �إ�ضافة �إىل م�ساهمة احلكومة يف هذا النظام
والعوائد التقاعدية.
ت�ضارب امل�صالح :تعار�ض م�صلحة فرد معني مع واجبه و�/أو
التزاماته اجتاه الهيئة ،مما يخلق و�ضع وحالة يكون فيها قرار
امل�س�ؤول قابل للت�أثري عليه عن طريق امل�صلحة ال�شخ�صية.
فائدة الليرب� :سعر لندن للفائدة الداخلية بني البنوك.
القطاع العام :ي�شمل موظفي القطاع املدين ومنت�سبي قوى
الأمن الفل�سطيني ،مبا يف ذلك موظفي منظمة التحرير
الفل�سطينية الذين لديهم م�س�ؤوليات يف اخلارج والتي تدفع
رواتبهم من موازنة ال�سلطة الوطنية� ،شريطة �أن ال ينتفعوا
من نظام تقاعد حكومي �آخر.
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مادة ()2
الأ�شخا�ص املخاطبني بالقانون
ت�سرى �أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام
وموظفي الهيئات املحلية وم�ؤ�س�سات العمل الأهلي واملجتمع
املدين امل�شرتكني بنظام التقاعد وفق ًا لأحكامه ،ويغطي
تقدمي املنافع التقاعدية لهم يف احلاالت التالية:
 .1الإحالة على التقاعد.
 .2ال�شيخوخة �أو العجز عن العمل.
 .3الوفاة.
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الباب الثاين
الف�صل الأول
�إن�شاء الهيئة ومهامها
مادة ()3
هيئة التقاعد الفل�سطينية

 .1تن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون هيئة ت�سمى (هيئة
التقاع ــد الفل�ســطينية) تتمتع بال�شـ ــخ�صية االعتبارية
واال�ســتقالل املايل والإداري والأهلية القانونية ،ملبا�شرة
جميع الأعمال والت�صرفات التي تكفل لها حتقيق
�أغرا�ضها ،مبا يف ذلك متلك الأموال املنقولة وغري
املنقولة الالزمة ل�سري �أعمالها وممار�سة ن�شاطها
والت�صرف فيها وفق �أحكام القانون.
 .2يكون املقر الرئي�س للهيئة يف مدينة القد�س ،ولها احلق
يف فتح فروع يف املحافظات الأخرى.
 .3تتمتع الهيئة بالإعفاءات والت�سهيالت املمنوحة للوزارات
والدوائر احلكومية و�أية �إعفاءات �أخرى متنح للهيئة
مبوجب القانون.
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مادة ()4
�أموال الهيئة
تتكون �أموال الهيئة من املوارد الآتية:
 .1اال�شرتاكات التي تقتطع �شهري ًا من رواتب املنتفعني
ب�أحكام هذا القانون.
 .2امل�ساهمات التي ت�ؤديها اجلهات التي تلتزم برواتب
املنتفعني.
 .3ح�صيلة ا�ستثمار �أموال الهيئة.
 .4املوارد الأخرى الناجتة عن ن�شاط الهيئة

مادة ()5
مهام الهيئة

تقوم الهيئة باملهام التالية:
 .1التنظيم والإدارة والإ�شراف على نظام التقاعد وفقاً
لأحكام هذا القانون.
 .2الت�أكد من �أن املوجودات ت�ستثمر ب�شكل ي�ضمن را�س املال
وي�ضمن حتقيق �أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل
التي ميكن �أن ت�ؤثر على متويل الهيئة و�إمكانياتها
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وقدرتها على تلبية االحتياجات واملتطلبات املالية وفق ًا
لنظام ي�صدر بهذا ال�ش�أن.
 .3ممار�سة جميع امل�س�ؤوليات امللقاة عليها �ضمن �أعلى
معايري امل�س�ؤولية املهنية وفق الأ�صول.

مادة ()6
حظر ممار�سة بع�ض الأعمال

يحظر على الهيئة ودوائرها ممار�سة �أية �أعمال و�/أو
�صالحيات و�/أو ن�شاطات ال تتوافق مع �أهداف الهيئة كما
يحظر عليها االقرتا�ض من �أجل متويل موازنتها الت�شغيلية.

مادة ()7
متويل الهيئة

متول املوازنة اجلارية للهيئة من م�ساهمات امل�شرتكني بحيث
ال تزيد على “ ”%2من اال�شرتاكيات يف �أية �سنة مالية،
وتلتزم الهيئة باحل�صول م�سبقا على موافقة املجل�س
الت�شريعي ،ويف حاالت ال�ضرورة الق�صوى وحال تطلب الأمر
جتاوز اجلارية لهذه الن�سبة.
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الف�صل الثاين
امل�شرتكون
مادة ()8
الفئات املنتفعة بالقانون

 .1ينتفع ب�أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
�أ .املوظفون املدنيون وموظفو قوى الأمن الفل�سطينية
الذين يتقا�ضون رواتبهم من املوازنة العامة.
ب .موظفو منظمة التحرير الفل�سطينية الذين يتولون
م�س�ؤوليات يف اخلارج ،والذين تدفع رواتبهم من
املوازنة العامة �شريطة عدم ا�شرتاكهم يف �أنظمة
تقاعد حكومية �أخرى.
ج .موظفو الهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة *
 .2موظفو م�ؤ�س�سات العمل الأهلي واملجتمع املدين والقطاع
اخلا�ص والعمال اخلا�ضعني لأحكام قانون العمل
وموظفو و�أع�ضاء النقابات املهنية ومنت�سبوها،وينظم
ذلك بالئحة ت�صدر عن جمل�س الوزراء *.
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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مادة ()9
ا�ستثناء بع�ض الفئات
ال ينتفع ب�أحكام هذا القانون الفئات الآتية:
 .1موظفو القطاع العام فوق �سن “� ”45سنة عند تاريخ
تنفيذ هذا القانون ،وي�ستمر ه�ؤالء يف امل�ساهمة املالية
واحل�صول على املنافع التقاعدية ح�سب القوانني
اخلا�ضعني لها.
 .2امل�شرتك املعني �أو املنقول للعمل يف م�ؤ�س�سة �أو هيئة ال
يخ�ضع موظفوها لأحكام هذا القانون.
مادة ()10
اال�شرتاك يف �أنظمة التقاعد
يجوز للم�شرتك يف هذا النظام اال�شرتاك يف �أنظمة تقاعد
غري حكومية �أخرى.
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الف�صل الثالث
احل�سابات
مادة ()11
نظام التقاعد

يتكون نظام التقاعد من:
 .1نظام املنافع املحددة.
 .2نظام امل�ساهمات املحددة.

مادة ()12
ت�أ�سي�س احل�سابات

تقوم الهيئة بت�أ�سي�س احل�سابات التالية:
 .1ح�ساب خا�ص ي�ضم حقوق وم�ساهمات امل�شرتكني يف
نظام التقاعد ال�سابق واملنبثق عن قانون رقم “ ”8ل�سنة
( 1964نظام الـ .)%10
 .2ح�ساب خا�ص ي�ضم حقوق وم�ساهمات �ضباط و�ضباط
�صف والأفراد العاملني يف قوى الأمن الفل�سطيني وفق ًا
لقانون الت�أمني واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني رقم
( )16ل�سنة 2004م.
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.3
.4
.5
.6

ح�ساب خا�ص ي�ضم حقوق وم�ساهمات امل�شرتكني يف
نظام التقاعد ال�سابق واملنبثق عن قانون التقاعد املدين
رقم “ ”34ل�سنة ( 1959نظام الـ.)%2
ح�ساب خا�ص لأغرا�ض “نظام املنافع املحددة”
املن�صو�ص عليه يف هذا القانون.
ح�ساب خا�ص ين�ش�أ لأغرا�ض “نظام امل�ساهمات
املحددة” املن�صو�ص عليه يف هذا القانون.
تتوىل �إدارة التقاعد العام م�س�ؤولية �إدارة كافة
هذه احل�سابات والإ�شراف عليها وت�ؤول �إليها كافة
ال�صالحيات املخولة لأية �إدارة �سابقة ،وتنفيذ �أحكام
القوانني ال�سارية بهذا اخل�صو�ص وفق ًا لأحكام هذا
القانون *.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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الف�صل الرابع
املعاملة ال�ضريبية
مادة ()13
�إعفاءات

 .1تعفى عائدات ا�ستثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من
�ضريبة الدخل.
 .2تخ�ضع م�ساهمات امل�شرتك ل�ضريبة الدخل.

مادة ()14
حت�صيل �أموال الهيئة
حت�صل الهيئة �أموالها وفق ًا لقوانني و�أنظمة حت�صيل الأموال
العامة.
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الباب الثالث
نظام موظفي القطاع العام
الف�صل الأول
امل�ساهمات
مادة ()15
ن�سبة امل�ساهمة الإجبارية

تكون ن�سبة امل�ساهمة الإجبارية موحدة جلميع املنتفعني.

مادة ()16
ح�ساب ن�سبة امل�ساهمة

مادة ()17
ن�سبة م�ساهمة احلكومة يف نظام املنافع املحددة

 .1تكون ن�سبة م�ساهمة امل�شغل الإجبارية يف نظام املنافع
املحددة ( )%9من الراتب*.
 .2تكون ن�سبة م�ساهمة امل�شرتك الإجبارية يف نظام املنافع
املحددة ( )%7من الراتب.

مادة ()18
ن�سبة م�ساهمة احلكومة الإجبارية

تكون ن�سبة م�ساهمة امل�شغل الإجبارية يف امل�ساهمات املحددة
( )%3وتكون ن�سبة م�ساهمة امل�شرتك ( )%3من الراتب وله
حق امل�ساهمة ب�أية ن�سب �إ�ضافية �أخرى دون �أن يرتب ذلك �أية
التزامات �إ�ضافية على امل�شغل*.

يكون الراتب هو الأ�سا�س الذي حت�سب منه ن�سبة امل�ساهمة
لكل من امل�شرتك �أو امل�شغل �أو �أي جهة �أخرى تلتزم برواتب
املوظفني*.

مادة ()19
حتويل م�ساهمات امل�شرتك واحلكومة

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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 .1تقوم مديرية الرواتب العامة يف وزارة املالية بتحويل
م�ساهمات امل�شرتك وامل�شغل �إىل احل�سابات املخ�ص�صة
25

لهذا الغر�ض لدى حافظ الهيئة ،ويعلم مدير عام
الرواتب احلافظ و�إدارة الهيئة بهذا التحويل ،ويبلغ
احلافظ فور ًا ك ًال من �إدارة الهيئة ومديرية الرواتب
العامة ا�ستالمه لهذه احلوالة*.
 .2تقوم مديرية الرواتب العامة يف وزارة املالية بالتعاون
والتن�سيق مع الإدارة املالية الع�سكرية بتحويل م�ساهمات
امل�شغل وم�ساهمات موظفي اخلدمة الع�سكرية �إىل
احل�سابات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض لدى حافظ الهيئة،
ويعلم مدير عام الرواتب احلافظ و�إدارة الهيئة املالية
الع�سكرية -ا�ستالمه لهذه احلوالة.
 .3تزود مديرية الرواتب العامة الهيئة ب�سجالت الرواتب
التي حتتوي على جميع املعلومات ال�ضرورية لالحتفاظ
ب�سجالت احل�سابات الفردية للأع�ضاء اخلا�صة بنظامي
املنافع املحددة وامل�ساهمات املحددة.
 .4فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم اجلهات التي تلتزم
برواتب املوظفني امل�شرتكني بنظام التقاعد -بالآتي:

احل�سابات املخ�ص�صة لهذا الغر�ض لدى حافظ
الهيئة ،وتعلم هذه اجلهة احلافظ والهيئة بهذا
التحويل ،ويبلغ احلافظ فور ًا ك ًال من �إدارة الهيئة
واجلهة امل�شغلة ا�ستالمه لهذه احلوالة.
ب .تزويد الهيئة ب�سجالت الرواتب التي حتتوي على
جميع املعلومات الفردية لالحتفاظ ب�سجالت
احل�سابات الفردية للأع�ضاء اخلا�صة بنظامي
املنافع املحددة وامل�ساهمات املحددة.

�أ .حتويل م�ساهمات امل�شرتك وم�ساهمتها �إىل
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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الف�صل الثاين
حفظ ال�سجالت وم�سك الدفاتر
مادة ()20
م�س�ؤولية الهيئة

لأغرا�ض املحا�سبة تكون الهيئة م�سئولة عن مطابقة �أية
اختالفات قد حت�صل يف ال�سجالت �أو التحويالت املالية �إىل
احل�سابات املختلفة بطريقة القيد املزدوج لدى كل من:
 .1مديرية الرواتب العامة و�أية دائرة �أخرى خمت�صة
ب�صرف الرواتب.
 .2الهيئة.
 .3احلافظ.
 .4مدير اال�ستثمارات.

مادة ()22
تزويد امل�شرتك بتقرير

تقوم الهيئة بتزويد امل�شرتك كل ثالثة �أ�شهر بتقرير حول
ح�ساب امل�ساهمات املحددة اخلا�صة به ويجب �أن ي�شمل
التقرير البيانات التالية:
�	.1أ�سم امل�شرتك ورقم ا�شرتاكه يف احل�ساب.
 .2جميع التحويالت �إىل احل�ساب خالل ربع ال�سنة قيد
البحث.
 .3ر�صيد احل�ساب وتوزيع ا�ستثمارات احل�ساب يف �آخر يوم
يف ربع ال�سنة قيد البحث.

مادة ()21
مديرية الرواتب العامة

تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات الت�شغيل ب�إعالم امل�شرتكني
�شهري ًا وعن طريق ك�شف الرواتب و�/أو ق�سائم الرواتب بحجم
املبالغ التي اقتطعت منهم ل�صالح �أنظمة التقاعد.
28
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الف�صل الثالث
املواعيد الزمنية والغرامات
مادة ()23
تنظيم مواعيد حتويل امل�ساهمات
والغرامات املرتتبة

تنظيم مواعيد حتويل امل�ساهمات والغرامات املرتتبة عن
ت�أخري التحويل وفق ًا للأ�س�س التالية:
 .1ت�سجيل دفعات امل�ساهمات امل�شار �إليها يف املادة رقم
( ،)19فعلي ًا ل�صالح الهيئة يف موعد �أق�صاه اخلام�س
ع�شر من كل �شهر.
�	.2إذا تعذر على احلكومة وجهات الت�شغيل الأخرى حتويل
امل�ساهمات �أو مل يتم دفعها يف الوقت املحدد ،تكون
الهيئة خمولة لفر�ض التحويل الفوري لهذه امل�ساهمات،
�إ�ضافة �إىل فر�ض غرامات ت�أخري بن�سبة( )%1من قيمة
�أية م�ساهمات مت�أخرة.
�	.3إذا زادت فرتة الت�أخري يف حتويل هذه امل�ساهمات عن
�شهر ،يفر�ض على القيمة املت�أخرة �سعر فائدة الاليرب
 ،%1+خالل ال�سنة الأوىل بالإ�ضافة على الغرامة
30

.4
.5

.6
.7
.8

املفرو�ضة وفق ًا للبند “ ”2من هذه املائدة.
امل�ساهمات املت�أخرة لفرتة تزيد عن �سنة يتم التفاو�ض
حولها لتحويلها �إىل قرو�ض جتارية على اخلزينة.
امل�ساهمات و�أية دفعات من الغرامات والفوائد املت�أخرة
وتكاليف تنفيذ التح�صيل والر�سوم الإ�ضافية ور�سوم
التمديد املفرو�ضة على امل�ساهمات امل�ستحقة ومل تدفع
يف الوقت املحدد يتم حت�صيلها وفقا لتعليمات التح�صيل
الإدارية ال�صادرة عن الهيئة.
ال يجوز للخزينة �أو جهات الت�شغيل الأخرى طلب �إعادة
�أية حتويالت حولت �إىل الهيئة ب�شكل اخلط�أ بعد م�ضي
خم�س �سنوات على حتويلها.
الدفعات املحولة وفق ًا لأحكام الفقرة “ ”6من هذه
املادة ميكن �أخذها بعني االعتبار عند ترتيب الدفعات
امل�ستقبلة يف موعد �أق�صاه ال�سنوات اخلم�س الأوىل.
دفعات الفوائد املت�أخرة وم�صاريف اجلباية و�أية ر�سوم
�إ�ضافية �سوف متول بالكامل من قبل احلكومة وجهات
الت�شغيل الأخرى وتقدر من قبل الهيئة.
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مادة ()24
�إجراء درا�سة اكتوارية ا�ست�شارية

 .1على الهيئة �أن جتري كل ثالث �سنوات درا�سة اكتوارية
ا�ست�شارية لإعادة حتديد ن�سبة امل�ساهمات واملنافع
مع مراعاة م�ؤ�شرات الأنظمة الأخرى و�صو ًال للتوازن
املايل.
 .2تعد الدرا�سة من قبل اكتواري متخ�ص�ص وفق ًا ملتطلبات
معايري املحا�سبة الدولية.
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الف�صل الرابع
املنافع
مادة ()25
املنافع التقاعدية

 .1للم�شرتك احلق يف احل�صول على املنافع التقاعدية يف
نظام املنافع املحددة وفق ًا ملا يلي:
�أ .تقاعد ال�شيخوخة حم�سوبا على �أ�سا�س ( )%2عن
كل �سنة خدمة من متو�سط الراتب لآخر ثالث
�سنوات من �سنوات اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض
التقاعد.
ب .للم�شرتك احلق يف احل�صول على تقاعد العجز
ال�صحي مبعدل ( )%2عن كل �سنة خدمة من
متو�سط الراتب لآخر ثالث �سنوات مع مراعاة �أن
�سنوات اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض التقاعد هي
عدد �سنوات اخلدمة الفعلية حتى تاريخ الإ�صابة �أو
العجز ي�ضاف �إليها ن�صف ال�سنوات املتبقية حتى
بلوغ �سن التقاعد الإلزامي ،بحيث ال تزيد �سنوات
اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض التقاعد عن � 35سنة.
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 .2يف حالة عدم وجود ثالث �سنوات خدمة لأغرا�ض
احت�ساب متو�سط الراتب حت�سب املنافع على �أ�سا�س
متو�سط الراتب ل�سنوات اخلدمة الفعلية.
 .3يف حالة الوفاة يوزع على الورثة امل�ستحقني الراتب
التقاعدي وفق ًا للجدول الوارد يف هذا القانون  ،ويف حالة
وفاة امل�شرتك خالل اخلدمة الفعلية يحت�سب الراتب
التقاعدي وفق ًا للأ�س�س املعتمدة الحت�ساب راتب العجز
ال�صحي الوارد يف الفقرة ( )1بند (ب) من املادة ()25
من القانون الأ�صلى ويوزع الراتب التقاعدي على الورثة
امل�ستحقني وفق ًا للجدول الوارد يف هذا القانون*.
 .4ت�ستحق مبالغ الت�أمني التي ت�ؤديها الهيئة �إىل امل�شرتكني
بهذا القانون �أو امل�ستحقني عنهم يف احلالتني
التاليتني*:
�أ -وفاة امل�شرتك وهو يف اخلدمة قبل بلوغ �سن ال�ستني
ويف هذه احلالة ي�ؤدي املبلغ �إىل الورثة ال�شرعيني �أو
من يعينهم امل�شرتك قبل وفاته*.
ب�	-إنهاء خدمة امل�شرتك قبل بلوغه �سن ال�ستني ب�سبب عدم
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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اللياقة ال�صحية �إذا ن�ش�أت عن عجز تام مبوجب قوم�سيون
طبي �صادر قبل قرار �إنهاء اخدمة *.
ج -مبالغ الت�أمني يف كال احلالتني تكون معادلة لن�سبة الراتب
ال�سنوي تبعا لل�سن وذلك وفق اجلدول رقم ( )1الوارد يف
املادة ( )25من القانون الأ�صلي*.

جدول رقم ()1
بيان ن�سبة مبالغ الت�أمني
ال�سن حتى �سن
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ن�سبة مبلغ الت�أمني%
267
260
253
247
240
233
227
220
213
207

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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36

35
36
37
38
39
40
41
42

200
193
187
180
173
167
160
153

ال�سن حتى �سن
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

ن�سبة مبلغ الت�أمني%
147
140
133
127
120
113
107
100
93
87
80
73

55
56
57
58
59
60

67
60
53
47
40
33

مالحظة :يف حتديد ال�سن تعترب ك�سور ال�سنة �سنة كاملة

 .5يتوقف �صرف ح�صة الورثة من الراتب التقاعدي
كالآتي:
�أ .الأرملة �أو الأرامل �أو للبنت �إذا تزوجن.
ب�	.إذا بلغ االبن �أو البنت �أو الأخوة املعالني �سن (21
�سنة) دون دخول اجلامعات� ،أو �سن (� 26سنة) �إذا
كانت ملحقة ب�إحدى اجلامعات �أو املعاهد العليا.
 .6تعدل املنافع بقرار من جمل�س الوزراء مرة على الأقل
كل ثالث �سنوات معتمدة على الزيادة فى متو�سط الرقم
القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك يف ال�سلطة الوطنية خالل
هذه املدة.
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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.7

.8

.9

تدفع بالإ�ضافة �إىل املنافع التقاعدية الدفعات التالة *:

�أ .عالوة عائلية وفق ًا لقانون اخلدمة املدنية للم�شرتك
طاملا كان ي�ستحق املعا�ش*.
ب�	.إذا تغري �أو اختلف �سلم الرواتب والدرجات يف وقت
من الأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة
املنتفع ي�سوى املعا�ش على �أ�سا�س �سلم الرواتب
والدرجاتن اجلديد وذلك اعتبارا من ال�شهر الذي
يح�صل فيه التغيري �أو االختالف �أيهما �أف�ضل
للمنتفع*.
تدخل مدة الإعارة والإجازات الدرا�سية بدون مرتب
ومدة البعثة الر�سمية والإجازات العادية واال�ستثنائية يف
املنافع التقاعدية على ان ت�سدد عنها كافة امل�ساهمات
ح�سب القانون وذلك وفقا لالئحة ت�صدر عن جمل�س
الوزراء* .
�أ  .يف حالة وفاة �أحد امل�شرتكني ب�أحكام هذا القانون
ت�ستمر جهة الت�شغيل ب�صرف رواتبه مدة ثالثة
�أ�شهر ت�شمل ال�شهر الذي تويف فيه و�شهرين �آخرين
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 ،ويف حالة وفاة امل�شرتك بعد التقاعد ت�ستمر هيئة
التقاعد ب�صرف راتبه التقاعدي ثالثة �أ�شهر
اعتبارا من ال�شهر الذي تويف فيه*.
ب .ويف كال احلالتني يتم اعتماد راتب �شهر بحد �أدين
( )5000خم�سة �آالف �شيكل ح�سب احلاالت ال�سالفة
الذكر للأرملة �أو الأرامل �إن تعددن �أو ويل الق�صر
�أو من يثبت �أنه قام بتويل م�صاريف اجلنازة ويلغى
كل ما يخالف ذلك يف �أي قانون �أو نظام تقاعدي
�آخر*.
ج .تنطبق �آحكام هذه املادة على جميع �أنظمة التقاعد
الأخرى*.

مادة()26
نظام امل�ساهمات املحددة:

 .1ي�ستحق امل�شرتك عند بلوغه �سن التقاعد الإلزامي كامل
املبالغ املجمعة با�سمه يف احل�ساب اخلا�ص املذكور يف
املادة رقم( )12بند ( )5مبا يف ذلك ح�صة املوظف
وح�صة امل�شغل والعوائد التقاعدية *،وله احلق يف اختيار
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
39

�إحدى البدائل التالية:
�أ .كامل املبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.
ب .مبلغ �شهري على طول احلياة �أو وفق ًا جلدول متفق
عليه.
ت .توليفه من البدائل املذكورة يف (�أ-ب) من هذا
البند.
 .2يف حالة العجز ي�ستطيع امل�شرتك �سحب كامل املبلغ
كدفعة واحدة.
 .3يف حالة وفاة امل�شرتك يح�صل املنتفعون /امل�ستحقون
على كامل املبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا للقائمة
الواردة يف املادة ( )34من هذا القانون.
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الف�صل اخلام�س
�أهلية االنتفاع بالتقاعد
مادة ()27
�أهلية االنتفاع بالتقاعد

حتدد �أهلية االنتفاع بالتقاعد الإلزامي على النحو التايل:
 .1ال�سن الإلزامي على تقاعد �شيخوخة هو (� 60سنة)
�شريطة توفر � 15سنة خدمة مقبولة لأغرا�ض التقاعد
و�سددت جميع امل�ساهمات عنها.
 .2امل�شرتكون الذين �أكملوا ع�شرين �سنة خدمة مقبولة
لأغرا�ض التقاعد من الذكور وخم�سة ع�شر �سنة للإناث
وبلوغ �سن (� )55سنة يح�صلون على تقاعد �شيخوخة*.
 .3احلد الأدنى من �سنوات امل�ساهمة للح�صول على تقاعد
�شيخوخة هو (� )25سنة خدمة للذكور و(�)20سنة خدمة
للإناث مقبولة لأغرا�ض التقاعد وبلوغ �سن (� )50سنة*.
 .4ميكن للم�شرتكني الذين �أكلموا خدمة(� )20سنة مقبولة
لأغرا�ض التقاعد وو�صلوا �سن (� )50أن يح�صلوا على
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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تقاعد �شيخوخة �إذا كانوا يعملون يف الوظائف التالية:
�أ .منت�سبي قوات الأمن.
ب .املختربات ومراكز الأ�شعة.
ت .موظفو التنقيب عن النفط والغاز.
ث .موظفو املناجم.
�	.5إذا بلغ امل�شرتك �سن ال�ستني ومل يكن م�ؤهال للح�صول
على تقاعد يح�صل على م�ساهمتة وفوائدها الب�سيطة
دفعة واحدة يف �سنة بلوغه ال�ستني.

مادة ()28
دفع امل�ستحقات التقاعدية

يف حالة اال�ستقالة يتم دفع امل�ستحقات التقاعدية يف �أنظمة
التقاعد كما يلي:
 .1نظام املنافع املحددة:
�أ .يف حالة ا�ستقالة املوظف قبل ا�ستحقاقه للتقاعد،
ميكن ومبوافقة املوظف نقل جميع �سنوات اخلدمة
املقيدة حل�سابه وامل�سدد عنها امل�ساهمات املالية،
وفقا لنظام املنافع املحددة الذي يعمل فيه �إىل نظام
املنافع اجلديد البديل الذي ي�صبح املوظف ع�ضو ًا
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فيه� ،أو اى نظام م�شابه يعمل به يف القطاع اخلا�ص.
ب�	.إذا مل تكن �إمكانية التحويل متوفرة لدى املوظف
وكانت لديه خدمة اقل من ثالث �سنوات تدفع له
املبالغ التى ا�شرتك بها بنظام املنافع املحددة
وامل�ساهمات املحددة .و�إذا كان له خدمة ثالث
�سنوات �أو اكرث ومل ي�ستحق راتبا تقاعديا ت�صرف
له كافة امل�ساهمات التي كان يدفعها يف نظام
املنافع املحددة وم�ساهمته وم�ساهمة امل�شغل يف
نظام امل�ساهمات املحددة حال م�ساهمته يف هذا
النظام *.
ج�	.إذا التحق موظف �سابق باخلدمة ،تقيد �سنوات
اخلدمة ال�سابقة غري املحولة �إىل نظام التقاعد
البديل وك�أنه مل حت�صل هناك فرتة انقطاع.
د .دون امل�س بالفقرة(�أ) �أعاله ي�ستطيع امل�شرتك الذي
ي�ستقيل من اخلدمة وله ثالث �سنوات خدمة ,طلب
�صرف كامل م�ساهمته يف نظام املنافع املحددة،
�شريطة �أن ي�سدد امل�شرتك امل�ساهمات دفعة واحدة
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�أو وفق ًا لدفعات �شهرية يتم االتفاق عليها� ،إذا �أعيد
للخدمة خالل خم�س �سنوات من ا�ستالمه للعائد
�أو امل�ساهمة ،وعندما ي�سحب امل�شرتك امل�ساهمات
اخلا�صة تعترب م�ساهمة امل�شغل �إيرادات غري عادية
للهيئة*.
 .2نظام امل�ساهمات املحددة:
�أ�	.إذا ان�سحب موظف من اخلدمة قبل ا�ستحقاقه
للتقاعد ،ميكن وبناء على طلب املوظف حتويل
ر�صيد ح�سابه يف نظام ( امل�ساهمات املحددة) لأي
نظام الحق م�شابه بديل يلتحق به املوظف.
ب .قبل حدوث هذا التحويل ،يحق للموظف ال�سابق
االحتفاظ بجميع احلقوق اخلا�صة بالقيمة املجمعة
يف احل�ساب واحلق يف ا�ستمرار مراقبة اال�ستثمار
يف احل�ساب.
ج�	.إذا مل يحول املوظف ر�صيد احل�ساب �إىل نظام
الحق م�شابه تقوم الهيئة ب�صرف املبلغ وفق ًا
حلالة املوظف� ،أي �إما يف حالة املوت� ،أو العجز �أو
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و�صول �سن التقاعد الإلزامي ،ت�شمل قيمة املنافع
املحولة ر�صيد احل�ساب يف تاريخ ان�سحاب املوظف
�إ�ضافة �إىل جميع االلتزامات والعوائد املرتتبة على
احل�ساب.
ت .للهيئة احلق يف �إغالق ح�ساب املوظف امل�ستقيل
وتوزيع الر�صيد �إذا تويف كما هو من�صو�ص عليه يف
الأنظمة والتعليمات.
ث .تنطبق قواعد هذه املادة على الأ�شخا�ص املن�سحبني
من العمل ب�شكل اختياري �أو �إجباري.

مادة ()29
�أهلية االنتفاع بتقاعد العجز

يتم حتديد �أهلية احل�صول على تقاعد يف حالة العجز
ال�صحي اجلزئي الدائم �أو الكلي الدائم من قبل جلنة
طبية متخ�ص�صة يتم اختيارها من قبل الهيئة �شريطة �أن
يكون املوظف.
 .1دون �سن (� )60سنة.
 .2غري م�ؤهل للح�صول على تقاعد �شيخوخة �أو تقاعد
مبكر.
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�	.3أكد عجز ال�صحي من قبل جلنة طبية متخ�ص�صة تعني
من قبل الهيئة ،على �أن تتم �إعادة النظر يف و�ضعه وفقا
ملا تقره اللجنة الطبية.

مادة ()30
تقييم الو�ضع ال�صحي للمتقاعدين
 .1تقوم اللجنة الطبية من ذاتها �أو بطلب من الهيئة ب�إعادة
فح�ص وتقييم الو�ضع ال�صحي للمتقاعدين ب�سبب العجز
كل �سنتني على الأقل للت�أكد من �أن املنتفعني ما زالوا
ينتفعون ح�سب �شروط احل�صول على تقاعد العجز.
�	.2إذا �شفي املوظف من عجزه ،يعاد �إىل وظيفته وحتت�سب
فرتة االنقطاع عن العمل �سنوات خدمة لأغرا�ض التقاعد
على �أن ي�سدد كل من املوظف واحلكومة م�ساهمتيهما
عن فرتة االنقطاع وحتدد الالئحة �شروط ذلك وفرتة
االنقطاع امل�سموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.

مادة ()31
�أهلية االنتفاع بتقاعد الورثة
 .1ي�ستحق الورثة احل�صول على تقاعد الورثة� ،إذا كان
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املتوفى يتلقي راتب ًا تقاعدي ًا يف وقت.وفاته� ،أو كان
م�ؤه ًال للح�صول على راتب تقاعدي وفقا لنظام املنافع
املحددة وفق ًا لأحكام هذا القانون.
�	.2إذا تغري عدد الورثة يعاد احت�ساب وتوزيع الراتب
التقاعدي على الورثة للحفاظ على ح�ص�ص مت�ساوية
للورثة امل�ستحقني وفقا للجدول رقم ( )2امللحق باملادة
( )34من هذا القانون.

مادة ()32
الورثة امل�ستحقون

الورثة امل�ستحقون هم:
�	.1أرملة �أو �أرامل امل�شرتك.
 .2الأوالد والأخوة �أقل من (� )21سنة والذين كانوا يعالون
من امل�شرتك قبل وفاته.
 .3الأوالد والأخوة ما فوق (� )21سنة ودون (� )26سنة
الذين كانون يعالون من امل�شرتك قبل وفاته والذين ما
زالوا يكملون تعليمهم اجلامعي.
 .4الأوالد والأخوة الذين كانوا يعالون من قبل امل�شرتك قبل
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وفاته والعاجزين عن حت�صيل دخل لأ�سباب �صحية،
وتقوم اللجنة الطبية امل�شكلة من قبل الهيئة بتحديد ما
�إذا كان الو�ضع ال�صحي لأحدهم مينعه من العمل �أم
ال.
 .5البنات والأخوات غري املتزوجات ،مطلقات �أو �أرامل.
 .6والدي امل�شرتك.
 .7زوج امل�شرتكة� ،إذا كان عند وفاتها غري قادر على ك�سب
الدخل من الناحية ال�صحية �أو غري قادر على �إعالة نف�سه،
وفق ًا لتقرير اللجنة الطبية امل�شكلة من قبل الهيئة.

.2

.3

مادة ()33
�شروط �إ�ضافية لالنتفاع بتقاعد الورثة
 .1يتوقف �صرف الراتب التقاعدي للأرملة عند زواجها،
ويعود �إليها حقها يف الراتب التقاعدي �إذا طلقت �أو
ترملت لأول مرة خالل ع�شر �سنوات من تاريخ زواجها،
و�إذا كان ن�صيب الأرملة قد رد �إىل �أوالد �صاحب املعا�ش
�أو الوالدين فال يعود �إليها من معا�شها �إال اجلزء الباقي
دون رد.
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.4
.5

ال يجوز للأرملة اجلمع بني معا�شها من زوجها الأول
ومعا�شها من زوجها الأخري ويف هذه احلالة ي�صرف لها
املعا�ش الأكرب.
ي�شرتط عند وفاة امل�شرتك �أن ال يكون هناك دخل
لل�شريك ( الأخوة والبنات والأخوات) �أو يكون دخلهم
�أقل من قيمة ا�ستحقاقهم ،ولهذا الغر�ض ال تعترب
النفقة املدفوعة للبنات والأخوات دخ ًال ،وعلى ال�شخ�ص
املنتفع �إثبات عدم ح�صوله على دخل �أو �أن دخله �أقل
من م�ستحقاته بو�ساطة �شهادة من اجلهة املعنية ت�ؤيد
�إقراره .ويف حالة وجود دخل خا�ص تخ�صم قيمة
الدخل من امل�ستحقات التقاعدية ،وتتم �إعادة حتديد
امل�ستحقات التقاعدية �سنوي ًا على �ضوء املتغريات
احلا�صلة يف الدخل �سواء يف الزيادة �أو النق�صان.
للح�صول على تقاعد الورثة ي�شرتط ال�ستحقاق الوالدة
�أال تكون متزوجة من غري والد املتوفى.
يقطع معا�ش البنات والأخوات عند زواجهن ،ومتنح
البنت �أو الأخت ما كان ي�ستحق لها من معا�ش �إذا طلقت
�أو ترملت خالل ع�شر �سنوات على الأكرث من تاريخ
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الزواج �أو من تاريخ وفاة املنتفع �أو �صاحب املعا�ش وذلك
دون �إخالل بحقوق باقي امل�ستحقني.
 .6ي�ستحق الزوج حال وفاة زوجته الن�صيب املحدد يف اجلدول
�إذا كان وقت وفاتها م�صاب ًا بعجز �صحي مينعه من الك�سب،
ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية اخلا�صة
وي�شرتط �أال يكون له وقت الوفاة دخل خا�ص يعادل قيمة
ا�ستحقاقه يف املعا�ش �أو يزيد عليه ,ف�إذا نق�ص الدخل عما
ي�ستحقه �صرف له معا�ش مبقدار الفرق ،ويف هذه احلالة
يوزع باقي املعا�ش امل�ستحق للزوجة على امل�ستفيدين يف
حدود الأن�صبة املبينة باجلدول املذكور دون وجود الزوج.

مادة ()34
توزيع الراتب التقاعدي

يوزع الراتب التقاعدي على الورثة وفقا للجدول التايل
جدول رقم ( ،*)2الأن�صبة امل�ستحقة يف املعا�ش

رقم
احلالة
� 1أرملة �أو �أرمل �أو زوج م�ستحق و�أكرث من ولد
� 2أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق وولد واحد وولدين
� 3أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق وولد واحد
�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحقني �أو ولد ووالدين م�ستحقني
4
امل�ستحقون

5
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�أرملة �أو �أرامل �أو زوج م�ستحق ووالدين مع عدم
وجود  �أوالد

6
7
8

والدين مع عدم وجود �أرملة �أو زوج م�ستحق

9

�أخ �أو �أخت مع عدم وجود �أرملة �أو زوج م�ستحق وال �أوالد
وال والدين

�أكرث من ولد ووالدين مع عدم وجود �أرملة �أو زوج م�ستحق

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود �أرملة �أو زوج م�ستحق
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�أكرث من �أخ �أو �أخت مع عدم وجود �أرملة �أو زوج م�ستحق
وال �أوالد وال والدين

10

الأرامل

االن�صبة امل�ستحقة يف املعا�ش
الوالدين
الأوالد

الأخوة

 0.5ن�صف
 0.5ن�صف
 0.5ن�صف

 ٥.0ن�صف
ثلث
ثلث

-

ثلث

 0.5ن�صف

�سد�س للواحد �أو �أثنني

-

 0.5ن�صف

-

�سد�س لكل منهما

-

-

 0.75تالتة ارباع

�سد�س للواحد �أو �أثنني
منهما

-

-

 0.5ن�صف

�سد�س لكل
منهما

-

-

-

ثلث للواحد �أو �أثنني
منهما

-

-

-

�سد�س للواحد �أو �أثنني

-

-

�سد�س
ثلث بالت�ساوي

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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مادة ()35
الزواج �أو الوفاة

 .1يف حالة زواج �أو وفاة �أرملة بعد ا�ستحقاقها معا�ش ًا،
ي�ؤول ن�صيبها �إىل �أوالد �صاحب املعا�ش الذين يتقا�ضون
معا�شات وقت زواجها �أو وفاتها ،ويوزع بينهم بالت�ساوي
ب�شرط �أال يتجاوز جمموع امل�ستحق لهم الن�سب املو�ضحة
باحلالة رقم (� )6أو احلالة رقم ( )7ح�سب احلال
وي�سري هذا احلكم على الزوج امل�ستحق يف حالة وفاته.
�	.2إذا قل ما مينح للوالدين يف احلالة رقم ( )4عن ال�سد�س
نتيجة وجود دخل يرد الباقي �إىل الأرملة.
 .3عند وفاة �أحد الوالدين يف حالة رقم ( )4ي�ؤول ن�صيبه
�إىل الأرملة ف�إذا كانت قد توفيت �أو تزوجت.ي�ؤول هذا
الن�صيب �إىل الأوالد على �أال يجاوز جمموع امل�ستحق لهم
الن�سب املو�ضحة كاحلالة رقم (� )6أو احلالة رقم ()7
ح�سب احلال.
 .4ي�شرتط ال�ستحقاق الأخوة والأخوات معا�ش ًا �أن تثبت
�إعالة املورث لهم �أثناء حياتهم.
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مادة ()36
�أهلية االنتفاع بالتقاعد املبكر
 .1ميكن ملوظف اخلدمة املدنية امل�شمول يف القانون
احل�صول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة وا�ستكمال
(� )15سنة من اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض التقاعد وبلوغ
�سن ( )55ويف هذه احلالة ف�إن الراتب التقاعدي وفق ًا
لنظام املنافع املحددة �سوف ينخف�ض مبقدار ()%5
حتى و�صول �سن التقاعد الإلزامي املحدد ب�ستني �سنة*.
 .2ميكن لقوى الأمن امل�شمولة يف القانون احل�صول على
تقاعد مبكر غري منقو�ص بعد موافقة الهيئة و�إكمال
(� )15سنة من اخلدمة املح�سوبة لأغرا�ض التقاعد
وبلوغ �سن خم�سني �سنة.
�	.3إذا رغب �أحد موظفي قوى الأمن االنتقال للعمل يف قطاع
�آخر خا�ضع لنظام تقاعد ( املنافع املحددة) تنقل جميع
�سنوات اخلدمة الع�سكرية �إىل القطاع اجلديد وحت�سب
لأغرا�ض التقاعد.
�	.4إذا مل ي�صبح املوظف الع�سكري ع�ضو ًا يف نظام تقاعد
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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جديد ،على الهيئة �إعادة جميع املبالغ التي قد تراكمت
له بالإ�ضافة �إىل عوائد اال�ستثمارات وفق ًا حلالة املوظف
الع�سكري و�أحكام هذا القانون.
�	.5إذا ان�سحب �أحد من قوى الأمن من الوظيفة يحول
ر�صيد ح�سابه يف نظام (امل�ساهمة املحددة) �إىل نظام
(امل�ساهمات املحددة اجلديد) والذي ي�صبح ع�ضوا
فيه.
�	.6إذا مل ي�صبح عن�صر قوي الأمن ال�سابق ع�ضو ًا يف نظام
تقاعد �آخر من �أنظمة امل�ساهمات املحددة ،تدفع له
الهيئة ر�صيد احل�ساب وفق ًا حلالته و�أحكام القانون.

55

الف�صل ال�ساد�س
�إجراءات احل�صول على التقاعد
مادة ()37
�إجراءات احل�صول على التقاعد

حتدد إجراءات احلصول على التقاعد مبا يلي:

.1

.2
.3

.4
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على الهيئة �إن�شاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية
ي�شتمل على مناذج و�إجراءات وتوجيهات واملواعيد
ال�ضرورية كما ين�ص عليها يف التعليمات.
يقدم امل�شرتك �إىل الهيئة طلب الإحالة �إىل التقاعد عند
ا�ستحقاقه لهذه املنافع.
على الهيئة عند ا�ستالم الطلب �أن تت�أكد من �صحة
املعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فور ًا باملنافع
امل�ستحقة.
تعطي الهيئة تعليماتها �إىل احلافظ بتحويل املنافع
التقاعدية �إىل احل�ساب البنكي اخلا�ص باملتقاعد وفقا
للتواريخ املحددة يف التعليمات ،ويف حالة الت�أخري ف�إن
للمتقاعد احلق يف احل�صول على تعوي�ضات مالية وفق ًا

ملا يتم �إقراره.
 .5تقوم الهيئة مبطابقة دفعات املنافع التقاعدية املدفوعة
للمتقاعدين يف ح�سابات احلافظ وغريه من امل�ؤ�س�سات
املالية التي لها عالقة بدفعات املنافع.

مادة ()38
الإعرتا�ض يف حال ن�شوء خالف
يحق للم�شرتك االعرتا�ض لدى اللجنة املخت�صة امل�شكلة من
الهيئة وذلك يف حالة وقوع خالف بينة بني الهيئة ،وعند تعذر
اللجنة يف الو�صول �إىل حل فللم�شرتك �أن يلج�أ �إىل الق�ضاء.
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الباب الرابع
�إدارة هيئة التقاعد
الف�صل الأول
جمل�س الإدارة
مادة ()39
�إدارة الهيئة
 -1يتوىل �إدارة الهيئة جمل�س �إدارة مكون من ت�سعة �أع�ضاء
وفق ًا ملا يلي:
�أ -ثالثة �أع�ضاء مهنيني متخ�ص�صني يف الأمور املالية
واالقت�صادية.
ب -رئي�س الهيئة.
ت -رئي�س ديوان املوظفني العام.
ث -رئي�س هيئة التنظيم والإدارة.
ج -ممثل عن موظفي الهيئات املحلية يتم اختياره من
جهاتهم التمثيلية.
ح -ممثل عن املتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم
التمثيلية.
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خ -ممثل عن وزارة املالية يتم اختياره من وزير املالية
على �أن ال يقل عن درجة مدير عام ويكون خمت�ص
بالأمور املالية واالقت�صادية.
د -ي�شرتط يف جميع �أع�ضاء املجل�س �أن يكونوا من
الأ�شخا�ص املعروفني بالنزاهة ومل ي�صدر بحق �أي
منهم حكم يف جناية �أو جنحة خملة بال�شرف �أو
الأمانة.
ذ -يكون جمل�س الإدارة فيما يقوم به من �أعمال م�سئوالً
�أمام جمل�س الوزراء واملجل�س الت�شريعى.

مادة ()40
رئي�س الهيئة
يكون رئي�س الهيئة �سكرتري ًا للمجل�س ويتوىل �إدارة الهيئة
ب�شكل مبا�شر ،ويقوم بالأعمال الإدارية طبق ًا للقانون
والأنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات جمل�س الإدارة.
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مادة ()41
مهام جمل�س الإدارة

وفقا ً ألحكام هذا القانون يقوم مجلس اإلدارة
باإلشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن.
مسؤولياته:

 .1حتديد �سيا�سة ا�ستثمارية لأموال الهيئة مع مراعاة مبد�أ
الدميومة ،مبا يف ذلك و�ضع �أهداف ا�ستثمارية مكتوبة،
وحتديد معايري و�آليات لال�ستثمارات ،وب�شكل خا�ص
يجب على ال�سيا�سة اال�ستثمارية �أن حتدد:
�أ .فئات املوجودات امل�سموح بامتالكها.
ب .توزيع امللكية والعائدات املتوقعة و�أدوات و�أنواع
املخاطر والأدوات املالية.
�	.2إقرار م�شروع موازنة الهيئة املقدم من رئي�س الهيئة.
 .3الت�أكد من قيام رئي�س الهيئة بتنفيذ �سيا�سات املجل�س
ب�أمانة و�صدق يف كل ما يتعلق ب�أعماله وواجباته.
 .4ت�صميم ومراقبة و�إعادة النظر يف معايري مراقبة
املخاطر الداخلية ونظام الت�شغيل.
 .5مراقبة ت�ضارب امل�صالح و�إ�ساءة ا�ستخدام املعلومات
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التف�صيلية مبا يف ذلك �صياغة تعليمات و�إجراءات
مكتوبة من �أجل التعرف و حتديد حاالت ت�ضارب
امل�صالح املحتملة وو�ضع ميثاق �شرف لأع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفي الهيئة.
 .6مراجعة التدقيق ال�سنوي والبيانات املالية ال�سنوية،
وامل�صادقة على التقرير ال�سنوي حول متطلبات الهيئة
وتقييم املوجودات املقدم من رئي�س الهيئة.
 .7العمل على تنفيذ عملية توعية للم�شرتكني وامل�ستفيدين
امل�ستحقني وغريهم ممن لهم عالقة يف التقاعد.مبا
يف ذلك الإف�صاح ويف الوقت املنا�سب عن املعلومات
ال�ضرورية ملنت�سبي النظام واملتقاعدين مبا يف ذلك
حقوقهم والتزاماتهم املالية وفق ًا للوائح والتعليمات
اخلا�صة بذلك.

مادة ()42
تفوي�ض ال�صالحيات
 .1ملجل�س الإدارة احلق يف تخويل بع�ض من �صالحياته �أو
كاملها �إىل رئي�س املجل�س و� /أو �إىل جلنة من �أع�ضاء
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جمل�س الإدارة ،وال يجوز للمجل�س �أن يخول ال�صالحيات
التالية:
�أ�	.إعتماد تغيري �أو �إلغاء التعليمات  .
ب .اعتماد ال�سيا�سة اال�ستثمارية واملعايري والإجراءات
اخلا�صة بالهيئة.
ت .اعتماد املوازنة واعتماد البيانات املالية اخلتامية
و�أية بيانات مالية �أخرى ت�صدر عن املجل�س.
ث .حتمل املجل�س م�س�ؤولية املراقبة والإ�شراف على
جميع ما يخوله من �صالحيات ويبقى م�سئوال عن
جميع القرارات التي تتخذ ،وال ي�ستطيع املجل�س يف
�أي حال من الأحوال �أن يعفي نف�سه من م�س�ؤولياته
عن طريق تخويل �صالحيات بع�ض الوظائف واملهام
�إىل الغري.

مادة ()43
تعيني الأع�ضاء

دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )39من هذا القانون ي�صدر
رئي�س ال�سلطة الوطنية مر�سوم ًا بتعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة
الهيئة بنا ًء على تن�سيب من جمل�س الوزراء ويحدد املر�سوم
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رئي�سها ونائبه ،ويراعى يف اختيارهما القدرة على العمل
وتطويره وتنظيمه.

مادة ()44
مدة الع�ضوية ملجل�س الإدارة

تكون مدة الع�ضوية ملجل�س الإدارة �أربع �سنوات ويجوز
متديدهما لفرتة �أخرى كحد �أدنى وبتن�سيب من اجلهة
التمثيلية ذات العالقة وفق ًا لأحكام املادة ( )39من هذا
القانون.

مادة ()45
�شغور من�صب رئي�س املجل�س

�إذا �شغر من�صب رئي�س املجل�س �أو نائبه �أو �أي ع�ضو من
الأع�ضاء قبل انتهاء مدة ع�ضوية �آخر بدي ًال له وفق ًا لأحكام
املواد ( )44 ،43 ،41 ،39من هذا القانون لإكمال املدة
املتبقية.
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مادة ()46
�شروط تعيني الع�ضو يف جمل�س الإدارة

يشترط في من يعني عضوا ً في مجلس اإلدارة ما
يلي:

�	.1أن ال يقل عمره عن (� )35سنة.
�	.2أن ال يكون فاقد ًا الأهلية وفق ًا لقرار حمكمة فل�سطينية
�أو غريها.
�	.3أن ال يكون قد �أ�شهر �إفال�سه
�	.4أن يتمتع بالأمانة وال�صدق والقدرة على العمل
�	.5أن تتوفر فيه اال�ستقامة وح�سن ال�سري وال�سلوك
�	.6أن ال يكون حمكوم ًا عليه بجناية �أو جنحة خملة
بال�شرف والأخالق والأمانة واالعتداء على املال العام �أو
اخلا�ص.

مادة ()47
احل�صول على مكاف�أة مالية

يحق لع�ضو جمل�س الإدارة احل�صول على مكاف�أة مالية ومنافع
كما هو من�صو�ص عليه يف النظام ويتم حتديد حجم املكاف�آت
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واملنافع قيا�س ًا ملا يح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
م�ؤ�س�سات مماثلة من ناحية امل�س�ؤوليات والن�شاطات وفق ًا
لنظام ي�صدر من جمل�س الوزراء.

مادة ()48
ا�ستقالة ع�ضو جمل�س الإدارة

تبد�أ ا�ستقالة ع�ضو جمل�س الإدارة يف تاريخ ا�ستالمها وموقع ًا
عليها �أو يف التاريخ املحدد فيها و�أيهما �أبعد ،وعند ذلك يجب
على رئي�س الهيئة الت�أكد من �أن جميع املعلومات املتعلقة بعمل
امل�ستقيل قد �سلمت �إىل رئي�س املجل�س.

مادة ()49
اجتماعات جمل�س الإدارة
 .1تكون اجتماعات جمل�س الإدارة قانونية� ،إذا ح�ضرها
ثلثي الأع�ضاء وت�ؤخذ قرارات املجل�س ب�أغلبية احل�ضور،
ويف حالة ت�ساوي الأ�صوات يرجح �صوت رئي�س املجل�س.
 .2ال يعترب اجتماع جمل�س الإدارة قانوني ًا� ،إال �إذا ح�ضره
الرئي�س �أو نائب الرئي�س.
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مادة ()50
انعقاد جمل�س الإدارة

يعقد جمل�س الإدارة مرة يف ال�شهر على الأقل ،ويقوم رئي�س
الهيئة بتح�ضري جدول �أعمال املجل�س وت�سجيل املالحظات
وحت�ضري حم�ضر اجلل�سة خالل ثالثة �أيام بعد االجتماع
للتوقيع عليه من قبل الأع�ضاء.

مادة ()51
الدعوة لعقد اجتماع عاجل

ميكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة �أع�ضاء مع
االلتزام ب�أحكام القانون.

مادة ()53
الإحتفاظ بن�سخة من القرارات

يحتفظ بن�سخة من جميع القرارات التي ت�ؤخذ يف اجتماعات
املجل�س مع حم�ضر اجلل�سة ،وت�ضمن قرارات املجل�س يف
التقرير ال�سنوي للهيئة ويتم ن�شرها وفق ًا للقانون.

مادة ()54
االمتناع عن الت�صويت

يجوز للع�ضو املمتنع عن الت�صويت �أن يطلب تثبيت ذلك يف
حم�ضر اجلل�سة.

مادة ()52
ح�ضور جميع االجتماعات

على الأع�ضاء ح�ضور جميع االجتماعات ،ويف حالة الغياب
يتوجب على الع�ضو �إعالم رئي�س الهيئة ب�سبب غيابه م�سبق ًا
و�أي ع�ضو يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول
يف�صل من املجل�س ويطلب من رئي�س ال�سلطة الوطنية تعيني
بديل عنه وفق ًا لأحكام القانون.
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الف�صل الثاين
رئي�س الهيئة
مادة ()55
�إدارة الهيئة

يتوىل �إدارة الهيئة ب�شكل مبا�شر رئي�س ًا متخ�ص�ص ًا يف ال�ش�ؤون
املالية واالقت�صادية وذو خربة وكفاءة عالية وح�سن ال�سرية
وال�سمعة وال�سلوك .ويعترب امل�س�ؤول التنفيذي الأعلى للهيئة.

مادة ()56
تعيني رئي�س الهيئة

يعني رئي�س الهيئة بقرار من رئي�س ال�سلطة الوطنية بنا ًء
على تن�سيب من جمل�س الوزراء وم�صادقة املجل�س الت�شريعي
بالأغلبية املطلقة لأع�ضائه.

مادة ()57
مهام رئي�س الهيئة

يقوم رئيس الهيئة باملهمات التالية:

 .1الإ�شراف اليومي على �إدارة الهيئة وموظفيها ،ويعترب
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جزء من هذه امل�س�ؤولية �إ�صدار التعليمات والإجراءات
املكتوبة والعلنية املتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها
و�أق�سامها ومتابعة �أن�شطتها ،وحتفظ هذه التعليمات
يف ال�سجل العام وتعر�ض للإطالع عليها من قبل
املتقاعدين.
�	.2إن�شاء نظام �سجالت يحتوي على �أحدث املعلومات
املتعلقة مب�ساهمات الأفراد امل�شرتكني يف �أنظمة التقاعد
التابعني لها وفق ًا لأحكام القانون ،وي�سمح للع�ضو
امل�شرتك �أو من ينوب عنه مبوجب الوكالة بالإطالع على
ال�سجل اخلا�ص به.
�	.3إن�شاء �أنظمة جلمع املعلومات ،ون�شرها و�إبالغ امل�شرتكني
وغريهم من اجلهات ذات ال�صلة.
�	.4إن�شاء نظام ت�سجيل للأع�ضاء مبوافقة جمل�س الإدارة
 .5حتديد قيمة و�أهلية املنافع التقاعدية ملقدمي الطلبات
وفق ًا للقانون والالئحة اخلا�صة ذلك.
�	.6إن�شاء جمل�س طبي لدرا�سة احلالة اخلا�صة بالعجز
وغريها من احلاالت املحولة �إليه ملوافقة جمل�س
الإدارة.
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�	.7إدارة عملية االعرتا�ض يف الهيئة
 .8تقدمي تو�صية �إىل جمل�س الإدارة بخ�صو�ص طلب �إحدى
البلديات �أو م�ؤ�س�سة حكومية �أخرى االن�ضمام �إىل نظام
التقاعد اجلديد وفق ًا لأحكام القانون ،وتقدمي اقرتاحات
ملجل�س الإدارة ب�ش�أن قبول البلديات االن�ضمام لنظام
التقاعد والت�أكد من تلبيتها ال�شروط املن�صو�ص عليه يف
القانون.
�	.9إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية والبيانات املالية الأخرى
للهيئة وعر�ضها على جمل�س الإدارة لإقرارها وتقدمي
تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ املوازنة واملعوقات
يف تنفيذها �أو يف تنفيذ بع�ض منها وتقدمي تو�صية يف
منت�صف كل �سنة عند �ضرورة �إعادة النظر يف حجم
وتوزيع و�إدخال التعديالت املطلوبة.
 .10توفري الدعم املادي التنظيمي والإداري لعمل اللجان
املتخ�ص�صة وجميع اللجان امل�شكلة من قبل الهيئة
خلدمة عملها للموازنة املقرة.
 .11ت�أمني تقييم اكتواري كل ثالث �سنوات والعمل على
عر�ض نتائج الدرا�سة على جمل�س الإدارة.
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 .12حت�ضري جدول �أعمال وحما�ضر وجمل�س الإدارة
 .13متابعة تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة
 .14تنفيذ ال�سيا�سة اال�ستثمارية ملجل�س الإدارة و�إعطاء
التعليمات املبا�شرة لكل من احلافظ ومدير و� /أو
مديري اال�ستثمارات لتنفيذ هذه ال�سيا�سة وفق ًا لأحكام
القانون.
 .15متابعة عمل احلافظ ومدير و�/أو مديري اال�ستثمارات.
�	.16إجراء التعيينات ال�ضرورية لإدارة الهيئة وفق ًا ل�سيا�سة
جمل�س الإدارة وقراراته.
 .17القيام ب�أي مهام �أخرى يكلفه بها جمل�س الإدارة.

مادة ()58
تخويل �صالحيات رئي�س الهيئة

يجوز لرئي�س الهيئة تخويل بع�ض �صالحياته ملن يراه منا�سب ًا
من موظفي الهيئة على �أن يكون التخويل خطي ًا ،وال يعفى هذا
التخويل رئي�س الهيئة من امل�س�ؤولية.
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مادة ()59
حتمل امل�س�ؤولية اجلنائية واملدنية

يتحمل رئيس الهيئة املسؤولية اجلنائية واملدنية
الناجمة عن:

 .3ح�ساب الإيرادات وامل�صروفات
 .4تقرير عام عن �أعمال الهيئة واحلافظ ومديري
اال�ستثمار وحالة الهيئة املالية.

مادة ()61
�إ�صدار تقرير مف�صل

 .1اخل�سائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفق ًا
لأحكام القانون
 .2اخل�سائر الناجمة عن الإهمال
 .3اخل�سائر الناجمة عن عمل مق�صود ومتعمد

ي�صدر رئي�س الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية تقرير ًا مف�ص ًال
لكل م�شرتك يبني فيه حجم م�ستحقاته االختيارية املرتاكمة
بحوزته و�أرباحها ال�سنوية املتحققة.

مادة ()60
تقدمي تقارير

مادة ()62
مراجعة �أوجه الإ�ستثمار

يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس اإلدارة في فترة
أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة
املالية املنصرمة ما يلي:

 .1احل�سابات اخلتامية للهيئة وال�صناديق العاملة فيها
واملعدة وفق ًا للقواعد املتبعة.
 .2يف امل�شروعات التجارية م�شفوعة ببيان تف�صيلي عن
مفردات الأ�صول واخل�صوم
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يعلم رئي�س الهيئة امل�شرتكني يف بداية كل �سنة مالية ب�ضرورة
مراجعة �أوجه اال�ستثمار الذي يف�ضلون ا�ستثمار �أموالهم
فيها ،و�إعالم الهيئة يف حالة الرغبة يف تغيري الأولويات.
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الف�صل الثالث
ت�ضارب امل�صالح
مادة ()63
�إف�صاح الع�ضو عن امل�صالح التجارية واملالية

الف�صل الرابع
اللجان املتخ�ص�صة
مادة ()65
ت�شكليل جلنة تدقيق وجلنة ا�ستثمارات

يتوجب على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يف�صح عند تعيينه
لرئي�س املجل�س عن جميع م�صاحله التجارية واملالية التي
ميكن �أن ت�شكل تعار�ض ًا يف م�صلحته ال�شخ�صية مع م�س�ؤولياته
القانونية ب�صفته ع�ضو ًا يف املجل�س.

.1
.2

مادة ()64
التعار�ض يف امل�صالح

.3

يف حالة وجود تعار�ض يف امل�صالح �أو يوجد هناك �شك ب�أن
تعار�ض ًا يف امل�صالح بد�أ يف الظهور على جميع �أع�ضاء جمل�س
الإدارة ،وموظفيها وامل�ساهمني �أو املنتفعني �أن يفح�صوا عن
هذا التعار�ض خطي ًا لدى رئي�س الهيئة ،وعلى رئي�س الهيئة �أن
يعلم املجل�س يف �أول اجتماع قادم بهذا الت�ضارب ويف حالة
ال�ضرورة ميكن الدعوة �إىل اجتماع طارىء لهذا الغر�ض.
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.4

.5
.6

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تدقيق وجلنة ا�ستثمارات
تقوم جلنة التدقيق بالإ�شراف ومراقبة جميع عمليات
التدقيق الداخلي وا�ستقبال تقرير �سنوي من املدقق
الداخلي حول الن�شاطات والنتائج.
تقوم جلنة اال�ستثمارات بتطوير دليل اال�ستثمارات
لإقراره من قبل جمل�س الإدارة كما وت�ستلم تقارير
منتظمة حول الن�شاطات اال�ستثمارية ونتائجها.
يعني رئي�س جمل�س الإدارة على الأقل ثالثة �أع�ضاء من
جمل�س الإدارة يف كل جلنة وجلنة اال�ستثمارات ،على �أن يكون
واحد ًا منهم على الأقل من �أع�ضاء املجل�س املخت�صني.
تختار كل جلنة رئي�س ًا لها من �ضمن الأع�ضاء
يجوز للجان اال�ستعانة بخرباء من خارج الهيئة بعد
موافقة جمل�س الإدارة.
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مادة ()66
تعيني جلان

ملجل�س الإدارة �أن ين�شىء ويعني جلان �أخرى كما يراه منا�سب ًا،
ويحيل �إليها الوظائف واملهام التي يراها منا�سبة ،ويحيل
�إليها الوظائف واملهام التي يراها منا�سبة ،ويف جميع الأحوال
ال يجوز ملجاالت عمل ووظائف هذه اللجان �أن تتعار�ض مع
مهام جلنتي اال�ستثمارات والتدقيق.

مادة ()67
�إ�صدار تعليمات لعمل اللجان

على جمل�س الإدارة �إ�صدار تعليمات لعمل هذه اللجان ،وميكن
له �أن يدعو �أع�ضاءه حل�ضور اجتماعات املجل�س

مادة ()68
جلنة التدقيق

ت�شرف جلنة التدقيق على التقارير املالية والتدقيق اخلارجي
ونظام املعلومات والرقابة الداخلية   وعليها القيام بجميع
املهام املوكلة �إليها من جمل�س الإدارة مبا يف ذلك ولي�س على
�سبيل احل�صر:
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 .1مراجعة البيانات املالية ال�سنوية واملوازنة الت�شغيلية
للهيئة وتقدمي تقرير بذلك �إىل الإدارة.
 .2م�ساعدة �إدارة الهيئة يف تطبيق وتثبيت �إجراءات
التدقيق والرقابة الداخلية املنا�سبة وممار�سة وتقومي
و�إقرار �إجراءات الرقابة بالتدقيق الداخلي واخلارجي
للهيئة وللحافظ ومدير و� /أو مديري اال�ستثمارات
والتقومي االكتواري والإجراءات املتعلقة باحل�سابات
وحفظ ال�سجالت.
 .3مراجعة جميع اال�ستثمارات والتحويالت التي ت�ؤثر على
عائدات ا�ستثمارات الهيئة.
�	 .4إعداد تقرير ربع �سنوي يقدم �إىل املجل�س وفق ًا لأحكام
القانون والأنظمة التي ي�صدرها جمل�س الوزراء
والتعليمات التي يقررها الإدارة.

مادة ()69
الدعوة �إىل االجتماع

ميكن للمدقق الداخلي و�/أو اخلارجي للهيئة� ،أو �أي ع�ضو من
املجل�س �أو �أي من �أع�ضاء جلنة التدقيق �أن يطلب من رئي�س
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اللجنة الدعوة �إىل اجتماعها ،وميكن لرئي�س جلنة التدقيق
الطلب من �سكرتري املجل�س �أن ي�ضع على �أجندة اجتماع
جمل�س الإدارة �أية موا�ضيع تخ�ص عمل اللجنة.

مادة ()70
ح�ضور الإجتماعات

على املدقق اخلارجي �أن يح�ضر اجتماعات جلنة التدقيق �إذا
ما طلب منه �أي ع�ضو يف جلنة التدقيق ذلك ،وعليه �أي�ض ًا
ح�ضور اجتماعات جمل�س الإدارة �إذا ما طلب منه رئي�س
املجل�س ذلك.

مادة ()71
جلنة اال�ستثمارات

تقدم جلنة اال�ستثمارات �إىل جمل�س الإدارة تو�صياتها ب�ش�أن
ال�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة من �أجل تزويده بجميع املعلومات
واملعايري والإجراءات ،وتراجع اللجنة خماطر اال�ستثمارات
وتعلم املجل�س عن ن�شاطات وفعالية كل من احلافظ ومدير
و�/أو مديري اال�ستثمارات
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مادة ()72
�ضم �شخ�ص مهني للجنة اال�ستثمارات

على جلنة اال�ستثمارات �أن ت�ضم �شخ�ص ًا مهني ًا واحد ًا على
الأقل من التخ�ص�صات التالية :الإدارة املالية ،املحا�سبة
واالقت�صاد.

مادة ()73
على جلنة اال�ستثمار �إن تنجز جميع الواجبات املوكلة �إليها من
قبل جمل�س الإدارة مبا يف ذلك ولي�س على �سبيل احل�صر:
 .1تقدمي الن�صح املهني ملجل�س الإدارة ،بتطوير الإطار
العام لل�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة.
 .2تقدمي الن�صح املهني فيما يتعلق باختيار احلافظ ومدير
و�/أو مديري اال�ستثمارات
 .3رفع تقارير ربع �سنوية �إىل جمل�س الإدارة حول حمفظة
اال�ستثمارات و�أية تغيريات طر�أت عليها وتقييم املوجودات
وعوائد اال�ستثمارات والأداء املتعلق بتحقيق احلد الأدنى
و�أهداف اال�ستثمارات و�أخطاء احل�سابات املختلفة �شهري ًا
و�سنوي ًا وتوفري تقارير مهنية مالية وت�سويقية ملجل�س الإدارة
الإعالمية بو�ضع امل�شرتكني العاديني ح�سب النظام.
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مادة ()74
طلب عقد اجتماع للجنة اال�ستثمارات

يجوز لرئي�س جمل�س الإدارة �أو �أي ع�ضو من جلنة
اال�ستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة اال�ستثمارات ،ولرئي�س
اللجنة �أن يطلب من �سكرتري املجل�س و�ضع �أية موا�ضيع
تخ�ص اال�ستثمارات على جدول �أعمال جمل�س الإدارة.

مادة ()75
ح�ضور اجتماعات جلنة اال�ستثمارات

يجب على املدقق اخلارجي للهيئة واحلافظ ومدير و�/أو
مديري اال�ستثمارات ح�ضور اجتماعات جلنة اال�ستثمارات �إذا
ما متت دعوتهم من قبل رئي�سها ،وعليهم ح�ضور اجتماعات
جمل�س الإدارة �إذا ما متت دعوتهم من قبل رئي�سه �أي�ض ًا.
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الف�صل اخلام�س
�إدارة اال�ستثمارات
مادة ()76
تطوير دليل ال�ستثمارات وموجودات الهيئة

على جمل�س الإدارة �إن يطور دلي ًال ال�ستثمارات وموجودات
الهيئة وفق ًا لن�صائح وتو�صيات اخلرباء كلما دعت احلاجة
�إىل ذلك ،و�ضمان ما يلي:
 .1قيام مديري اال�ستثمارات القائمني على ا�ستثمار
ممتلكات وموجودات الهيئة ،بعملهم وفق ًا لأحكام
القانون ،و�سيا�سة املجل�س اال�ستثمارية ،واملعايري
والإجراءات التي يحددها.
 .2عدم وجود �أي حتديد فيما يتعلق باال�ستثمارات يف
املجاالت التجارية املوكولة ملدير اال�ستثمارات� ،إ�ضافة
�إىل �ضرورة توافق اال�ستثمارات ومبد�أ تقومي العوائد.
� .3ضمن املخاطر املمكنة الواردة يف الأهداف اال�ستثمارية،
وميكن توزيع �أو خلط �أو مزج ا�ستثمارات يف املجاالت
املالية واالجتماعية وال�سيا�سية كما يلي:
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�أ .حمفظة ا�ستثمارية من �سندات و�أوراق احلكومة
الإلزامية.
ب .متطلبات لال�ستثمار اجتماعي ًا يف جماالت وقطاعات
حمددة ومن �ضمن هذه املجاالت :الريا�ضة والثقافة
والتعليم والأبحاث والإ�سكان وال�شركات والبنية
التحتية العامة وغريها.
 .4يجب على جمل�س الإدارة �أن ي�ضع معايري و�إجراءات
تتطابق مع واجبات ا�ستثمار الأموال يف جماالت دائمة
وعلى �أ�س�س جتارية.
�	.5أن ال يخلق دليل اال�ستثمارات ت�ضارب يف امل�صالح �أو
يجني مكا�سب من احتاد مهني معلن عنه بني احلافظ
ومدير و�/أو مديري اال�ستثمار.

مادة ()77
�إقرار معايري اال�ستثمارات

يطلب من جمل�س الإدارة �إقرار املعايري والإجراءات اخلا�صة
باال�ستثمارات املتوافقة مع مهمات املجل�س ال�ستثمار
املوجودات يف ا�ستثمارات جتارية مربحة وح�صينة على �أن
حتتوي الإجراءات واملعايري على ما يلي:
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�	.1أنواع اال�ستثمارات امل�سموح ا�ستثمار املوجودات بها
ومعايري اختيار وحتديد اال�ستثمارات �ضمن هذه الأنواع
مبا فيها حمدودية القطاع �أو نوع اال�ستثمار.
 .2حتديد وتطوير حدود دنيا �أو معايري ميكن عن طريقها
تقييم �أداء اال�ستثمارات و�أنواعها والفردية منها ب�شكل
عام.
 .3معايري وم�ؤ�شرات الوقوف على فعالية ا�ستثمارات
ال�صندوق
 .4جتنب اال�ستثمارات غري الأخالقية ،مبا يف ذلك و�ضع
�سيا�سات ومعايري و�إجراءات جتنب تنفيذ ا�ستثمارات
مت�س ب�سمعة الوطن.
 .5حمددات �أو حدود ا�ستثمارية للو�صول �إىل توازن معقول
بني املخاطر والعائدات يف املحفظة النقدية ب�شكل عام.
 .6هيكلية �إدارة املوجودات
 .7ا�ستخدام البدائل ،وغريها من الأدوات املالية.
�	.8إدارة القرو�ض وال�سيولة والعمليات والعملة وال�سوق
وغريها من املخاطر املالية
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 .9ممار�سة �أو تخويل الت�صويت من خالل اال�ستثمارات
 .10طرق وقواعد من �أجل تقييم اال�ستثمارات التي ال تتم
التجارة بها ب�شكل علني ومنظم �شريطة �أن تكون قد متت
وفق ًا لدليل اال�ستثمارات والقواعد والأ�س�س ال�صحيحة
لها.

مادة ()78
�إعادة النظر يف املعايري

يجب �أن يعاد النظر يف املعايري والإجراءات مرة كل �سنة
بحيث يتم تنظيم تقرير عنها يف تقرير املجل�س ال�سنوي.

الف�صل ال�ساد�س
التقارير
مادة ()79
التقارير

يتم إعداد التقارير التالية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
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تقرير �سنوي من املجل�س لرئي�س الوزراء للإف�صاح عنه
للم�شرتكني والن�شر.
التقرير ال�سنوي للمدقق اخلارجي �إىل جلنة التدقيق
للإف�صاح عنه للمجل�س ورئي�س الهيئة وامل�شرتكني
تقرير ربعي للجنة التدقيق �إىل املجل�س للإف�صاح عنه
�إىل جلنة اال�ستثمارات ورئي�س الهيئة.
تقرير ربعي للجنة اال�ستثمارات �إىل املجل�س للإف�صاح
عنه �إىل جلنة التدقيق ورئي�س الهيئة.
تقرير ربعي ملديري اال�ستثمار �إىل جلنة اال�ستثمارات
للإف�صاح عنه �إىل املجل�س ورئي�س الهيئة.
تقرير ربعي للحافظ �إىل جلنة اال�ستثمارات للإف�صاح
عنه �إىل املجل�س ورئي�س الهيئة.
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مادة ()80
م�ضمون التقارير

يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على
ما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
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البيانات املالية واحل�سابات عن ال�سنة املالية املن�صرمة.
النتائج الأ�سا�سية املتعلقة ب�أداء اال�ستثمارات.
مدى تطابق �أداء مدير اال�ستثمارات ال�سابق واحلايل
لتعليمات احلد الأدنى.
بيان اال�ستثمارات لل�سنة القادمة.
ما يت�ضمنه تقرير املدقق اخلارجي ب�ش�أن الو�ضع املايل
لل�سنة املن�صرمة.
ما ت�شتمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق
وجلنة اال�ستثمارات.
بيان ال�سيا�سات اال�ستثمارية واملعايري والإجراءات.
حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات.
معلومات ب�ش�أن ترتيبات مديري اال�ستثمارات واحلافظ
اخلا�صة باال�ستثمارات ،مبا يف ذلك الر�سوم والنفقات

والإيرادات.
� .10شهادة موقعة من رئي�س املجل�س ورئي�س الهيئة ت�ؤكد �أن
جميع اال�ستثمارات التي متت خالل ال�سنة املا�ضية تتفق
مع �سيا�سة اال�ستثمارات واملعايري والإجراءات طبقا
للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.
 .11معلومات حول حجم التعوي�ضات واملنافع التي �صرفت
جلميع �أع�ضاء املجل�س.

87

الف�صل ال�سابع
�إدارة ال�ش�ؤون املالية
مادة ()81
ال�سنة املالية لهيئة اال�ستثمارات

تبد�أ ال�سنة املالية للهيئة يف الأول من كانون الثاين (يناير)
وتنتهي يف احلادي والثالثني من �شهر كانون الأول (دي�سمرب)
من كل �سنة ميالدية.

مادة ()82
�ضمان التحقيق العايل للمعايري املحا�سبية
واملالية

يجب على الهيئة �أن ت�ضمن حتقيق ًا �أعلى للمعايري املحا�سبية
املالية يف �أعمالها عن طريق:
 .1االحتفاظ بال�سجالت املحا�سبية والتقارير املهنية وفق ًا
ملعايري املحا�سبة الدولية.
�	.2إن�شاء �أنظمة مراقبة �إدارية ومالية ومعلوماتية.
 .3االحتفاظ ب�سجل اال�ستثمارات التي نفذت خالل ال�سنة
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املا�ضية مبا يف ذلك:
�أ .القيمة الدفرتية لكل ا�ستثمار.
ب .القيمة ال�سوقية لكل ا�ستثمار� ،أو القيمة املعادلة له
�إذا ما طرح للبيع.
ج .معلومات ت�سمح بالت�أكد من تنفيذ متطلبات �أحكام
القانون و�سيا�سة اال�ستثمارات واملعايري والإجراءات
اخلا�صة بذلك.

مادة ()83
املحافظة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية

تقوم الهيئة باملحافظة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية
والأنظمة والإجراءات املطلوبة ،وتت�أكد من �أن:
 .1املوجودات التقاعدية حممية �أو حتت املراقبة.
 .2حتويالت الهيئة واحلافظ قد متت وفق ًا لأحكام القانون
والأنظمة والقرارات والتعليمات.
�	.3إدارة املوارد الب�شرية واملالية والطبيعية للهيئة تتم
ب�صورة اقت�صادية وفعالة و�صحيحة.
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مادة ()84
توفري البيانات املالية ال�سنوية

على الهيئة �أن تعد وتوفر بيانات مالية �سنوية حتتوي علي ما يلي:
 .1ميزانية نهائية كل �سنة مالية.
 .2الإيرادات والنفقات لل�سنة املالية املن�صرمة.
 .3التغيريات ال�صافية التي ح�صلت يف قيمة املوجودات.
 .4اال�ستثمارات.

مادة ()85
�إظهار املعلومات ال�ضرورية لعر�ض املوقف املايل

يجب على البيانات املالية ال�سنوية �أن تظهر جميع املعلومات
ال�ضرورية لعر�ض املوقف املايل ب�شكل �صحيح وفق ًا ملعايري
املحا�سبة الدولية يف نهاية كل �سنة مالية.

مادة ()86
حت�ضري و�إعداد تقارير مالية ربعية

يجب على الهيئة حت�ضري و�إعداد تقارير مالية ربعية حتتوي
على نف�س املعلومات التي تت�ضمنها البيانات املالية ال�سنوية
وي�ستثنى من ذلك امليزانية.
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الف�صل الثامن
املدققون
مادة ()87
تعيني مدقق داخلي

يجب على الهيئة تعيني مدقق داخلي متفرع يت�صف بالن�شاط
والأمانة والنزاهة والإخال�ص والقدرة على القيام بالعمليات
املالية للهيئة ،وعليه �أن يقوم بتح�ضري تقرير �سنوي يقدم �إىل
املجل�س طبق ًا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة ()88
تعيني مدقق خارجي

على املجل�س �أن يعني مدقق ًا خارجي ًا �سنوي ًا من خالل
مناق�صة مفتوحة وعادلة طبق ًا لل�شروط والتعليمات ،ويبقى
املدقق اخلارجي ال�سابق يف موقعه �إىل حني تعيني مدقق
جديد وت�سليمه املهام.
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مادة ()89
�إلتزام املدقق بالعايري

على املدقق اخلارجي �أن يقوم ويلتزم باملعايري التالية:
�	.1أن يكون ع�ضو ًا يف �إحدى معاهد �أو جمعيات املدققني
ذات ال�سمعة اجليدة ومعرتف بها.
�	.2أن يكون لديه خربة ال تقل عن خم�س �سنوات كمدقق
رئي�سي مل�ؤ�س�سات مالية كبرية.
�	.3أن يكون م�ستقال عن الهيئة.

مادة ()90
تقدمي ا�ستقالة املدقق اخلارجي

يجب على املدقق اخلارجي الذي مل يقم بتلبية متطلبات
الهيئة واحتياجاتها خالل ال�سنة املالية �أن يقدم ا�ستقالته
اخلطية وموقعه منه �إىل الهيئة بدون ت�أخري ،وت�صبح هذه
اال�ستقالة �سارية املفعول عند ت�سليم الهيئة لها� ،أو يف الوقت
املحدد يف كتاب الإقالة املوجه من الهيئة له� ،أيهما �أبعد.
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مادة ()91
تزويد املدقق اخلارجي بجميع املعلومات

على �أع�ضاء املجل�س و�إدارة الهيئة تزويد املدقق اخلارجي
بجميع املعلومات والتو�ضيحات ،وت�أمني الو�صول �إىل
ال�سجالت والوثائق وال�سجالت املحا�سبية وح�سابات الهيئة،
والتي يعتربها املدقق �ضرورية لتح�ضري �أي تقرير يطلب منه
وفق ًا للقانون.

مادة ()92
�إعداد تقرير �سنوي من املدقق اخلارجي

على املدقق اخلارجي �أن يعد تقرير ًا �سنوي ًا ببيانات مف�صلة
و�أن يو�ضح من وجهة نظر املدقق ما يلي:
�	.1إذا كانت البيانات املالية املقدمة ب�شكل عادل وفق ًا
ملعايري املحا�سبة الدولية.
�	.2إذا كانت حتويالت الهيئة قد متت وفق ًا لأحكام القانون
والتعليمات.
�	.3إذا كان �سجل اال�ستثمارات يعك�س ب�شكل واقعي القيمة
احلقيقة ملوجودات الهيئة.
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�	.4إذا كانت هناك �أية م�سائل ناق�صة �أو مطلوبة – من
وجهة نظر املدقق اخلارجي – رفعها �إىل جمل�س الإدارة
ولفت نظر املجل�س �إليها.

مادة ()93
وجود خط�أ يف البيانات املالية

يف حالة توفر قناعة لدى املدقق اخلارجي �أو �شك بوجود �أي
خط�أ �أو �إهمال يف البيانات املالية التي وافق عليها املدقق
الداخلي �أو املدقق ال�سابق ،فعلي املدقق اخلارجي وبدون
ت�أخري �أن يعلم املجل�س بهذا ال�ش�أن ،ويف هذه احلاالت يجب
على املدقق اخلارجي �أن يخرج بيانات مالية معدلة �أو �إجراء
التعديل ال�ضروري يف التقرير املرفوع �إىل املجل�س.

مادة ()94
عدم �إلزام املدقق اخلارجي بتقدمي معلومات

املدقق اخلارجي غري ملزم بتقدمي �أية معلومات لأية جهة
خارجية با�ستثناء ما ي�سمح به القانون.
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الف�صل التا�سع
احلافظ
تعيني احلافظ
مادة ()95

على جمل�س �إدارة الهيئة �أن يقوم بتعيني (حافظ) من خالل
مناق�صة مفتوحة وقانونية يتوىل �إدارة �أموال وموجودات
الهيئة ،وحتدد الهيئة له مدة العمل على �أ�سا�س معايري الأداء
التي تت�ضمنها القرارات والتعليمات.

مادة ()96
معايري اختيار احلافظ

يجب أن تشمل معايير اختيار احلافظ على ما يلي:

 .1توفر نظام �إدارة خماطر وغريه من �أنظمة املعلومات
والأنظمة التكنولوجية لديه.
 .2خربة ال تقل عن خم�س ع�شرة �سنة و�سجل �إيجابي حافل
كخبري يعتمد عليه يف ال�سوق.
�	.3إمكانية �إعادة الت�أمني.
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�	.4إظهار و�إثبات حجم ر�أ�س املال االحتياطي يتنا�سب
وحجم املبالغ التي يكلف باحلفاظ عليها.
 .5قدرة عالية على االت�صال والإعالم.
 .6وجود لوائح عمل �أو �أدلة التزام �أخالقية مكتوبة تتوافق
مع املتطلبات التنظيمية.
 .7ك�شف و�إبالغ ر�سمي عن جميع �أنواع و�أحجام الر�سوم
والعمولة وغري ذلك من امل�صاريف.

مادة ()97
ا�ستالم احلافظ التعليمات املبا�شرة من رئي�س الهيئة

ي�ستلم احلافظ تعليمات مبا�شرة من رئي�س الهيئة �أو مديرها
العام للهيئة ب�ش�أن �أية فعالية تتعلق بالأموال واملمتلكات
املحفوظة لدى احلافظ ،ويقوم احلافظ ب�إدارة �أموال �أنظمة
التقاعد “املنافع املحددة” “وامل�ساهمات املحددة” ب�شكل
م�ستقل كليا ،وتعامل الدفعات من و�إىل احل�سابات املذكورة
ب�شكل منف�صل متاما.
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مادة ()98
احلافظ ومدير اال�ستثمارات

يجب �أن يكون احلافظ ومدير اال�ستثمارات وحدتني خمتلفتني
وم�ستقلتني عن بع�ضهما البع�ض.

مادة ()99
احل�صول على املعلومات من اجلهة الر�سمية
امل�شرفة على احلافظ

يجب على الهيئة �أن حت�صل يف فرتات حمددة على معلومات
من اجلهة الر�سمية امل�شرفة على احلافظ عن �أي �إجراء
ميكن �أن ي�ؤثر على الو�ضع املايل �أو الإداري للحافظ ،وعليها
�أن ت�أخذ الإجراءات الالزمة على �ضوء ذلك مبا فيها �إعادة
تعيني حافظ �آخر يف حالة ال�ضرورة.

مادة ()100
مهام احلافظ

على احلافظ أن يقوم باملهام التالية:
 .1االحتفاظ مبوجودات وممتلكات التقاعد ب�صفته م�ؤمتنا عليها
نيابة عن امل�شرتكني.
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�	.2إبقاء موجودات �أنظمة التقاعد مف�صولة كلي ًا عن ممتلكاته
اخلا�صة وغريها من املمتلكات.
 .3ا�ستقبال م�ساهمات احلكومة �أو جهات الت�شغيل الأخرى،
واملوظفني طبق ًا للقانون.
�	.4إعالم الهيئة ومدير اال�ستثمارات با�ستالم امل�ساهمات
التقاعدية من وزارة املالية و جهات الت�شغيل الأخرى
حل�سابات املتقاعدين املفتوحة لديه ،وذلك خالل �أربعة �أيام
من ا�ستالمه املبالغ.
 .5الت�أكد من �أن اال�ستثمارات تتم وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن
مالكي احل�سابات الفردية وال�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة.
�	.6إبالغ الهيئة بقيمة املوجودات والإجراءات التقاعدية �شهري ًا
على الأقل.
�	.7إعالم جمل�س الإدارة بامل�سائل املتعلقة باملوجودات املو�ضوعة
لديه نيابة عن امل�شرتكني يف فرتات زمنية حتدد من قبل
املجل�س.
 .8تقدمي خدمات �أخرى لها عالقة مبوجودات التقاعد واملوافقة
عليها بني كل من الهيئة واحلافظ مبا يف ذلك احلد الأدنى
املطلوب من العوائد.
� .9صرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة �ضمن املواعيد
املتفق عليها.
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مادة ()101
تبليغ الهيئة بكافة الإجراءات

على احلافظ �إبالغ الهيئة بالإجراءات التي �ستتخذ بحقه
ب�ش�أن الت�صفية �أو الإفال�س لتقوم باختيار حافظ جديد
فور ًا.

مادة ()102
حظر تنفيذ القرارات على موجودات التقاعد
املو�ضوعة عند احلافظ

ال يجوز تنفيذ �أية قرارات على موجودات التقاعد امل�ؤمنة
واملو�ضوعة لدى احلافظ وفق ًا للقانون يف �أية ق�ضايا مرفوعة
على احلافظ ،وال يجوز �أن تكون هذه املوجودات جزء ًا من
عملية الإفال�س �أو الت�صفية.

مادة ()103
تقييد ممار�سة احلافظ للن�شاطات

على احلافظ �أن يقوم مبمار�سة ن�شاطاته وفق ًا لل�شروط
الواردة واملحددة يف االتفاق املوقع مع الهيئة ب�صورة دقيقة
وكاملة.
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مادة ()104
م�س�ؤولية احلافظ

يكون احلافظ م�سئوال �أمام الهيئة عن �أية م�سائل �أخرى
ناجمة عن عدم قيام احلافظ بواجباته وفق ًا ملا هو من�صو�ص
عليه يف االتفاق املوقع مع الهيئة �أو تلك الناجمة عن القيام
مبهامه طبق ًا للقانون والأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة ()105
اال�ستفادة من مبلغ �إعادة الت�أمني

للهيئة احلق يف اال�ستفادة من مبلغ �إعادة الت�أمني اخلا�ص
باحلافظ وذلك يف حالة خرق االتفاق املوقع بينهما.
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الف�صل العا�شر
مدير اال�ستثمارات
مادة ()106
تعيني م�ؤ�س�سة مالية مديراً ال�ستثماراتها

يعني املجل�س من خالل مناق�صة مفتوحة وقانونية ،م�ؤ�س�سة
مالية مرموقة مدير ًا لال�ستثمارات ،وحتدد مدة العقد من
قبل الهيئة وفقا لقاعدة معايري الأداء اجليدة الواردة يف
الأنظمة والتعليمات.

مادة ()107
معايري اختيار مدير اال�ستثمارات

يجب �أن ت�شمل معايري اختيار مدير اال�ستثمارات ما يلي:
 .1خربة ا�ستثمارية مثبتة وم�شهودة.
 .2توفر نظام املخاطر ونظم املعلومات والتكنولوجيا
احلديثة لديه.
 .3خم�س ع�شرة �سنة من اخلربة على الأقل يف مو�ضوع
�إدارة اال�ستثمارات و�سجل مثبت كم�ؤ�س�سة مالية ذات
�سمعة ومكانة عالية يف الأ�سواق.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

توفري ترتيبات وخدمات �إعادة الت�أمني.
قدرات على تقدمي التقارير والبيانات ب�شكل منتظم
طبقا للقوانني والأنظمة والقرارات والتعليمات.
قوة مالية مع م�ؤ�شرات ثابتة حول حجم املوجودات
وحجم ر�أ�س املال االحتياطي �أو ( 100مليون دوالر على
الأقل).
وجود لوائح عمل و�أدلة التزام �أخالقية مكتوبة تتوافق مع
املتطلبات التنظيمية.
الإف�صاح عن جميع الر�سوم والعموالت وغريها من
امل�صاريف.
التعهد بتوفري املعلومات ال�ضرورية للأغرا�ض البحثية
املهنية.

.2
.3

.4
.5

اال�ستثمار وفقا ل�سيا�سة جلنة اال�ستثمارات و�إتباع �أف�ضل
ال�سبل والو�سائل ب�ش�أن ذلك.
تقدمي التقارير والإعالم عن حافظة اال�ستثمارات
وقيمتها وعائداتها وغري ذلك من املعلومات الإح�صائية
التي ميكن �أن تطلب من قبل احلافظ �أو جمل�س الإدارة.
العمل على تقدمي وتوفري �إمكانية �إعادة الت�أمني.
الإف�صاح الكامل عن جميع الر�سوم والعموالت وغريها
من امل�صاريف.

مادة ()108
واجبات مدير اال�ستثمارات

ت�شمل واجبات مدير اال�ستثمارات وفقا للقانون و�/أو الأنظمة
و�/أو القرارات و�/أو التعليمات و�/أو االتفاق على ما يلي:
 .1تقدمي جمموعة من خيارات املحافظ املالية ب�شكل
يتنا�سب و �أولويات و�سيا�سة جلنة اال�ستثمارات.
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الباب ال�ساد�س
�صرف قرو�ض ب�ضمان مبلغ املكاف�أة �أو الراتب
التقاعدي
مادة ()109
�صرف قرو�ض ب�ضمان مبلغ املكاف�أة �أو الراتب
التقاعدي

يجوز للهيئة �أن تقر�ض املنتفعني ب�أحكام هذا القانون الذين
ال تقل مدة خدمتهم عن ثالث �سنوات وذلك �أثناء مدة
اخلدمة ،ويف حدود االعتمادات التي يخ�ص�صها جمل�س
الإدارة لهذا الغر�ض ،وبالفائدة التي يحددها ويكون �صرف
هذه القرو�ض يف احلدود الآتية:
 .1راتب ثالثة �أ�شهر ملن تبلغ مدة خدمته ثالث �إىل خم�س
�سنوات ت�سدد على �سنة واحدة.
 .2راتب خم�سة �أ�شهر ملن تكون مدة خدمته �أكرث من خم�س
�سنوات.
 .3راتب �سبعة �أ�شهر ملن تكون مدة خدمته �أكرث من ع�شر
�سنوات حتى خم�س ع�شرة �سنة ت�سدد يف مدة �أق�صاها
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ثالث �سنوات.
 .4راتب ت�سعة �أ�شهر ملن تزيد مدة خدمته عن خم�س ع�شرة
�سنة ت�سدد يف مدة �أق�صاها ثالث �سنوات وذلك �شريطة
�أال يتجاوز �سن املنتفع  57عاما ،ف�إذا زادت عن هذا
القدر فال يجوز �أن يزيد القر�ض املمنوح له وفوائده عن
املبلغ الذي ي�ستحق يف حالة الوفاة يف تاريخ نهاية مدة
ال�سداد ،وال يجوز �أن تزيد مدة ال�سداد ب�أية حال عن
املدة الباقية لبلوغ �سن التقاعد كما ال يجوز �إجراء قر�ض
�آخر �إال بعد �سداد ر�صيد القر�ض ال�سابق.
�	.5إذا انتهت خدمة املنتفع لأي �سبب قبل االنتهاء من �سداد
القر�ض ،خ�صم الر�صيد املتبقي مما ي�ستحق من مكاف�أة
�أو راتب تقاعدي الذي ي�ستحق يف حالة وفاته �أو ف�صله من
اخلدمة ب�سبب العجز عن العمل ،وال يجوز خ�صم الر�صيد
املتبقي من الراتب التقاعدي امل�ستحق للورثة �إال يف حدود
الربع ف�إذا مل تكن هناك ا�ستحقاقات يخ�صم منها الر�صيد
تتحمل به الهيئة خ�صم ًا من ريع ا�ستثمار �أمواله.
 .6يجوز ملجل�س الإدارة تخفي�ض قيمة ما يجوز �صرفه من
قرو�ض وكذا تخفي�ض مدة ال�سداد.
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الباب ال�سابع
�أحكام عامة وانتقالية
الف�صل الأول
ترتيبات خا�صة بالعاملني يف منظمة التحرير
الفل�سطينية
مادة ()110
ح�ساب �سنوات التفرغ

حت�سب �سنوات التفرغ ملوظفي القطاع العام وقوى الأمن
الفل�سطيني الذين خدموا يف م�ؤ�س�سات منظمة التحرير
الفل�سطينية وف�صائلها املعتمدة وكذلك �سنوات الأ�سر
للأ�سرى املحررين من �سجون االحتالل وفق ًا للمعطيات
التالية:
�	.1إذا كان عمر املوظف دون �سن ( )45حت�سب �سنوات
التفرغ �أو الأ�سر ال�سابقة ل�صالح قانون التقاعد اجلديد
على �أن حتول ال�سلطة الوطنية امل�ستحقات التي ترتبت
عليها مبا فيها ح�صة املوظف واحلكومة عن هذه
ال�سنوات �إىل الهيئة وتقيد يف احل�ساب اخلا�ص باملوظف
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لدى الهيئة.
�	.2إذا كان عمر املوظف (� )45سنة �أو ما يزيد وهو ع�ضو
يف نظام التقاعد ال�سابق وفقا للقانون رقم ( )34ل�سنة
 ،1964حت�سب �سنوات التفرغ �أو الأ�سر ال�سابقة ل�صالح
القانون وحتول ال�سلطة الوطنية امل�ستحقات املرتتبة
عليها مبا فيها ح�صة املوظف واحلكومة دفعة واحدة
ل�صالح هذا النظام.
�	.3إذا كان عمر املوظف (� )45سنة �أو ما يزيد وهو ع�ضو
يف نظام التقاعد ال�سابق وفقا لقانون رقم ( )8ل�سنة
 ،1964حت�سب �سنوات التفرغ �أو الأ�سر ال�سابقة ل�صالح
هذا النظام وحتول ال�سلطة الوطنية امل�ستحقات املرتتبة
عليها مبا فيها ح�صة املوظف واحلكومة دفعة واحدة
ل�صالح هذا النظام وي�شمل ذلك املدنيني وعنا�صر قوى
الأمن الفل�سطينية.
�	.4إذا كان عمر املوظف (� )45سنة �أو ما يزيد وهو
ع�ضو يف نظام التقاعد ال�سابق وفقا لقانون الت�أمني
واملعا�شات لقوى الأمن الفل�سطيني ل�سنة  ،2004حت�سب
�سنوات التفرغ �أو الأ�سر ال�سابقة ل�صالح هذا النظام
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وحتول ال�سلطة الوطنية امل�ستحقات املرتتبة عليها مبا
فيها ح�صة املوظف واحلكومة دفعة واحدة ل�صالح
هذا النظام ي�شمل ذلك املدنيني وعنا�صر قوى الأمن
الفل�سطينية.
 .5يقوم ال�صندوق القومي الفل�سطيني و�/أو هيئة التنظيم
والإدارة و�/أو الإدارة املالية الع�سكرية وبناء على
�سجالتها الر�سمية باعتماد عدد �سنوات اخلدمة
املتفرغة يف �صفوف منظمة التحرير الفل�سطينية
وف�صائلها املعتمدة ،وتدفع احلكومة كامل التعوي�ض
النقدي عن كافة �سنوات هذه اخلدمة املعتمدة ،وميكن
ا�ستخدام م�صادر �أخرى ر�سمية للو�صول �إىل عدد
�سنوات العمل املتفرغ مبوجب نظام ي�صدر عن جمل�س
الوزراء.
 .6يف حالة ح�صول املوظف على تقاعد من م�صدر �آخر �أو
حالة عدم كفاية املعلومات الواردة يف ال�سجالت ب�ش�أن
مدة اخلدمة �أو التعوي�ض املدفوع عنها ،تعدل م�ساهمات
احلكومة عن �سنوات هذه اخلدمة يف املنظمة وف�صائلها
املعتمدة ب�شكل يتفق مع الإجراءات والأحكام املطورة
وفقا للأنظمة ال�صادرة عن جمل�س الوزراء.
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مادة ()111
ت�سوية امل�ستحقات احلكومية

للمتقاعدين الذين عملوا ب�شكل متفرغ يف منظمة التحرير
الفل�سطينية وف�صائلها املعتمدة يف اختيار طريقة ت�سوية
م�ستحقاتهم التقاعدية وفق ًا لإحدى البدائل التالية:
 .1احل�صول على راتب تقاعدي وفق ًا لنظام التقاعد الذين
كانوا منت�سبني �إليه عند �إحالتهم على التقاعد.
 .2احل�صول على مكاف�أة مالية وفق ًا للنظام املعمول به يف
ال�صندوق القومي الفل�سطيني تدفع مرة واحدة عند
�إحالة املوظف على التقاعد ويف هذه احلالة ال يجوز
للموظف �أو املنتفعني املطالبة برواتب تقاعدية.
 .3تخ�صم ال�سلفة �أو ال�سلف املالية التي ح�صلوا عليها
على ح�ساب املكاف�آت و�صرفت من ال�صندوق القومي
�أو من وزارة املالية من هذه امل�ستحقات ومن الرواتب
التقاعدية لالئحة ت�صدر بهذا ال�ش�أن.
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الف�صل الثاين
ترتيبات انتقالية
مادة ()112
عدم امل�سا�س باحلقوق

مبا ال يتعار�ض مع القوانني ذات العالقة (،1964 ،1959
 )2004ال مت�س احلقوق التقاعدية ملوظفي اخلدمة املدنية
وعنا�صر قوى الأمن الفل�سطينية لدى �أنظمة التقاعد احلالية
بعد نفاذ �أحكام هذا القانون.

مادة ()113
ا�ستحقاق الراتب التقاعدي
 .1يكون للموظف املح�سوب له �سنوات خدمة �أقل من
ال�سنوات املطلوبة ال�ستحقاق راتب تقاعدي وفق ًا لقوانني
التقاعد ال�سابقة املذكورة �أعاله والقانون احلايل احلق
يف �شراء �سنوات خدمة لأغرا�ض التقاعد وفق ًا لالئحة
ت�صدر عن جمل�س الوزراء.
 .2يجب �أن ال تزيد عدد ال�سنوات امل�سموح ب�شرائها وفق ًا
لأحكام الفقرة ( )1من هذه املادة عن ن�صف عدد
110

ال�سنوات امل�سجلة ل�صالح املوظف يف نظام التقاعد
وفق ًا لأحكام القوانني ال�سابقة املذكورة �أعاله والقانون
احلايل �أو ع�شر �سنوات �أيهما �أقل ،و�شريطة �أن ال يزيد
�إجمايل عدد ال�سنوات املح�سوبة للتقاعد عن ()40
�سنة.
	.3لأغرا�ض ال�شراء تعترب ك�سور ال�سنة من �سنوات اخلدمة
الفعلية املح�سوبة للموظف �سنة كاملة *.

مادة ()114
انتهاء خدمة موظفي القطاع العام

تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد �أعمارهم عن
(� )60سنة خالل ( )120يوم من تاريخ �سريان هذا القانون
�شريطة �أن ت�سوى م�ستحقاتهم التقاعدية.

مادة ()115
حتويل املنافع امل�ستحقة للموظفني

على اجلهات ذات العالقة حتويل املنافع امل�ستحقة للموظفني
دون �سن “� ”45سنة وفق ًا للقوانني ال�سابقة ،خالل مدة
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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�أق�صاها �سنتان من تاريخ �سريان القانون �إىل ح�ساباتهم
ح�سب نظام التقاعد احلايل ،وتكون �شروط ومعطيات
التحويل كما يلي:
 .1يقيد �إىل ح�ساب املوظف اخلا�ص قيمة احلقوق املالية
املحولة له من النظام ال�سابق.
 .2تقيد �سنوات امل�ساهمة يف تاريخ التنفيذ بن�سبة( )1:1يف
نظام التقاعد اجلديد ل�صالح امل�شرتك ومبعدل ( )%2من
الراتب ال�شهري يف يوم التحويل عن كل �سنة معتمدة.
 .3يجب على الهيئة �إقرار �أي حتويل.

الف�صل الثالث
�أحكام عامة
مادة(*)116

الأ�شخا�ص امل�ستثنون من �أحكام القانون

ال تنطبق �أحكام هذا القانون على رئي�س ال�سلطة الوطنية
ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س الوزراء ورئي�س و�أع�ضاء املجل�س
الت�شريعي.
مادة (*)117

الإحالة للتقاعد املبكر

يجوز ملجل�س الوزراء �أن يحيل �أي موظف العتبارات امل�صلحة
العامة �إىل التقاعد املبكر �إذا �أكمل خم�س ع�شرة �سنة خدمة
مقبولة للتقاعد دون �أن يخ�صم من م�ستحقاته الإلزامية ،وال
يوجد �ضمن هذه املادة ما مينع من ح�صول املوظف على �أية
تعوي�ضات ح�سب االتفاق مع اجلهة امل�شغلة و�ضمن �أحكام
القانون.
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* مت �إلغاء هذه املادة يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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مادة ()118
�سريان �أحكام القانون

�أ .ت�سري �أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة
حاالت التقاعد اعتبارا من 2006/9/1م ويتم ت�سوية
امل�ستحقات قبل هذا التاريخ كل ح�سب النظام الذي كان
منتفعا به .
ب .تتوىل هيئة التقاعد العام احت�ساب امل�ستحقات
التقاعدية لأع�ضاء املجل�س الت�شريعي و�أع�ضاء احلكومة
واملحافظني وفقا لأحكام قانون مكاف�آت ورواتب �أع�ضاء
املجل�س الت�شريعي �أع�ضاء احلكومة واملحافظني رقم
( )11ل�سنة 2004م واحت�ساب امل�ستحقات التقاعدية
لرئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وفقا لأحكام
قانون خم�ص�صات وتعوي�ضات رئي�س ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية رقم ( )18ل�سنة 2005م.
ج .تتوىل اخلزينة العامة لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية دفع
امل�ستحقات التقاعدية للم�شمولني يف الفقرة (ب) �أعاله
علي �أن يتم اجلمع بني كافة املدد ال�سابقة ل�شغل هذه
املراكز وال يجوز لهم اجلمع بني تلك امل�ستحقات و�أي
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راتب �أو معا�ش تقاعدي وفق ًا لهذا النظام �أو �أي نظام
تقاعدي �آخر .
د .يوزع الراتب التقاعدي عند الوفاة على الورثة وفق ًا
للجول الوارد يف هذا القانون .

مادة ()119
ا�ستحقاق تقاعد ال�شيخوخة

املوظفون املح�سوب لهم �سنوات خدمة �أقل من ال�سنوات
املطلوبة ال�ستحقاق تقاعد ال�شيخوخة يح�صلون على
م�ستحقاتهم وفق ًا ل�سنوات امل�ساهمة الفعلية.

مادة ()120
احت�ساب راتب تقاعدي ملوظفي القطاع العام

موظفو القطاع العام الذين انتهت �أو تنتهي خدماتهم ب�سبب
بلوغهم �سن �إلـ(� 60سنة) ومل يكلموا خدمة وظيفية حم�سوبة
لأغرا�ض التقاعد (� 15سنة) تتحمل خزينة ال�سلطة الوطنية
الفل�سطينية تقاعد ًا �أ�سا�سي ًا لهم ،وفق ًا لالئحة ت�صدر عن
جمل�س الوزراء �إذا مل يكن لهم دخل �آخر ،ويف حالة توفر مثل
هذا الدخل �أو الإعالة يدفع الفرق بني مبلغ التقاعد الأ�سا�سي
والدخل ال�شهري فقط.
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مادة ()121
حتمل خزينة ال�سلطة تفاعد �أ�سا�سي

فيما عدا موظفي القطاع العام ،تتحمل خزينة ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية تقاعد ًا �أ�سا�سي ًا مبقدار ( )100دوالر
�شهري ًا لكل من بلغ �سن ال�ستني �سنة ومل يكن له �أي دخل �أو
م�صدر �إعالة �آخر ،ويف حالة توفر مثل هذا الدخل ب�أقل من
مائة دوالر يدفع الفرق فقط.

مادة ()122
حظر احلجز على ح�ساب امل�ساهمات التقاعدية للم�شرتك

مبا ال يتعار�ض و�أحكام �أي قانون �آخر والذي مبوجبه ح�صل حكم
�أو اتخذ قرار �ضد ال�شخ�ص املنتفع من �أحكام هذا القانون،
ال يجوز تنفيذ �أو حجز وال البدء يف �أية �إجراءات �ضد وعلى
ح�ساب امل�ساهمات التقاعدية للم�شرتك ،واحلقوق املرتتبة
عنها �أو ر�صيد احل�سابات اخلا�صة به املوجودة �أو املدارة من
قبل الهيئة� ،إ�ضافة لذلك ال ت�شكل مثل هذه امل�ساهمات ،املنافع
و�أر�صدة احل�ساب جزءا من ممتلكات وموجودات امل�شرتك يف
حالة الإفال�س �أو غري ذلك من الإجراءات املماثلة ،با�ستثناء
تلك املتعلقة بحقوق املطلقات ورعاية الأوالد.
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مادة ()123
تقييد جباية امل�ساهمات

قبل �أن تتم جباية �أية م�ساهمات لأنظمة التقاعد امل�ؤ�س�سة
�ضمن هذا القانون يجب على الهيئة �أن تكون قد وفرت ما
يلي:
 .1نظام ت�سجيل فعال لت�سجيل كامل م�ساهمات الأفراد
واحلكومة يف نظام امل�ساهمات املحددة
 .2عر�ض فر�ص ا�ستثمار امل�ساهمات ب�شكل تف�صيلي على
امل�شرتكني الختيار �شكل ا�ستثمار �أموالهم من نظام
امل�ساهمات املحددة� ،إ�ضافة �إىل توفري الإجراءات
ال�ضرورية لإتاحة الفر�صة للم�شرتكني لالختيار وتعديل
االختيار عند اللزوم.
 .3احلافظ على املوجودات اال�ستثمارية ،ومدير
لال�ستثمارات للبدء يف ا�ستثمار الأموال �إ�ضافة �إىل توفري
جميع الإجراءات ال�ضرورية من �أجل حتويل ال�صناديق
واملعلومات �إىل احلافظ ومدير اال�ستثمارات.
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مادة ()124
�إ�صدار الت�شريعات

ي�صدر جمل�س الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
�أحكام هذا القانون.

مادة ()125
الإلغاء

يلغي كل حكم يخالف �أحكام هذا القانون.

مادة ()126
التنفيذ والنفاذ

على جميع اجلهات املخت�صة -كل فيما يخ�صه -تنفيذ �أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ� /26 :إبريل2005 /م.
املوافق /17 :ربيع �أول1426 /هـ.
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حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

) ل�سنة 2008م*

قرار بقانون رقم (
ب�ش�أن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7ل�سنة
2005م
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
بعد ّ
االطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م
وتعديالته،
والإطالع على قانون اخلدمة يف قوى الأمن الفل�سطينية رقم
( )8ل�سنة 2005م
والإطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7ل�سنة 2005م
والإطالع على القرار بقانون رقم ( ) ل�سنة 2007م ب�ش�أن تعديل
قانون التقاعد العام رقم ( )7ل�سنة 2005م ال�صادر بتاريخ
2007/08/23م
والإطالع على القرار بقانون رقم ( ) ل�سنة 2007م ب�ش�أن تعديل
القرار بقانون رقم ( ) ل�سنة 2007م ب�ش�أن تعديل قانون التقاعد
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2008 /2 / 8م
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العام رقم ( )7ل�سنة 2005م ،ال�صادر بتاريخ 2007/09/09م
وبنا ًء على تن�سيب رئي�س الوزراء رقم (/12/ر .م .و� /س .ف)
لعام 2008م
وبنا ًء على ال�صالحيات املخولة لنا،
وحتقيق ًا للم�صلحة العامة،
�أ�صدرنا القرار بقانون التايل:

�سنوات كحد �أق�صى لي�صل �إىل �سنوات خدمة ال تقل عن
( )15عام ًا ،وذلك لال�ستفادة من ميزات املادة الأوىل
�أعاله.
ً
 .3يحت�سب الراتب التقاعدي( املعا�ش) وفقا لأحكام قانون
التقاعد العام رقم ( )07ل�سنة 2005م وتعديالته
�شريطة �أن ال يقل الراتب التقاعدي عن �صايف راتبه
احلايل وفق ًا لأحكام املادة الأوىل �أعاله.

ت�ضاف الأحكام التالية �ضمن الف�صل الثاين من الباب ال�سابع
بعنوان �أحكام عامة وانتقالية على الرتتيب التايل:
 .1لكل موظف يف قوى الأمن الفل�سطينية �أن يتقاعد مع
ح�صوله على �صايف راتبه احلايل (الراتب يف ق�سيمته)
على �أن تتوفر ال�شروط التالية:
�أ .بلغ عمره ( )45عاما �أو �أكرث ،ولديه �سنوات خدمة
ال تقل عن ( )15عام.
ب .تن�سيب جلنة ال�ضباط..
 .2يجوز لكل موظف يف قوى الأمن الفل�سطينية بلغ عمره
( )45عام ًا � أو �أكرث ،ولديه �سنوات خدمة ال تقل عن
(� )9سنوات� ،شراء ال�سنوات املتبقية والبالغة ()6

مادة ()2

مادة ()1
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على اجلهات املخت�صة كافة ،كل فيما يخ�صه ،تنفيذ �أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ �صدوره ولغاية
2008/03/31م ،وين�شر يف اجلريدة الر�سمية.
�صدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ2008/02/08 :م
حممود عبا�س
رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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الق�سم الثاين

قانون الت�أمني واملعا�شات
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قانون الت�أمني واملعا�شات لقوى الأمن
الفل�سطيني
رقم ( )16ل�سنة 2004م

رئي�س ال�سلطة الوطنية
بعد الإطالع على القانون الأ�سا�سي املعدل،
 وعلى قانون الت�أمني واملعا�شات ال�صادر بالقرار بقانونرقم ( )8ل�سنة 1964م وتعديالته.
 وعلى قرار رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرالفل�سطينية رقم ( )6ل�سنة 1974م املت�ضمن قانون
املعا�شات ل�ضباط جي�ش التحرير الفل�سطيني.
 وعلى قرار رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريرالفل�سطينية رقم ( )7ل�سنة 1974م املت�ضمن قانون
املعا�شات ل�صف �ضباط وجنود جي�ش التحرير
الفل�سطيني.
وبنا ًء على ما �أقره املجل�س الت�شريعي يف جل�سته املنعقدة
بتاريخ 2004 /12/22م.
�أ�صدرنا القانون الآتي:
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الف�صل الأول
تعاريف
مادة ()1
تعاريف

يف تطبيق �أحكام هذا القانون تكون للكلمات والألفاظ
والعبارات الآتية املعاين املحددة لها ،كما هو مبني �أدناه ،ما
مل تدل القرينة على خالف ذلك:
القائد الأعلى :القائد الأعلى لقوى الأمن الفل�سطيني وجي�ش
التحرير الوطني الفل�سطيني.
القائد العام :القائد العام جلي�ش التحرير الوطني
الفل�سطيني.
اجلي�ش :جي�ش التحرير الوطني الفل�سطيني.
قوى الأمن :قوى الأمن الفل�سطيني داخل فل�سطني.
ال�صندوق� :صندوق الت�أمني واملعا�شات.
املنتفع� :ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوى الأمن واجلي�ش.
امل�ستحق :الوارث الذي ي�ستحق ن�صيبا من املعا�ش ال�شهري
ملورثه املنتفع ،بعد وفاته.
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امل�ستفيد :ال�شخ�ص الذي ي�ستحق ن�صيب ًا من مبلغ الت�أمني
الذي ي�صرف يف حالة وفاة املنتفع �أثناء اخلدمة.
الراتب :الراتب الأ�سا�سي م�ضاف ًا �إليه عالوة طبيعة العمل
والعالوة الدورية وعالوة غالء املعي�شة.
املعا�ش :املبلغ الذي ي�صرف مبوجب �أحكام هذا القانون
للمنتفع �أو امل�ستحق �شهري ًا .العمر واملدة :يح�سب وفق ًا
للتقومي ال�شم�سي ويف ح�ساب ال�سن عند عدم حتديد تاريخ
الوالدة يعترب هذا التاريخ من بداية �شهر متوز (يوليو) من
نف�س ال�سنة ويف حالة عدم وجود �شهادة امليالد تقدر ال�سن
بوا�سطة اللجنة الطبية.

القوانني والأنظمة ال�سابقة:

 القانون رقم ( )8ل�سنة 1964م ب�ش�أن قانون �صندوقالت�أمني واملعا�شات ب�إدارة احلاكم العام لقطاع غزة.
 قرار رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينيةرقم ( )6ل�سنة 1974م املت�ضمن قانون املعا�شات ل�ضباط
جي�ش التحرير الفل�سطيني.
 قرار رئي�س اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينيةرقم ( )7ل�سنة 1974م املت�ضمن قانون املعا�شات ل�صف
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�ضباط وجنود جي�ش التحرير الفل�سطيني.
ال�شهيد :كل من يتوفى من �ضباط �أو �ضباط �صف �أو �أفراد
قوى الأمن الفل�سطيني ،نتيجة �إ�صابته �أثناء التدريبات �أو
العمليات الع�سكرية �أو �أثناء �أدائه لواجبه الوطني.
املفقود:كل من مل تثبت وفاته �أو وجوده على قيد احلياة
من �ضباط �أو �ضباط �صف �أو �أفراد قوى الأمن الفل�سطيني،
ويعترب املفقود يف حكم ال�شهيد بعد مرور ثالث �سنوات من
تاريخ فقده.
الت�أمني :هو املبلغ املايل الذي ي�ؤديه ال�صندوق للمنتفع �أو
امل�ستحق وفق �أحكام هذا القانون.
نظام التقاعد :قانون الت�أمني واملعا�شات �أو �أي قانون �أو
نظام تقاعدي �آخر.
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الف�صل الثاين
اخلا�ضعون لأحكام هذا القانون
مادة ()2
املنتفعون من �أحكام القانون

ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:

.1
.2
.3

.4

.5

�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوى الأمن.
املوظفون املدنيون العاملون بقوى الأمن.
املنتفعون ب�أحكام القانون رقم ( )8ل�سنة 1964م ،وذلك
من تاريخ االنتفاع حتى تاريخ �إنتهاء مدة خدمتهم� ،أو
التوقف عن �أداء ا�شرتاكاتهم ،وهم:
�أ� .ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوى الأمن.
ب .العاملون املدنيون بقوى الأمن.
�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد قوى الأمن والعاملون
املدنيون فيها ممن عملوا يف جي�ش التحرير
الفل�سطيني.
�ضباط و�ضباط �صف و�أفراد جي�ش التحرير الفل�سطيني
املنتفعني ب�أحكام قانون التقاعد ب�صندوق الت�أمني
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واملعا�شات ب�إدارة احلاكم العام لقطاع غزة بالقاهرة،
وفق ًا لقرار وزير احلربية يف جمهورية م�صر العربية
لعام 1974م ،وذلك من تاريخ االنتفاع حتى تاريخ انتهاء
اخلدمة� ،أو التوقف عن �أداء اال�شرتاكات.

مادة ()3
املنتفعون امل�سوية حقوقهم مبوجب �أنظمة �سابقة

يكون للمنتفع من �إحدى الفئات ( )5 ،4 ،3املذكورة يف
املادة ال�سابقة والذي ت�سلم حقوقه التقاعدية وفق ًا للأنظمة
ال�سابقة التي كان م�شرتكا فيها ،اخليار فيما يلي:
� .1أن يعامل وفقا لأحكام هذا القانون ب�شرط �أن ي�سدد
ما عليه من ا�ستحقاقات مبوجب القوانني والأنظمة
ال�سارية.
 .2ويف حالة عدم رغبته يف �أن ي�سدد املبالغ املذكورة يف
البند ( )1من هذه املادة فله �أن يعامل وفق ًا لأحكام هذا
القانون ،اعتبارا من تاريخ التحاقه بقوى الأمن.
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الف�صل الثالث
مدد اخلدمة املحت�سبة يف املعا�ش
مادة ()4
مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد

تعترب مدد اخلدمة التالية خدمة حمت�سبة يف املعا�ش ومقبولة
للتقاعد:
 .1مدد اخلدمة التي تق�ضى يف ظل هذا القانون.
 .2مدد اخلدمة ال�سابقة على نفاذ هذا القانون والتي ق�ضيت
يف ظل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
 .3مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد مبوجب �أية قوانني تقاعد
�سابقة� ،شريطة ت�سديد االلتزامات والعائدات التقاعدية.
 .4مدد اخلدمة التي ق�ضيت يف جي�ش التحرير الفل�سطيني،
�شريطة دفع االلتزامات والعائدات التقاعدية.
 .5مدد اخلدمة الع�سكرية التي ق�ضيت يف ف�صائل منظمة
التحرير الفل�سطينية� ،شريطة دفع الإلتزامات والعائدات
التقاعدية.
 .6مدد اخلدمة ال�سابقة للمنا�ضلني الذين �سويت حاالتهم
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على �أر�ض الوطن بقدر املدد التي مت احت�سابها لأغرا�ض
الت�سوية �أو منح الرتبة� ،شريطة ت�سديد االلتزامات
والعائدات التقاعدية.
 .7مدة اخلدمة التي يق�ضيها املنتفع يف الأ�سر على �أن تلتزم
احلكومة بت�سديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل
وحت�سب �ضمن مدة اخلدمة املحت�سبة يف املعا�ش كاملة.
 .8مدة اخلدمة التي يق�ضيها املنتفع مكلف ًا يف بعثة ر�سمية
�أو �إعارة �أو �إجازة براتب �أو بدون راتب� ،شريطة ت�سديد
االلتزامات والعائدات التقاعدية وفق �أحكام هذا القانون.
�	.9إذا كان املنتفع قد �إ�ستحق مكاف�أة ومت �صرفها له عن
املدد ال�سابقة فيتعني عليه لكي حُتت�سب هذه املدد �إعادة
�أداء املبالغ التي �سبق �صرفها �إىل �صندوق الت�أمني
واملعا�شات ،حُوتت�سب وفق ًا لآخر راتب تقا�ضاه املنتفع.

مادة ()5
مدد اخلدمة الغري مقبولة للتقاعد

ال تعترب مدد اخلدمة التالية حمت�سبة يف املعا�ش:
 .1مدة اخلدمة التي يق�ضيها املنتفع قبل بلوغه �سن الثامنة
ع�شر من عمره.
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 .2مدة اخلدمة بعد �سن التقاعد مبا ال يتناق�ض و�أحكام
هذا القانون.
 .3مدد ال�سجن �أو التوقيف عن العمل بدون راتب لأ�سباب
جنائية.
 .4مدد اخلدمة التي مل يتم ت�سويتها مالي ًا مع املنتفعني ،مع
مراعاة الأحكام الواردة يف الفقرة ( )2من املادة ()3
من هذا القانون.

مادة ()6
ت�سديد االلتزامات ال�سابقة

 .1تلتزم احلكومة واجلهات املُ�شغلة بت�سديد االلتزامات
والعائدات التقاعدية للمنتفعني لديها ،عن مدد خدمتهم
ال�سابقة على تطبيق هذا القانون لإدارة ال�صندوق ،وفق ًا
لأحكام هذا القانون.
 .2وكما تلتزم بت�سديد االلتزامات والعائدات التقاعدية عن
مدد اخلدمة املحت�سبة يف املادة ( )4من هذا القانون.
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الف�صل الرابع
اللجان الطبية
مادة ()7
ن�شكيل اللجان الطبية

تُ�شكل اللجان الطبية الآتية يف رئا�سة قوى الأمن:
 .1اللجنة الطبية الع�سكرية.
 .2اللجنة الطبية الع�سكرية العليا.

مادة ()8
ن�شكيل اللجان الطبية الع�سكرية

تُ�شكل كل جلنة طبية ع�سكرية بقرار من مدير عام قوى
الأمن وبتن�سيب من مدير اخلدمات الطبية الع�سكرية وتتكون
من ثالثة �أطباء ع�سكريني من ذوي االخت�صا�صات املختلفة
ويكون �أقدمهم رتبة ،رئي�سا على �أن ال تقل رتبته عن مقدم،
ولها اال�ستعانة ب�أخ�صائيني ح�سب احلالة الطبية املعرو�ضة.
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مادة ()9
اخت�صا�صات اللجنة الطبية الع�سكرية

تخت�ص اللجنة الطبية الع�سكرية بتحديد ما يلي:
 .1اللياقة ال�صحية للخدمة الع�سكرية ومداها لل�ضباط
و�ضباط ال�صف والأفراد يف قوى الأمن.
 .2نوع الإ�صابة �أو املر�ض.
 .3نوع العجز ون�سبته.
� .4سبب الإ�صابة �أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع
�أثناء اخلدمة �أو ب�سببها.
� .5سن املنتفع يف حالة عدم وجود امل�ستند الر�سمي
للميالد.

مادة ()10
ثبوت الإ�صابة �أو اال�ست�شهاد

تثبت الإ�صابة �أو اال�ست�شهاد �أو الوفاة النا�شئة عن العمليات
الع�سكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان املنتفع حتت
قيادته مبا�شرة مو�ضحا به املكان والزمان والظروف التي
�أحاطت بالإ�صابة �أو الوفاة على �أن يتم �إعتماد هذا التقرير
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من قائد املنطقة �أو اجلهاز ويف حالة ما �إذا كانت الإ�صابة
ت�ؤدي �إىل �إنهاء اخلدمة لعدم اللياقة ال�صحية يعتمد من
اللجنة الطبية الع�سكرية.

مادة ()11
تبليغ قرارات اللجنة والإعرتا�ض عليها

ُيبلغ املنتفع املعني بقرارات اللجنة الطبية الع�سكرية ويحق له
الإعرتا�ض على هذه القرارات �أمام اللجنة الطبية الع�سكرية
العليا خالل ثالثني يوم ًا من تاريخ تبليغه.

مادة ()12
الت�صديق على قرارات اللجنة

ُي�صدق على قرارات اللجنة الطبية الع�سكرية من مدير
عام قوى الأمن وتعترب بعد الت�صديق عليها و�إنتهاء فرتة
االعرتا�ض نهائية.

مادة ()13
الإحالة اىل الهيئة الطبية املركزية املدنية

يف حالة تعذر ت�شكيل اللجنة الطبية ُيحال امل�صاب �أو املري�ض
من قوى الأمن �إىل الهيئة الطبية املركزية املدنية التي تقرر
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حالة املري�ض ال�صحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز
ون�سبته و ُيعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى الأمن ويعترب
نهائي ًا.

من مدير عام قوى الأمن لتحديد نوع العجز ون�سبته التي
ي�ستحق عليها معا�شا �أو ت�أمينا �أو تعوي�ضا �أو �أي قرار �آخر
معرو�ض عليها.
 .2يحق للجنة �إ�ستدعاء �صاحب العالقة ولها �أن ت�ستعني
باخلرباء املخت�صني.

ت�شكل اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بقرار من القائد العام
على النحو التايل:
 .1مندوب من هيئة التنظيم والإدارة.
 .2مندوب من هيئة الت�أمني واملعا�شات.
 .3ثالثة �أطباء ع�سكريني مل ي�سبق لهم �إبداء الر�أي يف
احلالة املعرو�ضة على �أن يكون �أحدهم اخت�صا�صيا
فيها ،ويكون �أقدمهم رئي�سا للجنة على �أن ال تقل رتبته
عن عقيد.

مادة ()16
قطعية قرار اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

مادة ()14
ت�شكيل اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

مادة ()15
اخت�صا�صات اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

تخت�ص اللجنة الطبية الع�سكرية العليا مبا يلي:
 .1درا�سة قرارات اللجان الطبية الع�سكرية املحالة �إليها
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ي�صبح قرار اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بعد ت�صديقه من
مدير عام قوى الأمن نهائي ًا وال يجوز الطعن فيه.

مادة ()17
حتديد قواعد و�شروط اللياقة ال�صحية

حتدد قواعد و�شروط اللياقة ال�صحية لل�ضباط و�ضباط
ال�صف والأفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية
وكيفية الإحالة �إليها والإجراءات لديها والت�صديق على
قراراتها وكل ما يتعلق ب�أعمالها ،بنظام ي�صدر عن مدير
عام قوى الأمن.
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الف�صل اخلام�س
�إ�ستحقاق مبالغ الت�أمني
مادة ()18
ا�ستحقاق مبالغ الت�أمني

ت�ستحق مبالغ الت�أمني التي ي�ؤديها ال�صندوق �إىل املنتفعني
ب�أحكام هذا القانون �أو امل�ستحقني عنهم يف احلالتني
الآتيتني:
 .1وفاة املنتفع وهو يف اخلدمة قبل بلوغه �سن التقاعد ويف
هذه احلالة ي�ؤدى مبلغ الت�أمني �إىل الورثة ال�شرعيني،
ويف حالة عدم وجود ورثة �شرعيني ي�ؤدى مبلغ الت�أمني
�إىل الذين يعينهم املنتفع.
�	.2إنهاء خدمة املنتفع قبل بلوغه �سن التقاعد ب�سبب عدم
اللياقة ال�صحية للخدمة �إذا ن�ش�أت عن عجز كلي عن
العمل� ،أما �إذا كان العجز جزئي ًا في�ستحق املنتفع ن�صف
مبلغ الت�أمني و ُي�شرتط ال�ستحقاق مبلغ الت�أمني �أن يكون
الإنهاء قد ُبني على قرار اللجنة الطبية الع�سكرية �سابق
على �صدور قرار �إنهاء اخلدمة ،وال ي�صرف الت�أمني
ل�سبب الإ�صابة �إذا تعمد �صاحبها �إحداثها لنف�سه.
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مادة ()19
�إجراءات ا�ستحقاق مبالغ الت�أمني

ال ي�ستحق مبلغ الت�أمني �إذا مل يقدم امل�ستند الر�سمي ب�إثبات
�سن املنتفع �أو مل يكن قد مت تقدير �سنه مبعرفة اللجنة الطبية
الع�سكرية وعلى هيئة التنظيم والإدارة �إ�ستيفاء امل�ستند
الر�سمي املثبت ل�سن املنتفع ف�إذا مل يوجد هذا امل�ستند يحال
�إىل اللجنة الطبية الع�سكرية لتحديد �سنه وذلك خالل ثالثة
�أ�شهر من تاريخ العمل بهذا القانون و�إال تعر�ض امل�سئولون
للمحاكمة الت�أديبية املن�صو�ص عليها يف هذا القانون .ويف
هذه احلالة يعترب قرار اللجنة الطبية الع�سكرية نهائي ًا حتى
لو ظهرت بعد ذلك �شهادة امليالد �أو �أي م�ستند ر�سمي �آخر.
وعلى اللجنة الطبية �أن تتخذ تاريخ امليالد الوارد يف الهوية
ال�شخ�صية �أو جواز ال�سفر دالة �إ�سرت�شاد عند تقدير ال�سن.

مادة ()20
حمددات ح�ساب مبلغ الت�أمني

يكون مبلغ الت�أمني الذي ي�ؤديه ال�صندوق معاد ًال لن�سبة من الراتب
ال�سنوي تبع ًا لل�سن ويح�سب الت�أمني على �أ�سا�س الراتب ال�شهري
الأخري للمنتفع ويف حتديد ال�سن تعترب ك�سور ال�سنة �سنة كاملة.
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مادة ()21
تعوي�ض نهاية اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة
ال�صحية

يمُ نح املنتفعون الذين تنتهي خدماتهم ب�سبب عدم اللياقة
ال�صحية نتيجة حادث وقع �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه
تعوي�ض ًا مالي ًا وفق نظام التقاعد ال�ساري املفعول ووفق ن�سبة
العجز التي تقررها اللجنة الطبية الع�سكرية العليا.
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الف�صل ال�ساد�س
املعا�ش واملكاف�أة
مادة ()22
�صالحية الإحالة للتقاعد

 .1لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بنا ًء على تو�صية
جلنة ال�ضباط �أن يحيل �إىل التقاعد �أي �ضابط �أكمل
ال�سن املبينة �أدناه ب�شرط �أن يكون قد �أمت مدة ال تقل عن
ع�شرين �سنة مقبولة للتقاعد:
 عميد فما فوق � 55سنة. عقيد � 50سنة. مقدم � 48سنة. رائد � 45سنة. .2ملدير عام الأمن العام بنا ًء على تو�صية من هيئة التنظيم
والإدارة �أن يحيل �إىل التقاعد �أي �صف �ضابط �أو جندي
�أكمل ال�سن املبينة �أدناه ب�شرط �أن يكون قد �أمت مدة ال
تقل عن ع�شرين �سنة مقبولة للتقاعد:
 �ضباط ال�شرف � 50سنة. م�ساعدون � 48سنة.143

 رقيب �أول � 46سنة. -جندي /رقيب � 44سنة.

مادة ()23
حاالت ا�ستحقاق املعا�ش التقاعدي

ي�ستحق املنتفع معا�شا عند انتهاء خدمته يف احلاالت الآتية:
� .1إذا بلغت املدة املقبولة للتقاعد ع�شرين �سنة على الأقل.
 .2يف حالة بلوغ �سن التقاعد �إذا كانت املدة املح�سوبة يف
املعا�ش خم�س ع�شرة �سنة فما فوق.
 .3يف حالة انتهاء اخلدمة ب�سبب الف�صل بقرار من القائد
العام �أو اال�ستغناء عن اخلدمة �إذا كانت مدة اخلدمة
املح�سوبة يف املعا�ش خم�س ع�شرة �سنة على الأقل.

مادة ()24
ت�سوية املعا�ش على �أ�سا�س الراتب الأخري

 .1ي�سوى املعا�ش على �أ�سا�س متو�سط رواتب اخر ثالثة
�سنوات معتمدة لغايات التقاعد وينطبق ذلك على جميع
�أنظمة التقاعد الأخرى* .
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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�	.2إذا تغري �أو �إختلف �سلم الرواتب والدرجات يف وقت من
الأوقات عن الذي كان قائما عند �إنتهاء خدمة املنتفع
في�سوى املعا�ش على �أ�سا�س �سلم الرواتب والدرجات
اجلديد وذلك �إعتبارا من ال�شهر الذي يح�صل فيه
التغيري �أو الإختالف �أيهما �أف�ضل للمنتفع.

مادة ()25
الن�سبة التي ي�سوى فيها املعا�ش

ُي�سوى املعا�ش ملن ي�ستحق التقاعد على �أ�سا�س ( )٪2.5من
كل �سنة خدمة من متو�سط الراتب لآخر ثالث �سنوات من
�سنوات اخلدمة املقبولة لأغرا�ض التقاعد*.

مادة ()26
احلد الأق�صى للمعا�ش

ال يجوز �أن يزيد احلد الأق�صى للمعا�ش ال�شهري عن ()%70
من الراتب ال�شهري الأخري* .

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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مادة ()27
�إنهاء اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة ال�صحية �أو الوفاة

ي�ستحق املعا�ش يف حالة �إنهاء اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة
ال�صحية �أو الوفاة مهما كانت مدة اخلدمة ويربط املعا�ش
بحد �أدنى قدره ( )%40من الراتب ال�شهري الأخري �أو على
�أ�سا�س مدة خدمة املنتفع الفعلية املقبولة يف املعا�ش م�ضاف ًا
�إليها ثالث �سنوات �أي املعا�شني �أكرب ب�شرط �أال تزيد املدة
امل�ضافة عن املدة الباقية لبلوغ املنتفع �سن التقاعد.

مادة ()28
�إنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة ال�صحية
نتيجة حادث

ي�سوى املعا�ش يف حالة �إنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة �أو عدم اللياقة
ال�صحية نتيجة حادث وقع �أثناء ت�أدية العمل �أو ب�سببه على �أ�سا�س
( )%80من الراتب ال�شهري الأخري مهما كانت مدة اخلدمة
ويعترب يف حكم احلادث الذي يقع �أثناء اخلدمة �أو ب�سببها كل
حادث يقع للمنتفع خالل فرتة ذهابه ملبا�شرة العمل وعودته منه.
�شريطة �أن يثبت ذلك بتقرير �شامل ومف�صل عن ظروف احلادث
مرفق بقرار �إنهاء اخلدمة ومعتمد من قائد املنطقة �أو اجلهاز
وكذلك قرار من اللجنة الطبية الع�سكرية املخت�صة بالإ�ضافة �إىل
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التحقيق الذي مت لإثبات احلادث مبعرفة النيابة الع�سكرية.

مادة ()29
العالوات الإ�ضافية

يدفع بالإ�ضافة للمعا�ش امل�ستحق طبق ًا لأحكام هذا القانون
الدفعات التالية:
 .1عالوة �شخ�صية للمنتفع بن�سبة ( )%10من قيمة املعا�ش
طيلة �أيام حياته.
 .2عالوة عائلية للمنتفع وفق ًا للعالوة العائلية املطبقة على
املنتفعني املوجودين يف اخلدمة.

مادة ()30
حاالت العجز ال�صحي

يوقع الك�شف الطبي على م�ستحقي املعا�ش يف حاالت العجز
ال�صحي وفق ًا لأحكام هذا القانون يف املواعيد التي حتددها
اللجنة الطبية وي�ستمر �صرف املعا�ش عن ال�شهر الذي حدد
لتوقيع الك�شف الطبي على م�ستحقي املعا�ش وال�شهر التايل
له وال ي�صرف املعا�ش بعد ذلك �إال �إذا ثبت �إ�ستمرار حالة
العجز ويثبت احلق نهائي ًا متى قررت اللجنة الطبية عدم
�إمكانية �شفائه.
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مادة ()31
الإ�ستقالة

يخف�ض املعا�ش يف حالة الإ�ستقالة بن�سب تختلف تبع ًا لل�سن
وفق ًا للجدول اخلا�ص بذلك املرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ
�صاحب املعا�ش �سن ال�ستني يجري �صرف املعا�ش كام ًال دون
تخفي�ض* .
ال�سن عند اال�ستقالة
� 45سنة ف�أقل
� 46سنة 50 -
� 51سنة 55 -
� 56إىل �أقل من � 58سنة

ن�سبة اخلف�ض يف املعا�ش
20٪
15٪
10٪
5٪

مادة ()32
عدم بلوغ اخلدمة للمدة املقبولة للتقاعد

�	.1إذا انتهت خدمة املنتفع ومل تكن مدة خدمته قد بلغت
القدر الذي يعطيه احلق يف املعا�ش وفق ًا لأحكام هذا
القانون �إ�ستحق مكاف�أة خدمة على �أ�سا�س ( )%15من
الراتب ال�سنوي الأخري عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة.
* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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ويف غري حاالت بلوغ �سن التقاعد ال ت�ستحق �أية مكاف�آت
�إذا قلت مدة اخلدمة عن ثالث �سنوات.
 .2على �أنه �إذا �أنهى املنتفع عمله قبل مرور ثالث �سنوات
لأي �سبب خالف اال�ستقالة �أو الإقالة الت�أديبية دون
�أن يتقا�ضى �أي مبلغ �آخر مبوجب هذا القانون ا�ستحق
مكاف�أة حت�سب على �أ�سا�س ( )%10من راتبه ال�سنوي
الأخري عن كل �سنة من �سنوات اخلدمة.

مادة ()33
دخول الزيادات امل�ستحقة يف احل�ساب

يف ح�ساب املعا�ش �أو املكاف�أة �أو مبلغ الت�أمني �أو �أية دفعات
طبق ًا لهذا القانون يدخل يف تقدير الراتب الأخري ما يكون
قد �إ�ستحقه املنتفع من زيادة يف راتبه ولو مل ت�صرف.

مادة ()34
اعتبار ك�سور ال�شهر �شهرا كامال

يف ح�ساب مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد تعترب ك�سور ال�شهر
�شهر ًا كام ًال.
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مادة ()35
توزيع املعا�ش على امل�ستحقني يف حالة وفاة املنتفع

�إذا تويف املنتفع �أو �صاحب املعا�ش كان للم�ستحقني عنه
احلق يف تقا�ضي معا�شات وفق ًا للأن�صبة والأحكام املقررة
وفقا لأحكام القانون .وت�صرف املعا�شات من �أول ال�شهر
الذي حدثت فيه الوفاة �إال �إذا كان �صاحب املعا�ش قد �صرفه
مقدم ًا قبل �أول ال�شهر وتويف قبل حلول ذلك التاريخ ففي
هذه احلالة ُي�صرف املعا�ش للم�ستحقني عنه اعتبارا من �أول
ال�شهر التايل لتاريخ الوفاة.

مادة ()36
امل�ستحقون للمعا�ش يف حالة وفاة املنتفع

امل�ستحقون للمعا�ش وفق ًا لأحكام هذا القانون هم:
� .1أرملة �أو �أرامل املنتفع �أو �صاحب املعا�ش.
� .2أوالده ومن يعولهم من �أخوته الذكور الذين مل يجاوزوا
احلادية والع�شرين وقت وفاته.
� .3أوالده ومن يعولهم من �أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والع�شرين وقت وفاته وكانوا يف �إحدى مراحل
التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي �أو العايل �إىل
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�أن يبلغوا ال�ساد�سة والع�شرين �أو تنتهي درا�ستهم �أي
التاريخني �أقرب ويف هذه احلالة ي�ستمر ال�صرف حتى
نهاية �شهر �أكتوبر من ال�سنة التي انتهت فيها الدرا�سة
وي�ستمر �صرف املعا�ش للطلبة الذين يبلغون �سن
ال�ساد�سة والع�شرين خالل ال�سنة الدرا�سية وذلك حتى
نهاية �شهر يونيو من تلك ال�سنة وعند قطع �إ�ستحقاق
الطلبة يعاد ت�سوية املعا�ش على باقي امل�ستحقني الذين
كانوا موجودين وقت الوفاة.
� .4أوالده ومن يعولهم من �أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والع�شرين وكانوا وقت وفاته م�صابني بعجز
�صحي مينعهم عن الك�سب وتثبت حالة العجز وقت
الإ�ستحقاق بقرار من اللجنة الطبية الع�سكرية.
 .5الأرامل واملطلقات وغري املتزوجات من بناته و�أخواته
ويجب �أال يكون للأخوة والأخوات وقت الوفاة دخل خا�ص
يعادل قيمة ا�ستحقاقهم يف املعا�ش �أو يزيد ف�إذا نق�ص
عما ي�ستحقونه ربط لهم معا�ش مبقدار الفرق وال تعترب
النفقة دخ ًال.
 .6الوالدان وي�شرتط ال�ستحقاق الوالدة �أال تكون متزوجة
من غري والد املتوفى.
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مادة ()37
معا�ش الأرملة

 .1يقطع معا�ش الأرملة عند زواجها ويعود �إليها حقها يف
املعا�ش �إذا طلقت �أو ترملت لأول مرة خالل ع�شر �سنوات
من تاريخ زواجها.
 .2ال يجوز للأرملة اجلمع بني معا�شها عن زوجها الأول
ومعا�شها عن زوجها الأخري ويف هذه احلالة مينح املعا�ش
الأكرث فائدة.

مادة ()38
ا�ستحقاق الزوج للمعا�ش

ي�ستحق الزوج يف حالة وفاة زوجته الن�صيب املحدد قانوني ًا
�إذا كان وقت وفاتها م�صابا بعجز �صحي مينعه من الك�سب
وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الع�سكرية.
وي�شرتط �أال يكون له وقت الوفاة دخل خا�ص يعادل قيمة
ا�ستحقاقه يف املعا�ش �أو يزيد عليه ف�إذا نق�ص الدخل عما
ي�ستحقه ربط له معا�ش مبقدار الفرق ويف هذه احلالة يوزع
باقي املعا�ش امل�ستحق عن الزوجة للم�ستفيدين يف حدود
الأن�صبة املقررة بافرتا�ض عدم وجود الزوج.
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مادة ()39
وقف �صرف املعا�ش �إىل امل�ستحقني

يقف �صرف املعا�ش �إىل امل�ستحقني عن املنتفع �أو امل�ستحقني
عن �صاحب املعا�ش �إذا ا�ستخدموا يف �أي عمل و� /أو كان دخلهم
يعادل املعا�ش �أو يزيد عليه ف�إذا نق�ص الدخل عما ي�ستحقونه من
معا�ش �أدى �إليهم الفرق ويعود حق ه�ؤالء يف �صرف املعا�ش كامال
�أو جزء منه �إذا انقطع هذا الدخل كله �أو بع�ضه.

مادة ()40
ميعاد قطع املعا�ش و�إعادة �صرفه

يف حالة وقف املعا�ش �أو قطعه ي�ؤدى املعا�ش امل�ستحق عن
ال�شهر الذي وقع فيه �سبب الوقف �أو القطع على �أ�سا�س �شهر
كامل ويف حالة رد معا�ش بع�ض امل�ستحقني على غريهم من
امل�ستفيدين يعاد ربط املعا�ش من �أول ال�شهر التايل لتاريخ
واقعة اال�ستحقاق.

مادة ()41
اجلمع بني �أكرث من معا�ش �أو دخل

يجوز اجلمع بني املعا�ش والدخل �أو بني معا�شني �أو �أكرث يف
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الأحوال التالية:
�	.1إذا كان املعا�شان م�ستحقان عن والدين خا�ضعني لأحكام
هذا القانون �أو �أي قانون �آخر مبا ال يجاوز  %80من �أعلى
املعا�شني.
�	.2إذا كان املعا�شان قد ا�ستحقا للأرملة ب�صفتها منتفعة
وم�ستحقة عن زوجها وكذلك يف حالة ا�ستحقاقها
للمعا�ش عن زوجها ومن دخلها عن العمل �أو املهنة مبا ال
يجاوز  %80من راتبها.
 .3ل�صاحب املعا�ش احلق يف اجلمع بني معا�شه وبني الدخل
من العمل �أو املهنة �إذا كان ذلك العمل عر�ضيا �أو م�ؤقتا
وبعد �سن التقاعد.

154

الف�صل ال�سابع
حقوق املفقودين
مادة ()42
حقوق املفقودين

يف حالة فقد املنتفع �أو �صاحب املعا�ش ي�صرف لعائلته �أو
امل�ستحقني عنه �إعانة �شهرية تعادل راتبه ال�شهري �أو معا�شه
بافرتا�ض وفاته وذلك اعتبارا من �أول ال�شهر الذي فقد فيه
�إىل �أن يظهر �أو تثبت وفاته حقيقة �أو حكما.
وبعد فوات �أربع �سنوات من تاريخ الفقد �أو ثبوت الوفاة
حقيقة �أو حكما �أيهما �أقرب يعترب ذلك التاريخ هو تاريخ
انتهاء اخلدمة وذلك يف تقدير جميع احلقوق التي ت�ؤدي
طبقا لأحكام هذا القانون .وتلتزم الإدارة املالية ب�صرف
الرواتب وما يف حكمها بالن�سبة للمنتفعني و�صندوق الت�أمني
والتقاعد يقوم ب�صرف املعا�شات التقاعدية وامل�ستحقات
الأخرى بالن�سبة للمتقاعدين وفقا لأحكام هذا القانون.
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الف�صل الثامن
احلرمان من احلقوق التقاعدية
مادة ()43
الدخول يف خدمة دولة �أخرى

ُ .1يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن
يدخل يف خدمة �أي دولة �أثناء اخلدمة بدون موافقة
القائد العام.
ُ .2يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى الأمن
يدخل يف خدمة �أي دولة بعد ترك اخلدمة �إال مبوافقة
القائد العام ووفقا للوائح املنظمة.

مادة ()44
التج�س�س �أو الإخالل بالأمن الوطني

ُيحرم �أي فرد من قوى الأمن من كافة احلقوق التقاعدية
�سواء كان باخلدمة �أو بعد تركها �إذا حكم عليه بحكم ق�ضائي
نهائي من حمكمة ع�سكرية خمت�صة بجرمية التج�س�س �أو
جرمية جنائية �أخرى خملة ب�أمن الوطن.
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مادة ()45
احلرمان مبوجب حكم ت�أديبي

ال يجوز حرمان املنتفع �أو �صاحب املعا�ش من املعا�ش �أو
املكاف�أة �أو �أية حقوق �أخرى مقررة له وفقا لأحكام هذا
القانون �إال بحكم ت�أديبي يف حدود الربع مع عدم امل�سا�س
ب�أحكام املادتني ال�سابقتني.

مادة ()46
تقا�ضي عائلة املنتفع للمعا�ش التقاعدي

مع مراعاة �أحكام املادتني ( )44 ،43تتقا�ضى عائلة املنتفع
يف كل الأحوال ن�صيبها التقاعدي ال�شهري بافرتا�ض عدم
وجود املنتفع ما مل ي�صدر قرار بذلك من املحكمة الع�سكرية
املخت�صة �أو من القائد العام بناء علي تو�صية من جلنة
ال�ضباط.

مادة ()47
ميعاد تقدمي طلب �صرف امل�ستحقات التقاعدية

يقدم طلب �صرف امل�ستحقات التقاعدية من معا�ش �أو مكاف�أة
�أو ت�أمني �أو �أية م�ستحقات �أخرى لدى ال�صندوق يف ميعاد
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�أق�صاه ثالث �سنوات من تاريخ �صدور قرار �إنهاء اخلدمة
للمنتفع �أو وفاة �صاحب املعا�ش �أو ا�ستحقاق املبلغ ح�سب
احلال و�إال انق�ضى احلق يف املطالبة به .وتعترب املطالبة
ب�أي من املبالغ املتقدمة منطوية على املطالبة بباقي املبالغ
امل�ستحقة لدى ال�صندوق وينقطع �سريان املدة امل�شار �إليها
بالن�سبة �إىل امل�ستحقني جميعا �إذا تقدم �أحدهم يف املوعد
املحدد.

مادة ()48
تقادم احلق باملطالبة باملعا�ش

كل معا�ش ال ي�صرفه املنتفع �أو امل�ستفيد يف موعد �أق�صاها
خم�س �سنوات من تاريخ الإخطار بربط املعا�ش �أو من تاريخ
�آخر �صرف ينق�ضي احلق يف املطالبة به.

مادة ()49
م�آل املبالغ والعائدات التقاعدية غري امل�صروفة

جميع املبالغ والعائدات التقاعدية التي مل يتم �صرفها
مل�ستحقيها وفقا لأحكام هذا القانون ت�ؤول ك�إيرادات �إىل
ال�صندوق.
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الف�صل التا�سع
الإعادة �إىل اخلدمة
مادة ()50
وقف املعا�ش طوال مدة الإ�ستدعاء

�إذا �أعيد �صاحب املعا�ش �إىل اخلدمة يف �إحدى اجلهات التي
تطبق �أحكام هذا القانون بعد �سريانه يوقف �صرف معا�شه
طوال مدة ا�ستدعائه.

مادة ()51
احت�ساب مدة اخلدمة

�إذا �أعيد �صاحب املعا�ش �إىل اخلدمة يف �إحدى الوظائف
التي ينتفع �شاغلها ب�أحكام هذا القانون اعتربت مدة خدمته
مت�صلة �أو منف�صلة عند ت�سوية معا�شه �أيهما �أف�ضل له.

مادة ()52
ح�ساب مدة اخلدمة ال�سابقة

� .1إذا �أعيد �إىل اخلدمة بعد العمل بهذا القانون �أي فرد من
قوى الأمن ومل يكن قد �إ�ستحق معا�شا جاز له ح�ساب
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مدة خدمته ال�سابقة كلها �أو بع�ضها �شريطة �أن� :أ .يطلب
ذلك يف ميعاد �أق�صاه �سنة من تاريخ عودته ويتعني عليه
�إعادة املبالغ التي �سبق �أن �صرفها عن مدة خدمته
تلك كلها �أو بع�ضها وفقا لراتبه و�سنه عند الأداء طبقا
لأحكام القانون .ب .يكون املنتفع معامال ب�أحكام هذا
القانون خالل مدة خدمته ال�سابقة و�إذا �إنتهت خدمته
ومل يكن قد ح�صل على مكاف�أة عنها ح�سبت تلك املدة
دون �أداء �أية مبالغ عنها .2 .عند انتهاء خدمة املنتفع
م�ستقبال ي�سوى معا�شه عن فرتتي اخلدمة وفقا لأحكام
هذا القانون مت�صلتني �أو منف�صلتني �أيهما �أف�ضل ،ف�إذا
مل يكن قد ا�ستحق معا�ش فت�صرف له مكاف�أة خدمة
عن جمموع فرتتي اخلدمة علي �أ�سا�س راتبه الأخري مع
خ�صم جملة الأق�ساط املتبقية من مكاف�أته� ،أو مكاف�أة
عن مدة خدمته اجلديدة ي�ضاف �إليها جمموع الأق�ساط
التي �أداها عن مدة خدمته ال�سابقة حم�سوبا عليها
الفائدة املقررة حتى تاريخ انتهاء اخلدمة.
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الف�صل العا�شر
املنح والتعوي�ضات الإ�ضافية
مادة ()53
�صرف الراتب يف حالة الوفاة

 .1يف حالة وفاة �أحد املنتفعني ب�أحكام هذا القانون ت�ستمر
اجلهة التي يتبعها يف �صرف �صايف املرتب ال�شهري
امل�ستحق له بافرتا�ض عدم وفاته دون خ�صم ما يكون
م�ستحقا عليه من �أق�ساط وذلك عن ال�شهر الذي حدثت
فيه الوفاة وال�شهرين التاليني له ويف املواعيد املقررة
ل�صرف املرتبات ويتم هذا ال�صرف �إىل الأرملة �إن
وجدت ف�إن تعددن فيق�سم بينهن بالت�ساوي.
 .2وفقا لأحكام هذا القانون يف حالة وجود �أوالد ق�صر �أو
بنات غري متزوجات من غري الأرملة ي�ستحقون ما كان
ي�ستحق لوالدتهم فيما لو مل تكن قد توفيت �أو طلقت
وي�صرف اال�ستحقاق �إىل الويل ال�شرعي �إن وجد ف�إن مل
يوجد في�صرف �إىل الو�صي.
 .3ويف جميع الأحوال يجب �أن ال يزيد ما ي�صرف عن مرتب
ثالثة �أ�شهر ف�إذا كان املنتفع قد �صرف مقدما مرتب
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ال�شهر الذي حدثت فيه الوفاة فال ي�صرف �إال مرتب ال�شهرين
التاليني وال يلتزم ال�صندوق باملنح التي ت�صرف وفقا حلكم
هذه املادة بل تلتزم الإدارة املالية املركزية بذلك.

مادة ()54
ا�ستمرار �صرف �صايف املعا�ش ال�شهري
يف حالة الوفاة

يف حالة وفاة �صاحب املعا�ش ت�ستمر هيئة الت�أمني واملعا�شات يف
�صرف �صايف املعا�ش ال�شهري الذي كان ي�صرف له بافرتا�ض
عدم وفاته وفقا لأحكام املادة ال�سابقة ويتحملها ال�صندوق.
مادة (*)55

نفقات اجلنازة

�صاحب املعا�ش �أو �أر�شد عائلته �أو �أي �شخ�ص �آخر.
مادة (* )56

مكاف�أة اخلدمة عن املدة الزائدة

�إذا زادت مدة خدمة املنتفع الفعلية عن احلد الأق�صى
ملدة اخلدمة املقبولة للتقاعد عن (� 28سنة) وفقا لأحكام
هذا القانون �أو زادت قيمة املعا�ش عن ن�سبة احلد الأق�صى
املن�صو�ص عليه يف هذا القانون ت�صرف مكاف�أة خدمة عن
املدة الزائدة مبا يعادل ( )%15من الراتب ال�سنوي عن كل
�سنة من �سنوات اخلدمة الزائدة.

مادة ()57
�سـن التقاعد

تلتزم الإدارة املالية املركزية ب�أن ت�ؤدي لكل منتفع يتوفى
�أثناء اخلدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات مبقدار راتب
ثالثة �أ�شهر كما تلتزم هيئة ال�صندوق بنفقات جنازة �صاحب
املعا�ش مبقدار معا�ش ثالثة �أ�شهر .وت�ؤدي هذه النفقات فورا
�إىل من يثبت قيامه بدفعها �سواء كانت �أرملة املنتفع �أو �أرملة

تنتهي خدمة املنتفعني ب�أحكام هذا القانون يف �سن ال�ستني ويجوز
بقرار من القائد العام بنا ًءا على تو�صية جلنة ال�ضباط �أن يبقى
املنتفع يف اخلدمة �أو يعاد تعيينه بعد بلوغه �سن التقاعد على �أن
يحدد يف هذا القرار مدة �إبقائه يف اخلدمة بحد �أق�صى خم�س
�سنوات وتعترب هذه املدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�شكل يف عهد الرئي�س حممود عبا�س بتاريخ  2007 /8 / 23م
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الف�صل احلادي ع�شر
ا�ستبدال املعا�ش
مادة ()58
�صرف املعا�ش بالكامل �أو ا�ستبدال نقود
بجزء منها

�إذا كانت �صحته جيدة �أو متو�سطة ويف احلالة الأخرية تزيد
اللجنة الطبية الع�سكرية على �سن الطالب عددا من ال�سنوات
بن�سبة حالته ال�صحية.

مادة ()60
نوع الإ�ستبدال وتاريخه

لأ�صحاب املعا�شات عند انتهاء اخلدمة �أن يطلبوا ويف خالل
�سنتني من ذلك التاريخ �إما �صرف معا�شاتهم بالكامل
�أو ا�ستبدال نقود بجزء من حقهم فيه �إذا رغبوا يف ذلك
بحيث ال يتجاوز اجلزء امل�ستبدل ربع املعا�ش ويحدد ر�أ�س
مال املعا�ش امل�ستبدل طبقا للجداول اخلا�صة بذلك املرفقة
بنظام التقاعد ووفقا ل�سن �صاحب املعا�ش وحالته ال�صحية.

يتم حتديد نوع الإ�ستبدال الوارد يف اجلدول اخلا�ص بذلك
املرفق بنظام التقاعد �سواء مدى احلياة �أو ع�شر �سنوات
�أو ع�شرين �سنة بناء على رغبة واختيار املتقاعد ويعترب
اال�ستبدال قائما من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ
اال�ستبدال ويقتطع من املعا�ش املدفوع مبالغ مبقدار يعادل
ن�سبة املعا�ش امل�ستبدلة.

مادة ()59
�إحالة طلب اال�ستبدال �إىل اللجنة
الطبية الع�سكرية

مادة ()61
�أثر الإ�ستبدال على امل�ستحقني

يحال طالب اال�ستبدال �إىل اللجنة الطبية الع�سكرية للك�شف
عليه وتقدير درجة �صحته ب�صفة نهائية وال يقبل الطلب �إال
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امل�ستحقون عن �صاحب املعا�ش الذي ا�ستبدل جزء ًا من
معا�شه ي�سوى ا�ستحقاقهم على �أ�سا�س �أن عائلهم مل ي�ستبدل
�شيئا من معا�شه �إال يف حالة طلب تعوي�ض من جهة �أخرى
مبوجب قوانني �أخرى.
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مادة ()62
حظر �إ�ستبدال معا�شات امل�ستحقني

ال يجوز للم�ستحقني عن �صاحب املعا�ش ا�ستبدال معا�شاتهم.

الف�صل الثاين ع�شر
القرو�ض

مادة ()63
الإ�ستبدال ملرة واحدة

مادة ()66
�صرف القرو�ض و�سدادها وفوائدها

يتم اال�ستبدال بالن�سبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.

مادة ()64
تعليق نفاذ �أحام اال�ستبدال

يتم تعليق نفاذ الأحكام اخلا�صة باال�ستبدال ملدة خم�س
�سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة ()65
معاملة امل�شمولني ب�أحكام التعليق

بعد فوات املدة امل�شار �إليها يف املادة ال�سابقة يجوز لأ�صحاب
املعا�شات املتقاعدين الذين �شملتهم مدة التعليق �أن ي�ستبدلوا
معا�شاتهم وذلك ا�ستثنا ًء من �شرط املدة الوارد يف املادة ()59
من هذا القانون.
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يجوز لل�صندوق �أن يقر�ض نقودا للمنتفعني الذين ال تقل
مدة خدمتهم عن ثالث �سنوات وذلك �أثناء مدة اخلدمة
ويف حدود االعتمادات التي يخ�ص�صها جمل�س الإدارة لهذا
الغر�ض وبالفائدة التي يحددها بحيث ال تزيد عن ()%3
�سنويا ت�ضاف �إىل مبلغ القر�ض وت�سدد معه ويكون �صرف
القرو�ض و�سدادها يف احلدود الآتية:
 .1راتب ثالثة �أ�شهر ملن تبلغ مدة خدمته من � 3إىل 5
�سنوات ت�سدد يف حدود �سنة واحدة.
 .2راتب �أربعة �أ�شهر ملن تبلغ مدة خدمته من � 5إىل 10
�سنوات ت�سدد يف حدود � 18شهرا.
 .3راتب �ستة �أ�شهر ملن تبلغ مدة خدمته من � 10إىل � 15سنة
ت�سدد يف حدود � 24شهرا.
 .4راتب ثمانية �أ�شهر ملن تبلغ مدة خدمته �أكرث من � 15سنة
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ت�سدد يف حدود � 24شهرا ،وذلك �شريطة �سداد القر�ض
وفوائده قبل انتهاء خدمة املنتفع.

مادة ()67
�صرف قر�ض جديد

ال يجوز �صرف قر�ض جديد �إال بعد �إنتهاء �سداد القر�ض
الأول.

الر�صيد يتحمل به ال�صندوق خ�صما من ريع ا�ستثمار �أمواله.

مادة ()70
تعليق نفاذ �أحكام القرو�ض

يتم تعليق نفاذ الأحكام اخلا�صة بالقرو�ض ملدة خم�س �سنوات
من تاريخ نفاذ هذا القانون.

مادة ()68
انتهاء اخلدمة قبل �سداد القر�ض

�إذا انتهت خدمة املنتفع لأي �سبب قبل �سداد كامل القر�ض
وفوائده خ�صم الر�صيد املتبقي من ما ي�ستحق من مكاف�أة �أو
معا�ش �أو مبلغ الت�أمني الذي ي�ستحق يف حالة الوفاة �أو الف�صل
من اخلدمة ب�سبب العجز عن العمل �أو من �أية م�ستحقات
�أخرى.

مادة ()69
اخل�صم من املعا�ش امل�ستحق للورثة

ال يجوز خ�صم الر�صيد املتبقي من املعا�ش امل�ستحق للورثة �إال يف
حدود الربع ف�إذا مل تكن هناك ا�ستحقاقات �أخرى يخ�صم منها
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املعا�شات واملكاف�آت التي ت�سوى وفقا لأحكام هذا القانون هي
وحدها التي يلتزم �صندوق الت�أمني واملعا�شات ب�أدائها �أما
ما مينح زيادة مبقت�ضى قوانني �أو قرارات خا�صة تلتزم بها
اخلزانة العامة.

قيمة الت�أمني �أو املعا�ش �أو املكاف�أة بعد م�ضي ثالث �سنوات
من تاريخ الإخطار بربط املعا�ش ب�صفة نهائية �أو من تاريخ
�صرف املكاف�أة �أو مبلغ الت�أمني وذلك با�ستثناء حاالت �إعادة
ت�سوية مبلغ الت�أمني �أو املعا�ش �أو املكاف�أة بالزيادة نتيجة حكم
ق�ضائي نهائي وكذلك الأخطاء املادية التي تقع يف احل�ساب
عند الت�سوية ،كما ال يجوز املنازعة يف قيمة مبلغ الت�أمني �أو
املعا�ش �أو املكاف�أة يف حالة �صدور قرارات �إدارية �أو ت�سويات
الحقة لتاريخ ترك اخلدمة يرتتب عليها خف�ض املرتبات التي
اتخذت �أ�سا�سا لتقدير قيمة الت�أمني �أو املعا�ش �أو املكاف�أة.

مادة ()72
�صرف اجلزء الغري متنازع عليه

مادة ()74
الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم

الف�صل الثالث ع�شر
�أحكام عامة وانتقالية وختامية
مادة ()71
التزامات ال�صندوق يف حدود �أحكام هذا القانون

وفقا لأحكام هذا القانون على هيئة �صندوق الت�أمني واملعا�شات
�أن ت�صرف م�ؤقتا اجلزء من املعا�ش �أو املكاف�أة الذي ال يكون
حمال لأية منازعة وذلك �إىل �أن تتم الت�سوية النهائية.

مادة ()73
تقادم املنازعة يف قيمة الت�أمني �أو املعا�ش �أو املكاف�أة

ال يجوز لكل من ال�صندوق و�صاحب ال�ش�أن املنازعة يف
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ت�ستبعد اال�شرتاكات والعائدات التقاعدية واملبالغ املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون من املبالغ التي تربط عليها ال�ضريبة
على املرتبات وما يف حكمها واملكاف�آت واملعا�شات وا�ستثناء
من �أحكام القوانني املقررة لر�سوم الدمغة تعفى من هذه
الر�سوم اال�ستمارات وامل�ستندات وال�شهادات واملطبوعات
وكافة الأوراق والطلبات املتعلقة بهذا القانون.
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وفقا لأحكام هذا القانون حتدد الالئحة التنفيذية ال�شروط
والأو�ضاع املتعلقة ب�صرف مبالغ الت�أمني واملعا�شات واملكاف�آت
وكافة امل�صروفات.

املعا�شات �أو امل�ستحقني عنهم مما ي�ستحق لهم من راتب
�أو معا�ش �أو مكاف�أة �أو مبلغ ت�أمني �أو �أية مدفوعات �أخرى
وذلك يف حدود الربع .ويجوز قبول تق�سيط املبالغ امل�ستحقة
لل�صندوق على املنتفعني املوجودين يف اخلدمة �أو �أ�صحاب
املعا�شات بالطريقة والكيفية التي يراها جمل�س الإدارة.

مادة ()76
الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم

مادة ()78
الإعفاء من ال�ضرائب والر�سوم

مادة ()75
حتديد �شروط و�أو�ضاع ال�صرف

تعفى ر�ؤو�س �أموال اال�ستبدال واملكاف�آت واملعا�شات ومبالغ
الت�أمني واملنح وم�صاريف اجلنازة و�سائر املبالغ التي ت�ؤدى
طبقا لأحكام هذا القانون من اخل�ضوع لل�ضرائب والر�سوم
والعائدات ب�سائر �أنواعها .وي�سري هذا الإعفاء بالن�سبة �إىل
ما ي�صرف من تلك املبالغ �إىل املتقاعدين والورثة امل�ستحقني
على املنتفع �أو �صاحب املعا�ش.

مادة ()77
اقت�ضاء املبالغ امل�ستحقة على املنتفعني

تعفى �أموال ال�صندوق الثابتة واملنقولة وجميع عملياته
اال�ستثمارية مهما كان نوعها من جميع ال�ضرائب والر�سوم
والعوائد التي تفر�ضها ال�سلطة �أو الإدارة احلكومية �أو �أي
�سلطة عامة.

مادة ()79
�إعتبار �أموال ال�صندوق �أموا ًال عامة

وفقا لأحكام القانون تعترب �أموال ال�صندوق �أمواال عامة فال
يجوز متلكها �أو ك�سب حق عيني عليها �أو احلجز عليها.

للهيئة العامة لل�صندوق احلق يف اقت�ضاء ما يكون قد ا�ستحق
لل�صندوق من مبالغ على املنتفعني العاملني �أو �أ�صحاب
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مادة ()80
حق الإمتياز

وفقا لأحكام هذا القانون للمبالغ امل�ستحقة لل�صندوق حق
االمتياز على جميع �أموال املدين.

مادة ()81
حق الإطالع

وفقا لأحكام هذا القانون للموظفني الذين ينتدبهم رئي�س
جمل�س الإدارة �أو املدير العام لل�صندوق حق االطالع وفح�ص
القيود وامل�ستندات والدفاتر املتعلقة بتنفيذ �أحكام هذا
القانون .وعلى امل�سئولني يف اجلهات املعنية �أن ي�ضعوا حتت
ت�صرف ه�ؤالء املوظفني جميع البيانات والقيود التي تتطلبها
�أعمال الفح�ص.

مادة ()82
املحاكمة الت�أديبية

لرئي�س جمل�س الإدارة �إحالة �أي موظف منوط به تنفيذ �أحكام
هذا القانون �أو القرارات املتعلقة به �إىل املحاكمة الت�أديبية
�إذا امتنع عن التنفيذ �أو �أهمل يف ذلك .ف�إذا كان قد �أجري
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حتقيق مع املوظف من جهة االخت�صا�ص ب�ش�أن املخالفات
املن�سوبة �إليه يف الفقرة ال�سابقة فلرئي�س جمل�س الإدارة
االعرتا�ض على نتيجة الت�صرف يف التحقيق و�إحالة املوظف
�إىل املحاكمة الت�أديبية على �أن ي�صدر قرار بذلك خالل
�شهرين من تاريخ �إبالغ اجلهة بالنتيجة املذكورة .ويف جميع
الأحوال يلتزم امل�سئول رد املبالغ التي مل ت�ؤد �إىل ال�صندوق
نتيجة امتناعه �أو �إهماله مع فائدة مقدارها (� )%3سنويا
من تاريخ اال�ستحقاق كما يلتزم ب�أداء الفائدة املذكورة عن
املبالغ التي ت�أخر �أدا�ؤها �إىل ال�صندوق يف املواعيد املن�صو�ص
عليها يف هذا القانون .ولرئي�س جمل�س الإدارة حق التجاوز
عن حت�صيل الفوائد املن�صو�ص عنها يف الفقرة ال�سابقة.

مادة ()83
عقوبة �إعطاء بيانات غري �صحيحة

مع عدم الإخالل ب�أية عقوبة �أ�شد ين�ص عليها قانون العقوبات
�أو قانون الأحكام الع�سكرية املعمول به يف الأمن الفل�سطيني
يعاقب باحلب�س مدة ال جتاوز ثالثة �أ�شهر وبغرامة ال تزيد
على ( 500دينار �أردين �أو ما يعادلها من العملة املتداولة
قانونا) �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أعطى ب�سوء ق�صد
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بيانات غري �صحيحة �أو امتنع ب�سوء ق�صد عن �إعطاء البيانات
املن�صو�ص عليها يف هذا القانون �أو الئحته التنفيذية �إذا ترتب
على ذلك احل�صول على �أموال من ال�صندوق بغري حق.

مادة ()84
ن�سبة م�ساهمة املنتفعني واجلهات امل�س�ؤولة

 .1تكون املبالغ التي ي�ؤديها اخلا�ضعون لأحكام هذا القانون
وفق ًا للم�ساهمات املعمول بها وهي مبقدار ( )%10من
مرتباتهم .2 .تكون املبالغ التي ت�ؤديها اجلهات التي
تلتزم مبرتبات اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون وفق ًا
للم�ساهمات املعمول بها وهي مبقدار ( )%12.5منها.

مادة ()85
جدول الرواتب

 .1لأغرا�ض تنفيذ �أحكام هذا القانون يتم احت�ساب املعا�ش
�أو املكاف�أة �أو مبلغ الت�أمني �أو �أية دفعات وفق ًا جلدول
الرواتب التايل ،وذلك حلني �إقرار قانون منظم للخدمة
الع�سكرية وجداول الرواتب اخلا�صة بالع�سكريني:
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الرتبة الع�سكرية الراتب الأ�سا�سي عالوة طبيعة العمل

لواء
عميد
عقيد
مقدم
رائد
نقيب
مالزم �أول
مالزم
م�ساعد �أول
م�ساعد
رقيب �أول
رقيب
عريف
جندي

() 4020
()3620
()3320
()2820
()2570
()2290
()2090
()1960
()1830
()1700
()1570
()1490
()1410
()1330

()%70
()%60
()%50
()%40
()%30
()٪25
()%25
()%20
()%15
()%10
()%10
()%10
()%10
()%10

	.2لأغرا�ض هذا القانون تكون:
�أ .العالوة الدورية بن�سبة واحد وربع باملائة من الراتب
الأ�سا�سي جلميع الرتب الواردة يف اجلدول عن كل
�سنة خدمة.
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ب .حتت�سب عالوة غالء املعي�شة وفق ًا للأ�س�س املعمول
بها يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية وبقرار من
اجلهات املخت�صة ذات العالقة وفق ًا للأ�صول.

مادة ()89
�إلغاء بالتعار�ض

مادة ()86
الع�سكريني اخلا�ضعني لأحكام هذا القانون

مادة ()90
التنفيذ والنفاذ

ت�سري �أحكام هذا القانون على الع�سكريني اخلا�ضعني
لأحكامه ممن جتاوزت �أعمارهم �سن ( )45خم�س و�أربعني
�سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.

مادة ()87
تطبيق جداول

تنفيذا لأحكام القانون تطبق �أحكام اجلداول املرفقة بنظام
التقاعد.

مادة ()88
�إ�صدار الالئحة التنفيذية

يلغى كل ما يتعار�ض مع �أحكام هذا القانون.

على جميع اجلهات املخت�صة كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام هذا القانون
ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ ن�شره باجلريدة الر�سمية.
�صدر مبدينة غزة بتاريخ/28 :دي�سمرب 2004 /ميالدية .املوافق/16 :
ذو القعدة 1425 /هجرية.

روحي فتوح
رئي�س ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
ديوان رئي�س الوزراء
2006/3/29

ي�صدر جمل�س الوزراء الالئحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.
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الق�سم الثالث

نظام الت�أمني ال�صحي
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نظام الت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة
رقم ( )11ل�سنة .2006

جمل�س الوزراء
بعد الإطالع على قانون ال�صحة العامة رقم ( )20ل�سنة
 2004وال�سيما املادة ( )83منه ،وعلى قرار جمل�س الوزراء
رقم ( )113ل�سنة  ،2004وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم
( )108ل�سنة  ،2004وتن�سيب وزير ال�صحة ،وبناء على ما
�أقره جمل�س الوزراء يف جل�سته املنعقدة مبدينة رام اهلل
بتاريخ � ،2006/3/27أ�صدرنا ما يلي:

مادة ()1

يف تطبيق �أحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية
املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على خالف
ذلك.
الوزارة :وزارة ال�صحة الفل�سطينية
الوزير :وزير ال�صحة
الوكيل :وكيل وزارة ال�صحة
الإدارة العامة للت�أمني ال�صحي والعالج خارج الوزارة
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دائرة الت�أمني:دائرة الت�أمني ال�صحي احلكومي
الفل�سطيني
دائرة العالج :دائرة العالج خارج الوزارة امل�س�ؤولة عن
حتويل املر�ضى �إىل مراكز �صحية غري تابعة للوزارة (�سواء
داخل �أو خارج فل�سطني) ومتعاقدة مع الوزارة من �أجل
الت�شخي�ص �أو العالج.
جلان التحويل الطبية :اللجان املكلفة بدرا�سة احلاالت
املر�ضية للنظر يف حتويلها لتلقي اخلدمات ال�صحية خارج
مراكز وزارة ال�صحة.
النظام:نظام الت�أمني ال�صحي احلكومي الفل�سطيني
والعالج خارج الوزارة.
�سلة اخلدمات ال�صحية :جمموعة اخلدمات ال�صحية
التي تقدمها �أو وفرتها وزارة ال�صحة.
�سلة اخلدمات ال�صحية احلكومية :جمموعة
اخلدمات ال�صحية التي تقدمها مبا�شرة املراكز ال�صحية
التابعة للوزارة.
�سلة اخلدمات ال�صحية غري احلكومية :جمموعة
اخلدمات ال�صحية التي توفرها الوزارة للم�ؤمن عليهم من
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خالل عقود مربمة مع املراكز ال�صحية غري التابعة للوزارة
�سواء يف داخل �أو خارج فل�سطني.
احلالة الطارئة :احلالة املر�ضية التي تتطلب التدخل
ال�سريع لإنقاذ حياة املري�ض �أو ع�ضو من �أع�ضائه.
العالج خارج الوزارة :ا�ستفادة امل�ؤمن عليه من �سلة
اخلدمات ال�صحية غري احلكومية بتحويل من دائرة العالج
وفق ًا للنظام.
ر�سم الت�سجيل :القيمة النقدية التي حت�صل من الراغب
يف االن�ضمام �إىل النظام مقابل �إجراءات ومعامالت
الت�سجيل.
ق�سط الت�أمني ال�شهري :املبلغ الذي تقرره وزارة ال�صحة
مقابل اال�ستفادة من �سلة اخلدمات ال�صحية (ملحق .)4
ال�سنة املالية :تبد�أ ال�سنة املالية يف الأول من يناير (كانون
الثاين) وتنتهي يف احلادي والثالثني من دي�سمرب (كانون
الأول) من كل عام.
الأ�سرة :تتكون من زوج وزوجة �أو زوجات ومن �أوالدهم حتى
�سن � 18سنة.
املرافق :كل من ال دخل له ومعال من قبل �صاحب التامني
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ال�صحي وي�سمح النظام ب�ضمه �إىل �أحد امل�ؤمن عليهم (ملحق
.)3
فرتة االنتظار :املدة الواجب انق�ضا�ؤها من تاريخ ان�ضمام
امل�ؤمن عليه لنظام التامني ال�صحي ليتمكن من تلقي خدمات
املبيت يف املراكز ال�صحية التابعة للوزارة و� /أو اخلدمات
ال�صحية خارج مراكز الوزارة.
امل�ساهمة :املبلغ الواجب على املري�ض دفعه لتلقي اخلدمات
ال�صحية ح�سب النظام (ملحق  5وملحق.)6
احلالة االجتماعية :احلالة املدرجة على قائمة احلاالت
االجتماعية يف وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية واملن�ضمة �إىل نظام
التامني ال�صحي على نفقة وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
املواطن الفل�سطيني :كل من يحمل اجلن�سية الفل�سطينية
ومقيم يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية مبوجب �إثبات �إقامة
دائمة من وزارة الداخلية.
الزائر الفل�سطيني:كل من هو من �أ�صل فل�سطيني
ومتواجد يف �أرا�ضي ال�سلطة الفل�سطينية بت�صريح زيارة
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مادة ()2

على كل راغب بااللتحاق في نظام التأمني الصحي
التوقيع على تعهد يتضمن:

 .1قبوله لهذا النظام وااللتزام ب�أحكامه.
 .2التزامه بعدم املطالبة ب�أدوية من خارج قائمة الأدوية
الأ�سا�سية املعتمدة من الوزارة.
 .3عدم املطالبة باال�ستفادة من �سلة اخلدمات ال�صحية غري
احلكومية ما مل يكن مقيم ًا ومتواجد يف �أرا�ضي ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية وحمو ًال من دائرة العالج.

مادة ()3

تعتمد في تقدمي اخلدمات الصحية طبقا ً لهذا
النظام املبادئ التالية:

 .1حق املواطنني يف احل�صول على اخلدمات ال�صحية وفق ًا
لهذا النظام .واجب املواطنني التكافل يف تغطية تكاليف
اخلدمات ال�صحية.
 .2امل�ساواة والعدالة بني املواطنني يف تلبية احتياجاتهم
ال�صحية.
� .3إعطاء الأولوية لتلبية االحتياجات الوطنية �ضمن امليزانية املتاحة.
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مادة ()4

موظفو القطاع احلكومي املدين م�ؤمن عليهم لدى الوزارة
تلقائي ًا مقابل �أق�ساط التامني ال�شهرية التي تخ�صم من
رواتبهم بغ�ض النظر عن التزامهم بت�أمينات �أخرى.

مادة ()5

يحق لأي م�ؤ�س�سة مرخ�صة التقدم بطلب ان�ضمام �إىل النظام
مبوجب تعاقد وتعهد بت�سديد ر�سم الت�سجيل و�أق�ساط الت�أمني
املطلوبة ب�شكل جماعي للعاملني كافة ح�سب النظام.

مادة ()6

�أ .يحق للأطفال حتى �سن ثالث �سنوات اال�ستفادة من �سلة
اخلدمات ال�صحية احلكومية فقط داخل مراكز الوزارة
فور حاجتهم �سواء كانوا م�ؤمن ًا عليهم �أو غري م�ؤمن
عليهم.
ب .لعالج الأطفال دون �سن ثالث �سنوات خارج مركز
الوزارة ي�شرتط �أن يكون لدى العائلة تامني �صحي �ساري
املفعول.
ً
ت .يعالج جمانا فقط داخل مراكز الوزارة كل من يتعر�ض
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لإ�صابات �أثناء فعاليات ر�سمية يف املدار�س احلكومية
ومراكز التدريب املهني وامل�ؤ�س�سات احلكومية الأخرى
ومبا ال يتعار�ض مع النظام �أو �أية �أنظمة حكومية
�أخرى.

مادة ()7

يقوم امل�ؤمن عليه بتغطية جزء من تكاليف العالج خارج
مراكز الوزارة وتقوم الوزارة بتغطية اجلزء املتبقي من
التكاليف وفق ًا للمرفق ()6

مادة()8

حتت�سب ر�سوم و�أق�ساط الت�أمني ال�صحي ح�سب ما هو وارد
يف ملحق (.)4

مادة ()9

تدفع �أق�ساط التامني االختياري يف �أحد مكاتب التامني
ال�صحي �أو ح�سب النظام املتبع بالإدارة.

مادة ()10

�أ .تكون فرتة االنتظار �ستني يوم ًا من تاريخ الدفع ،وال
ت�سري �أحكام فرتة االنتظار على امل�ؤمن عليهم
�إجباري ًا ومن يف حكمهم.
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ب .ت�سري �أحكام فرتة االنتظار على املرافقني من كافة
الفئات.

مادة ()11

ي�شرتط لالنتفاع من اخلدمات ال�صحية املعفاة من الدفع
جزئي ًا (ملحق  )1ومن اخلدمات ال�صحية من خارج الوزارة
(ملحق � )1أن تكون الأق�ساط م�سددة حتى نهاية ال�شهر
اجلاري.

مادة ()12

يفقد امل�ؤمن عليه حق االنتفاع من اخلدمات ال�صحية
املذكورة يف املادة ( )11يف احلاالت ال�سابقة:
�أ�	.إذا تخلف عن الدفع حتى مطلع ال�شهر الذي يلي
�شهر اال�ستحقاق.
ب�	.إذا تقدم بكتاب خطي يطلب فيه �إلغاء ان�ضمامه
لنظام التامني.

مادة ()13

يجوز معاودة االنتفاع من اخلدمات ال�صحية املذكورة �إذا
قام امل�ؤمن عليه بدفع كامل الأق�ساط امل�ستحقة عليه �إذا
كانت هذه الأق�ساط فقط جزء من ال�سنة املالية اجلارية.
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مادة ()14

يجوز معاودة االنتفاع من اخلدمات ال�صحية املعفاة جزئي ًا
(ملحق )1وتطبق فرتة االنتظار على االنتفاع من اخلدمات
ال�صحية خارج الوزارة فور ت�سديد كامل �أق�ساط التامني عن
املدة حتى نهاية ال�سنة املالية اجلارية �إذا كان بع�ض الأق�ساط
امل�ستحقة عن فرتة �سابقة لل�سنة املالية اجلارية.

مادة ()15

ل�سريان مفعول التامني ال�صحي �أثناء فرتة االنتظار يف
احلاالت الطارئة يجب على امل�ؤمن عليه �أن يدفع �أق�ساط �سنة
ون�صف ال�سنة عن ال�سنة املالية اجلارية.

مادة ()16

يجوز للمؤمن عليه االستفادة من اخلدمات
الصحية خارج الوزارة إذا توفرت الشروط التالية:

�	.1أن تكون بطاقة التامني ال�صادرة وفق هذا النظام �سارية
املفعول لأغرا�ض التحويل خارج مراكز الوزارة.
�	.2أن تكون اخلدمات املراد اال�ستفادة منها غري م�ستثناة
من �سلة اخلدمات ال�صحية التي توفرها الوزارة.
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 .3موافقة جلنة التحويل على القرار الطبي املقرتح يف
منوذج التحويل اخلا�ص بذلك وان يكون هذا النموذج
موقع ًا من االخت�صا�صي املعالج ورئي�س الق�سم �أو املدير
الطبي وم�صدق ًا من مدير امل�ست�شفى.

مادة ()17

تشمل مهام دائرة العالج خارج الوزارة ما يلي:

�	.1إعداد املوازنات التقديرية الالزمة لتغطية تكاليف
املر�ضى املتوقع حتويلهم خارج مراكز الوزارة.
�	.2إعداد اتفاقيات �شراء اخلدمات ال�صحية من خارج
الوزارة (داخل �أو خارج فل�سطني).
� .3إعداد العطاءات وامل�شاركة يف البت فيها �ضمن قوانني
و�أنظمة ال�شراء
 .4التن�سيق مع الوحدات الإدارية يف الوزارة لتي�سري توفري
احتياجات امل�ؤمن عليهم وفق معايري موحدة للتعامل مع
احلاالت املر�ضية.
 .5التن�سيق املبا�شر مع مديري امل�ست�شفيات �إذا كانت
اخلدمة املراد �شرا�ؤها متوفرة يف �إحدى امل�ست�شفيات
احلكومية.
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 .6ت�سمية مقرر للجنة التحويل لتوفري الظروف املنا�سبة
لت�سهيل �أعمال اللجنة.
 .7التن�سيق املبا�شر مع مديرى امل�ست�شفيات احلكومية يف
احلاالت الطارئة.
 .8درا�سة احلاالت التي مت حتويلها للعالج خارج الوزارة
و�إعداد تقارير حتليلية دورية بالتن�سيق مع جلنة التحويل
بهدف حتديد �أولويات تطوير اخلدمات ال�صحية يف
فل�سطني.
 .9متابعة الأن�شطة املتعلقة بعالج املر�ضى خارج الوزارة.
 .10مراجعة وتدقيق الفواتري لدائرة العالج و�إر�سالها �إىل
الدائرة املالية بعد اعتمادها من مدير  /مدير عام
دائرة العالج خارج الوزارة ل�صرفها ح�سب النظام
املعمول به.
 .11حتويل املر�ضى امل�ؤمن عليهم للمراكز املتعاقد معها
بعد موافقة جلنة التحويالت واعتماد االلتزامات املالية
ح�سب التعليمات املتبعة يف الوزارة.
 .12االحتفاظ ح�سب ال�صول مبلفات املر�ضى املحولني
للعالج خارج الوزارة.
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مادة ()18

ت�شكل جلنتان للتحويل خارج الوزارة واحدة يف املحافظات
اجلنوبية و�أخرى يف املحافظات ال�شمالية.

مادة ()19

ت�شكل جلنة التحويل خارج الوزارة من �سبعة �أطباء
اخت�صا�صني كحد �أدنى بتن�سيب من الوكيل امل�ساعد وبقرار
من الوكيل ويعاد ت�شكيلها كل ثالثة �أ�شهر بحيث ي�ستبدل ما
ال يقل عن ربع �أع�ضائها كل مرة وان ال ت�ستمر الع�ضوية لأكرث
من �أربعة مرات متتالية.

مادة ()20

جتتمع جلنة التحويل مرة يف الأ�سبوع على الأقل ولها �أن
ت�ستعني مبن ت�شاء من اخت�صا�صني وا�ست�شاريني للبت يف بع�ض
امللفات الطبية ومناظرة املري�ض �إذا ر�أت ذلك �ضروري ًا.

مادة ()21

تناط بلجنة التحويل املهام التالية:

 .1درا�سة ملفات احلاالت املر�ضية املر�شحة للتحويل خارج
الوزارة واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ش�أنها.
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 .2درا�سة امللفات الطبية والفواتري التي تعر�ضها عليها
خارج الوزارة.
 .3تدوين قراراتها يف �سجل خا�ص لأغرا�ض التوثيق
واملتابعة.
ً
ً
ً
 .4ترفع تقريرا �شهريا مف�صال عن �أعمالها واقرتاحاتها.

مادة ()22

ترفع تقارير دائرة العالج خارج الوزارة وتقارير التحويالت
للوزير والوكيل امل�ساعد.

ماده ()23

يتم التحويل للعالج خارج الوزارة ح�سب الإجراءات املعتمدة
(ملحق )7با�ستثناء احلاالت الطارئة فيتم حتويلها بقرار
من مدير  /مدير عام دائرة العالج خارج الوزارة على �أن
ت�ستكمل الإجراءات يف اليوم التايل و�أن تعر�ض احلالة على
جلنة التحويل يف �أول اجتماع الحق لها.

مادة ()24

ي�شكل الوزير جلنة بحث اجتماعي للنظر يف طلبات تخفي�ض
ن�سبة م�ساهمة املري�ض يف تغطية تكاليف العالج خارج الوزارة.
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مادة ()25

يجوز �إلغاء الت�أمني بطلب خطي من �صاحبه على �أن يدفع
جميع امل�ستحقات حتى تاريخ طلب الإلغاء مبا ال يزيد عن
�سنة كاملة.

مادة ()26

يعامل عمال اخلط الأخ�ضر الذين يحملون بطاقة العمل
ال�صادرة عن ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية معاملة امل�ؤمن
عليهم اختياري ًا فيما يتعلق بتغطية ن�سبة امل�ساهمات يف
العالج خارج الوزارة.

مادة ()27

يعامل املؤمن عليه معاملة غير املؤمن عليه في
احلاالت التالية:

�أ.
ب.
ت.
ث.
ج.

حوادث الطرق وحوادث العمل واحلوادث الق�ضائية.
احلاالت غري الطارئة يف مراكز الطوارئ ح�سب
بروتوكوالت �إدارة امل�ست�شفيات.
ا�ستخدام �سيارة الإ�سعاف بطلب ذاتي
امل�ساهمة ح�سب النظام
التطعيم لأغرا�ض ال�سفر للخارج.
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ح.
خ.
د.
ذ.

ت�صديق الوثائق
الفح�ص لطلب رخ�صة �سياقة
التقارير الطبية بطلب �شخ�صي
ت�صوير امللفات وفق ًا للأنظمة.

مادة ()28

مادة ()32

على جميع اجلهات املخت�صة ،كل فيما يخ�صه تنفيذ �أحكام
هذا النظام  ،ويفعل به يف تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية
�صدر يف رام اهلل بتاريخ 2006/3/27م

يعامل الزائر الفل�سطيني معاملة املواطن الفل�سطيني.

مادة ()29

تعترب املالحق رقم  8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1املرفقة بهذا
النظام جزء ًا ال يتجز�أ منه.

مادة ()30

ي�ستمر العمل بالتعليمات والقرارات التي ال تتعار�ض مع
�أحكام هذا النظام

مادة ()31

يلغى قرار جمل�س الوزراء رقم ( )113ل�سنة  2004بنظام
التامني ال�صحي احلكومي.
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ملحق ()1
�سلة اخلدمات ال�صحية
مادة()1

يق�صد بعبارة �سلة اخلدمات ال�صحية جمموعة اخلدمات
ال�صحية التي تقدمها �أو توفرها وزارة ال�صحية وهي:
�أ -اخلدمات ال�صحية احلكومية:
 -1اخلدمات ال�صحية التي تقدمها مراكز الوزارة جلميع
املواطنني �سواء كانوا م�ؤمن ًا �أو غري م�ؤمن عليهم:
 1.1التطعيمات امل�شمولة بربنامج التطعيم املوحد.
 1.2معاجلة الأمرا�ض املعدية مبا فيها ال�سل الرئوي
والأوبئة �أو �أي مر�ض يعر�ض �صحة اجلمهور
للخطر وفقا لقائمة الأمرا�ض التي تن�شرها وزارة
ال�صحة(ملحق .)8
 1.3خدمات الرعاية الأولية يف مراكز الأمومة
والطفولة( ملحق.)2
 1.4خدمات ال�صحة املدر�سية التي تقدم مببادرة من
وزارة ال�صحة واملتعلقة بال�صحة العامة.
 1.5خدمات الكوارث الطبيعية واحلروب.
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 1.6معاجلة الأطفال حتى �سن ثالث �سنوات.
 1.7معاجلة امل�صابني بالأمرا�ض العقلية املزمنة.
� 1.8أي خدمات �أخرى يوافق عليها جمل�س الوزراء
بتن�سيب من وزير ال�صحة.
 1.9يحق للوزير يف احلاالت والظروف الطارئة اتخاذ
القرارات املنا�سبة.
 -2اخلدمات ال�صحية احلكومية الأخرى التي تقدمها
مراكز الوزارة جلميع املواطنني وهي معفاة من الدفع
جزئيا للم�ؤمن عليهم فقط ( حت�صل من املراجعني
فقط امل�ساهمة التي يقرها النظام عند تلقي اخلدمات
ال�صحية).
ب -اخلدمات ال�صحية التي يتم �شرا�ؤها من خارج الوزارة:
هي جمموعة اخلدمات ال�صحية املعفاة من الدفع جزئيا
التي توفرها الوزارة للم�ؤمن عليهم فقط من خالل
تعاقدها مع املراكز ال�صحية غري التابعة لها �سواء يف
داخل فل�سطني �أو خارج فل�سطني.
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مادة()2
ال ت�شمل �سلة اخلدمات ال�صحية
احلاالت التالية:

 -1الأجهزة واللوازم الطبية امل�ساعدة كالأطراف ال�صناعية
والكرا�سي املتحركة.
 -2النظارات والعد�سات الال�صقة و�أجهزة ال�سمع والقوقعة.
 -3تركيب وتقومي الأ�سنان.
� -4أجهزة �صدمات القلب.
 -5اجلراحة البال�ستيكية لأغرا�ض جتميلية غري �ضرورية
�صحيا.
 -6معاجلات العقم.
 -7زراعة الأع�ضاء با�ستثناء الكلية والقرنية ب�شرط وجود
متربع للكلية ( وبدون امل�ساهمة يف �شراء �أي �أع�ضاء).
 -8ت�شطيب القرنية والإجراءات العالجية امل�شابهة.
 -9الأدوية من خارج قائمة الأدوية الأ�سا�سية املعتمدة.
 -10غطية نفقات الإقامة ملرافق املري�ض ما مل تقرر جلنة
التحويل لأ�سباب طبية خالف ذلك.
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ملحق ()2
(خدمات الرعاية الأولية يف مراكز
الأمومة والطفولة)

 -1تقدم جمانا ملراجعي مراكز الأمومة والطفولة التابعة
للوزارة �سواء كانوا م�ؤمنا عليهم �أو غري م�ؤمن عليهم.
 -2ت�شمل خدمات الرعاية الأولية متابعة منو وتطور الأطفال
حتى �سن ثالث �سنوات ومتابعة احلوامل خالل فرتة
احلمل وما بعده وفق ًا للربوتوكوالت املعتمدة يف الإدارة
العامة للرعاية ال�صحية الأولية والإدارة العامة لل�صحة
العامة.
 -3يعامل الأطفال حتى �سن ثالث �سنوات معاملة امل�ؤمن
عليهم فقط عند تلقي اخلدمات امل�شمولة يف �سلة
اخلدمات ال�صحية احلكومية.
 -4يتم حت�صيل امل�ساهمة ح�سب الربوتوكالت املعتمدة يف
الإدارة العامة للرعاية الأولية والإدارة العامة لل�صحة
العامة.

201

ملحق ()3
(�أ�سرة ومرافقو امل�ؤمن عليه)
(مادة )1

يعني بأسرة املؤمن عليه:

*
*
*

*

الزوج والزوجة �أو الزوجات والأوالد حتى �سن � 18سنة.
البنت حتى �سن الزواج �شريطة �أن ال يكون لها دخل.
االبن حتى نهاية الثانوية العامة وحتى بلوغه �سن � 21سن
كحد �أق�صى.
االبن حتى نهاية الدرا�سة اجلامعة وحتى بلوغه �سن 26
�سن كحد �أق�صى.

مادة()2

يجوز للمؤمن عيه طلب إضافة مرافق أو أكثر
لبطاقة التأمني اخلاصة به وفق الشروط التالية:

 -1الأب فوق �سن � 60شريطة �أن ال يكون له دخل.
 -2الأم �إذا كان الأب فوق �سن � 60سنة �شريطة �أن ال يكون
لها دخل.
 -3كل من لي�س له دخل ومعال من �صاحب الت�أمني على �أن
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يعزز ذلك مب�ستندات ثبوتية وهم:
 - 1.3الأم الأرملة
 - 3.2الأخوة والأخوات حتى �سن � 18سنة (الأيتام
وب�أمر و�صاية).
�	- 3.3أبناء الأخوة �أو الأخوات حتى �سن � 18سنة
(الأيتام وب�أمر و�صاية).
 - 3.4البنت املطلقة و�أوالدها �إذا كانت حتت رعاية
امل�ؤمن عليه.
 - 3.5البنت الأرملة و�أوالدها �إذا كانت حتت رعاية
امل�ؤمن عليه.
 - 3.6الأب العاجز عن العمل دون �سن � 60سنة ومن
يعيلهم (الأم والأوالد حتى �سن � 18سنة) �شريطة
�أن يربز تقريرا طبي ًا من اللجنة الطبية املخت�صة.
 - 3.7الأخت العزباء فوق �سن  18على �أن تكون معالة
من �صاحب الت�أمني مبوجب حجة �شرعية.
 - 3.8زوجة الأب.
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ملحق ()4
ر�سوم و�أق�ساط الت�أمني ال�صحي
مادة()1

حتصل رسوم التأمني التالية:

 -1ر�سوم ا�شرتاك � 60شيكل.
 -2ر�سم بدل تالف �أو �ضائع لبطاقة الت�أمني ال�صحي 30
�شيكل.

مادة()2

يحتسب ويحصل قسط التأمني (ماعدا رسوم
اإلضافات للمرافقني) على النحو التالي:

�أ -ملوظفي القطاع احلكومي ومن يف حكمهم يقتطع  %5من
الراتب الأ�سا�سي بحد �أدنى ال يقل عن � 50شيكل وبحد
�أعلى ال يزيد عن � 100شيكل �شهريا.
ب -للمتقاعدين من اخلدمة املدنية احلكومية يقتطع %5
من الراتب الأ�سا�سي بحد �أعلى ال يزيد عن � 100شيكل
�شهريا.
ت -ملوظفي وعمال امل�ؤ�س�سات املرخ�صة يح�صل ب�شكل
جماعي  %5من الراتب الإجمايل بني احلدين الأدنى 50
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�شيكل والأعلى � 100شيكل �شهريا.
ث -لأع�ضاء النقابات املهنية الذين لي�س لهم دخل حمدد
� 80شيكل �شهريا.
ج -لنقابات العمال � 50شيكل �شهريا تدفع عن ال�سنة املالية
كاملة للم�ؤمن عليه اجلديد وعلى دفعتني للم�ؤمن عليه
القدمي.
ح -لت�أمني الأ�سرة االختياري � 80شيكل �شهريا.
خ -لت�أمني الأعزب االختياري � 50شيكل �شهريا.
د -لت�أمني الطالب اجلامعي � 20شيكل �شهريا.

مادة()3

يح�صل ق�سط �شهري قدره � 10شيكل عن كل مرافق ي�سمح
هذا النظام ب�إ�ضافته لبطاقة الت�أمني.
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ملحق ()5
امل�ساهمات
مادة()1

يح�صل من مراجعي مديريات �صحة املحافظات والعيادات
اخلارجية عند تلقي اخلدمات ال�صحية م�ساهمة نقدية كما
يلي:
 -1الدواء:
 1.1ثالثة �شواكل عن كل وحدة دواء للم�ؤمن عليه بعد
�سن ثالث �سنوات.
� 1.2شيكل واحد عن كل وحدة دواء للأطفال حتى �سن
� 3سنوات.
 -2الأ�شعة:
� 2.1شيكالن عن كل فيلم يتم ت�صوره بالأ�شعة العادية.
 2.2واحد وخم�سون �شيكل عن كل جزء يتم ت�صويره
بالأ�شعة  C.Tداخل مراكز وزارة ال�صحة.
ي�ضاف � 18شيكل �إىل بند  1.2وبند  2.2يف حال
ا�ستخدام املادة امللونة.
 2.4ت�سعة �شواكل عن الإيكو.
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� 2.5ستة �شواكل عن الألرتا �ساوند.
 - 3املخترب:
 3.1يح�صل �شيكل عن كل فح�ص خمربي يتم طلبه
( )Testوي�شمل ذلك الفحو�صات الروتينية (بول،
براز� C.B.C ،أو � E.S.Rأو .)Hemoglobin
 3.22حت�صل �ستة �شواكل عن كل فح�ص زراعة Cu l
ture

 3.33يح�صل اثنا ع�شر �شيكل عن كل فح�ص �أن�سجة P a
.thology
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مادة()2

ي�ساهم املري�ض بن�سبة من تكلفة الأجهزة والأدوات التي
ت�ستخدم لعالجه داخل مراكز الوزارة على النحو التايل:
نوع الت�أمني

مدة الت�أمني

الو�صف

موظفو
-الوزارة
إلزامي
غير
(إجباري)
موظفي
-الوزارة
تسجيل
-شؤون اجتماعية
رسمي
منتظم
أكثر من سنة وساري
املفعول
منتظم
اختياري
وساري
حتى سنة
املفعول
أقل من
حالة طارئة
شهرين
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ن�سبة
امل�ساهمة
-5%
5%
10%
20%
30%

مادة()3

يح�صل من مراجعي وحدة الق�سطرة لإجراء ق�سطرة
ت�شخي�صية م�ساهمة نقدية على النحو التايل:
نوع الت�أمني

مدة الت�أمني

الو�صف

موظفو
-الوزارة
إلزامي
غير
(إجباري)
موظفي
-الوزارة
تسجيل
-شؤون اجتماعية
رسمي
منتظم
أكثر من سنة وساري
املفعول
منتظم
اختياري
وساري
حتى سنة
املفعول
أقل من
حالة طارئة
شهرين

امل�ساهمة
بال�شيكل
-20٠
200
40٠
800
1200
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مادة()4

يح�صل من مراجعي وحدة الق�سطرة عند �إجراء بالون �أو
تركيب �شبكة ن�سبة من تكلفتها كما ورد يف مادة (� )2أعاله
بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة النقدية املن�صو�ص عليها يف املادة
(� )3أعاله.

ملحق ()6

ن�سب م�ساهمة الوزارة وامل�ؤمن عليه يف تغطية تكاليف العالج
خارج الوزارة

مادة()1

تغطي الوزارة كامل تكاليف العالج خارج الوزارة
في احلاالت التالية:

 -1الأورام اخلبيثة بعد ت�أكد ت�شخي�صها.
 -2عمليات زراعة الكلي �شريطة �أن تكون الكلية متربع بها
ولي�ست م�شرتاة.
 -3الغ�سيل الكلوي للأطفال.
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مادة ()2

با�ستثناء احلاالت املذكورة يف مادة (� )1أعاله ي�ساهم املري�ض بتغطية
ن�سبة من تكاليف العالج خارج الوزارة ح�سب اجلدول التايل:
نوع الت�أمني

�إلزامي
(�إجباري)

مدة
الت�أمني

الو�صف

ن�سبة امل�ساهمة
املري�ض

الوزارة

--

موظفو الوزارة --

100٪

--

غري موظفي
الوزارة

٪5

٪ 95

--

ت�سجيل ر�سمي ٪5

٪95

�ش�ؤون اجتماعية �أكرث من منتظم و�ساري
املفعول
�سنة
اختياري
منتظم و�ساري
٪20
حتى �سنة
املفعول
٪10

�أقل من
�شهرين

حالة طارئة

٪30

٪90
٪80
٪70
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مادة ()3

بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة الواردة يف جدول املادة (� )2أعاله ي�ساهم
املري�ض مبثل نف�س الن�سبة الواردة يف نف�س اجلدول من ثمن �أي
جهاز �أو �أي �أداة م�ساعدة ت�ستخدم يف املداخلة العالجية ( مف�صل
�صناعي ،منظم� ،ضربات قلب ،دعامات ال�شرايني ،الخ)

مادة()4

تعر�ض طلبات تخفي�ض ن�سبة امل�ساهمة على جلنة البحث
االجتماعي للدرا�سة و�إبداء الر�أي.

ملحق ()7
�إجراءات التحويل

 -1يقوم االخت�صا�صي املعالج بتعبئة منوذج التحويل من
ن�سختني ويرفق معه تقريرا طبي ًا مف�صال عن حالة
املري�ض.
 -2يوقع منوذج التحويل من قبل االخت�صا�صي املعالج ورئي�س
الق�سم �أو املدير الطبي ويعتمد ويختم باخلتم الر�سمي
من مدير امل�ست�شفى.
 -3تر�سل �إدارة كل م�ست�شفى مناذج التحويل ومرفقاتها
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(�صورة عن التقارير والفحو�صات والهوية ال�شخ�صية
وبطاقة الت�أمني اخلا�صة باملري�ض) مع �أحد الأطباء
العاملني لديها لعر�ضها على جلنة التحويل يف يوم
انعقاد اللجنة.
 -4بعد البت يف احلاالت املر�شحة للتحويل من قبل جلنة
التحويل يتم الت�أكد من �سريان املفعول الت�أمني ال�صحي
من خالل دائرة الت�أمني ال�صحي.
 -5تر�سل جميع النماذج املعتمدة من دائرة الت�أمني �إىل دائرة
العالج لإ�صدار التغطيات املالية موقعة من مدير –
مدير عام الدائرة بعد الت�أكد من ر�صيد البند املايل.
 -6للوكيل والوكيل امل�ساعد طلب الإطالع على قرارات جلنة
التحويل قبل و �أو بعد �إ�صدار التغطية املالية.
 -7ت�صدر التغطية املالية مبا ال يتجاوز الع�شرة �آالف دوالر
�أمريكي ما مل تكن احلالة املر�ضية من نوع ال�صفقة
املتفق على �سعرها م�سبق ًا.
 -8التغطيات املالية التي تتجاوز الع�شرة �آالف دوالر �أمريكي
والغري متفق على �سعرها م�سبق ًا تعتمد من �أحد املفو�ضني
بالإنفاق.
 -9تر�سل دائرة العالج التغطيات املالية اخلا�صة باملر�ضى
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�إىل مدراء امل�ست�شفيات التي وردت منها مناذج التحويل
لت�سليمها للمر�ضى.
 -10ت�سلم التغطية املالية للمري�ض بعد �إبراز ما يثبت دفعه
للم�ساهمة �إذا مت حتديد قيمتها املالية من قبل دائرة
العالج.
 -11يقوم مدير  /مدير عام دائرة العالج بالتن�سيق مع
م�سئوله املبا�شر بالرد على املرا�سالت اخلا�صة باملر�ضى
املحولني خارج الوزارة.
 -12حتول احلاالت الطارئة بقرار من مدير /مدير عام
دائرة العالج على �أن ت�ستكمل الإجراءات يف اليوم التايل
وان تعر�ض احلالة على جلنة التحويل يف اجتماعها
القادم.

ملحق ()8
(الأمرا�ض ال�سارية)
مادة()1

تقدم اخلدمات ال�صحية جمانا وبدون م�ساهمة جلميع
امل�صابني واملخالطني �سواء كانوا م�ؤمنا �أم غري م�ؤمن عليهم
يف احلاالت املر�ضية التالية:
 -1الكلب  -2القزاز  -3الكولريا  -4ال�سحايا
 -5مر�ض التيفو�س  -6ال�سل  -7االيدز  -8اجلذام
 -9ال�شلل الرخوي احلاد  -10الت�سمم الغذائي  -11احلمي
املالطية  -12التهاب الكبد الوبائي الفريو�سي احلاد ب�أنواعه
� -13أي مر�ض �ساري �أو وبائي �آخر بقرار من وزير ال�صحة

مادة()2

يجري فحص  IGMوفحص  IGGفي مختبر الصحة
العامة مجانا ً فقط لألمراض التالية:

 -1مر�ض احل�صبة  -2مر�ض احل�صبة الأملانية
 -3مر�ض التك�سبوالزما  -4مر�ض النكاف
� -5أي مر�ض م�ستجد يقره مدير عام ال�صحة العامة.
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(�أمان)
مبادرة جمتمعية ملقاومة الف�ساد

�إن مواجهة الف�ساد “�سوء ا�ستخدام املوقع العام مل�صالح
خا�صة” ب�شتى �أ�شكاله يتطلب م�س�ؤولية تقع على عاتق
قطاعات املجتمع كافة ويتطلب �إ�شراك وتعاون احلكومة
وامل�ؤ�س�سات الوطنية واملنظمات احلكومية وغري احلكومية
وخمتلف قطاعات املجتمع الأهلي ،مبا فيها و�سائط الإعالم
اجلماهريية والقطاع اخلا�ص.
يعمل ائتالف “�أمان” على تعزيز ون�شر قيم النزاهة
وال�شفافية ونظم امل�ساءلة يف املجتمع الفل�سطيني ،من خالل
خطة وطنية فل�سطينية �شاملة ،وي�ساهم يف بناء نظام نزاهة
وطني.
�إن حق املعرفة والو�صول اىل املعلومات مرتكز �أ�سا�سي يف
النظام الدميقراطي يعزز من م�شاركة املواطنني يف عملية
البناء ومينحهم القوة مل�ساءلة امل�س�ؤولني.

االئتالف من �أجل النزاهة وامل�ساءلة – �أمان
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من�شورات �أمان 2007-2005
 التقرير ال�سنوي 2006 2006 AMAN Activity Report �سل�سلة تقارير( )1حق املواطن يف احل�صول على املعلومات العامةيف املجل�س الت�شريعي الفل�سطيني
 �سل�سلة تقارير( )2التعيينات الإدارية يف احلكومة الفل�سطينيةالعا�شرة :كما وردت يف قرارات جمل�س الوزراء
 �سل�سلة تقارير(� )3إ�شكاليات الف�صل بني ال�سلطات يف النظامال�سيا�سي الفل�سطيني ،ال�سلطة التنفيذية م�ؤ�س�ستا الرئا�سة وجمل�س
الوزراء
 �سل�سلة تقارير(� )4إ�شكاليات الف�صل بني ال�سلطات يف النظامال�سيا�سي الفل�سطيني – حالة ال�سلطة الت�شريعية
 �سل�سلة تقارير( )5حق املواطن يف احل�صول على املعلوماتالعامة -يف ال�سلطة الق�ضائية الفل�سطينية
 �سل�سلة تقارير(� )6إ�شكاليات الف�صل بني ال�سلطات يف النظامال�سيا�سي الفل�سطيني –حالة ال�سلطة الق�ضائية
 �سل�سلة تقارير( )7حق املواطن يف احل�صول على املعلوماتالعامة -يف اجلهاز املركزي للإح�صاء و وزارة املالية الفل�سطينية
والأر�شيف الوطني الفل�سطيني
 �سل�سلة تقارير( )8النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة يف اخلدمات217
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ال�صحية احلكومية – العالج يف اخلارج ،الإدخال للم�ست�شفيات،
�صرف الأدوية
�سل�سلة تقارير(� )9إدارة قطاع الأرا�ضي يف فل�سطني
�سل�سلة تقارير( )10الأداء املايل لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية
الإيرادات والنفقات خالل عام  2006والن�صف االول من عام
2007
الإدارة العامة مل�ؤ�س�سات الدولة غري الوزارية يف فل�سطني
ملحق خا�ص حول �شبكة الإعالميني الفل�سطينيني �ضد الف�ساد
كتاب امل�ؤمتر “�صراع ال�صالحيات وغياب امل�س�ؤوليات” يف ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية.
ن�شرة �أمان الدورية -العدد الأول
ن�شرة �أمان الدورية -العدد الثاين
ن�شرة �أمان الدورية -العدد الثالث
ن�شرة �أمان الدورية -العدد الرابع
ن�شرة �أمان الدورية -العدد اخلام�س
ن�شرة �أمان الدورية -العدد ال�ساد�س
برو�شور “الإبالغ عن الف�ساد واجب وطني “
برو�شور “ جائزة النزاهة ”2007
برو�شور “ جائزة النزاهة للقطاع اخلا�ص ”2007
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القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني
قانون املخابرات يف قوى الأمن الفل�سطينية وقانون املخابرات
العامة وقانون الدفاع املدين
دليل املوظف العام – اجلزء الأول
دليل املوظف العام – اجلزء الثاين
ملواجهة الف�ساد يف فل�سطني – جمموعة قوانني
مبادئ مدونات ال�سلوك (القطاع العام ،والقطاع اخلا�ص،
والهيئات املحلية)
دليل الربملاين يف مواجهة الف�ساد
يف ظل الواقع الفل�سطيني � :أي قانون للأحزاب نريد ؟
النزاهة وال�شفافية يف عمل الأحزاب ال�سيا�سية يف فل�سطني ،مبادئ
عامة
حرية املعرفة واالطالع �أ�سا�سي لل�شفافية وامل�ساءلة
القطاع العام الفل�سطيني  :مهام و�صالحيات م�ؤ�س�سات ال�سلطة
الوطنية الفل�سطينية
ال للوا�سطة واملح�سوبية واملحاباة
املنظمات الأهلية الفل�سطينية والف�ساد
دور الإعالم الفل�سطيني يف مواجهة الف�ساد
النزاهة وامل�ساءلة وال�شفافية يف عمل الهيئات املحلية
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الف�صل بني ال�سلطات يف النظام الفل�سطيني
حرية الو�صول �إىل املعلومات يف فل�سطني
دور الربملان والربملانيني يف مواجهة الف�ساد
�شكاوى اجلمهور يف فل�سطني الواقع وامل�ستقبل
الق�ضاء الفل�سطيني قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة وال�شفافية
الف�ساد (الداء والدواء للأطفال �  ،أ�سبابة وطرق مكافحته
للنا�شئةwww.aman\\Desktop\\Aman%20Site2\\Arabic\\ ،
� ”documents\\Youths.docأ�سبابه ونتائجه لل�شباب)
الدليل الفل�سطيني للرتاخي�ص والت�صاريح واالذونات
بو�سرت �إحتفال ال�شفافية 2006
بو�سرت بوجود الف�ساد اجلميع يدفع الثمن
بو�سرت �إعالن �صادر عن امل�ؤ�س�سات الأهلية ب�ش�أن النزاهة يف توزيع
امل�ساعدات الإن�سانية
بو�سرت من �أجل فل�سطني خالية من الف�ساد
بو�سرت يف ظل الواقع الفل�سطيني �أي قانون لالحزاب نريد
بو�سرت مبادئ انتخابات نزيهة و�شفافة
بو�سرت ميثاق �شرف بني الأحزاب والف�صائل ال�سيا�سية �أثناء
العملية االنتخابية
بو�سرت حقوق و�ضمانات امل�ستهلك

-

برو�شور م�شروع تعزيز قدرة الإعالميني يف مكافحة الف�ساد
برو�شور اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
ق�صة احلار�س
�صالح وطالح
قراءات فل�سطينية يف مبادرات �إ�صالح النظام ال�سيا�سية
الفل�سطيني
رول �أب  :برنامج �أمان – عربي
رول �أب  :برنامج �أمان – اجنليزي
لوحة اعالنية  :التبليغ عن الف�ساد واجب وطني
لوحة �إعالنية :عن االبالغ عن الف�ساد
بو�سرت  :االبالغ عن الف�ساد
ملحق خا�ص باملخيمات ال�صيفية

221

�أع�ضاء ائتالف �أمان

املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية – مفتاح
الربيد الإلكرتوينinfo@miftah.org :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.miftah.org :

رام اهلل ،هاتف ،02 298 9490 :فاك�س02 298 9492 :
القد�س :هاتف ،02 585 1842 :فاك�س02 583 5184 :

امللتقى الفكري العربي  -القدس
الربيد الإلكرتوينinfo@paltrade.org :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.paltrade.org :

هاتف ،02 626 4774 :فاك�س02 626 4338 :

مركز التجارة الفلسطيني – بالتريد
الربيد الإلكرتوينinfo@multaqa.org :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.multaqa.org :

هاتف ،02 240 8383 :فاك�س02 240 8370 :

املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية  -مواطن
الربيد الإلكرتوينmuwatin@muwatin.org :
ال�صفحة الإلكرتونيةwww.muwatin.org :

هاتف ،02 295 1108 :فاك�س02 296 0285 :
مركز امليزان حلقوق اإلنسان  -غزة
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�أ�ضواء للت�صميم02 2980552 ،
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