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الق�سم الأول
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من الف�ساد.
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قانون التقاعد العام 

رقم )7( ل�سنة 2005م

رئي�ش اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�ش ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية.

بعد االإطالع على القان�ن االأ�سا�سي املعدل، وعلى قان�ن التاأمني 

يف  به  املعم�ل  وتعديالته  1964م  ل�سنة  رقم)8(  واملعا�سات 

حمافظات غزة، وعلى قان�ن التقاعد املدين رقم)34( ل�سنة 

1959م املعم�ل به يف حمافظات ال�سفة،وعلى قان�ن التاأمني 

2004م،  الفل�سطيني رقم)16(ل�سنة  واملعا�سات لق�ى االأمن 

وعلى قان�ن اخلدمة املدنية رقم )4( ل�سنة1998وتعديالته.

وبناء  ال�زراء،  جمل�ش  من  املقدم  القان�ن  م�سروع  وعلى 

بتاريخ  املنعقدة  بجل�سته  الت�سريعي  املجل�ش  اأقره  ما  على 

2005/4/7م. اأ�سدرنا القان�ن التايل:
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الباب الأول

تعاريف ونطاق القانون

مادة )1(

التعاريف

لها  املخ�س�سة  املعاين  التالية  والعبارات  بالكلمات  يق�سد 

اأدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك:

ال�سلطة الوطنية: ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية.

الرئي�ض: رئي�سي ال�سلطة ال�طنية.

احلكومة: جمل�ش وزراء ال�سلطة ال�طنية.

رئي�ض الوزراء: رئي�ش احلك�مة.

من  كل  اأو  ال�طنية  ال�سلطة  يف  وزيرًا  عمل  من  كل  الوزير: 

�سغل وظيفة حك�مية مبرتبة وزير.

اخلزينة: خزينة ال�سلطة ال�طنية.

كل من عني بقرار من جهة خمت�سة ل�سغل وظيفة  املوظف: 

مدرجة يف نظام ت�سكيالت ال�ظائف املدنية اأو الع�سكرية على 

م�ازنة اإحدى الدوائر احلك�مية اأيا كان طبيعة تلك ال�ظيفة 

اأو م�سماها اأو اأي م�ستخدم اآخر ن�ست الق�انني واالأنظمة على 

اأنه خا�سع لقان�ن التقاعد العام.

اأو  اأو م�ؤ�س�سة عامة  اأو دائرة  وزارة  اأية  الدائرة احلكومية: 

�سلطة اأو هيئة اأو اأي جهة اأخرى تك�ن م�ازنتها �سمن امل�ازنة 

العامة لل�سلطة اأو ملحقة بها.

الأحكام  وفقًا  التقاعد  على  يحال  الذي  امل�ظف  املتقاعد: 

القان�ن.

والذي  العام  التقاعد  لنظام  املنت�سب  امل�ظف  امل�سرتك: 

ت�سري عليه اأحكام القان�ن.

احلافظ: البنك اأو امل�ؤ�س�سة املالية التي يتم تعيينها من قبل 

الهيئة  وممتلكات  اأم�ال  واإدارة  حلفظ  الهيئة  اإدارة  جمل�ش 

وفقًا لتعليمات جمل�ش االإدارة.

بعد  تقاعدية  منافع  على  يح�سل  الذي  ال�سخ�ش  املنتفع: 

وفقًا  التقاعد  وم�ستحقي  املتقاعد  وي�سمل  القان�ن  تطبيق 

الأحكام القان�ن.

الراتب: املبلغ ال�سهري الذي يتقا�ساه امل�ظف والذي تخ�سم 

منه امل�ساهمات وي�سمل الراتب االأ�سا�سي، والعالوات الثابتة 

وهي )عالوة طبيعة العمل( والعالوات الدورية وعالوة غالء 

املعي�سة.

م�ساهمة امل�سرتك: الن�سبة املقتطعة �سهريًا من راتب امل�ظف 
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طبقًا للقان�ن.

خزينة  من  يدفع  الذي  ال�سهري  املبلغ  احلكومة:  م�ساهمة 

ال�سلطة ال�طنية مل�سلحة امل�ظف.

امللزم  الراتب  ن�سبة مئ�ية من  اأو  الإلزامية: مبلغ  امل�ساهمة 

ح�ساب  ل�سالح  منه  م�ساهمة  احلافظ  اإىل  بت�ريده  امل�ظف 

التقاعد االأ�سا�سي وتق�م احلك�مة باقتطاع الن�سبة وت�ريدها 

للهيئة.

امل�ساهمة الختيارية: مبلغ اأو ن�سبة مئ�ية من الراتب والتي 

وب�سكل  راتبه  من  خ�سمها  احلك�مة  من  امل�ظف  يطلب 

اختياري وت�رد حل�سابه لدى احلافظ.

من  امل�ستحقة  واالأرباح  الف�ائد  التقاعدية:  العوائد 

االأ�سا�سي،  التقاعد  لنظام  العائدة  املبالغ  جميع  ا�ستثمارات 

واملبالغ املر�س�دة يف ح�ساب امل�ظف.

الراتب التقاعدي: املبالغ ال�سهري اأو قيمة الدفعة ال�احدة 

اأو مزيج بينهما تدفع مل�ظفي القطاع العام اأو اأية فئة م�سم�لة 

يف اأحكام هذا القان�ن عند اال�ستحقاق.

ورثة  عليه  يح�سل  الذي  التقاعد  مبلغ  ه�  الورثة:  تقاعد 

امل�ظف املت�يف وفقا الأحكام القان�ن.

�سن التقاعد املبكر: ال�سن االأدنى من �سن التقاعد االإلزامي 

اإىل  اخلروج  للم�ظف  القان�ن  هذا  مب�جبه  ي�سمح  والذي 

من  واال�ستفادة  تقاعدي  راتب  على  واحل�س�ل  التقاعد 

امل�ساهمات واحل�س�ش والع�ائد التقاعدية واملنافع االأخرى.

جمل�ض الإدارة: ه� املجل�ش الذي ي�سكل مب�جب اأحكام هذا 

القان�ن ويت�ىل م�س�ؤولية اإدارة هيئة التقاعد.

رئي�ض املجل�ض: رئي�ش جمل�ش اإدارة هيئة التقاعد.

من  اال�ستفادة  يف  احلق  لهم  الذين  االأفراد  امل�ستحقون: 

احل�ساب  من  املجمعة  واالأم�ال  االأ�سا�سي  التقاعدي  الراتب 

االختياري للم�ظف املتقاعد.

ال�ستثمارات:  املبالغ التي تطلب الهيئة من خرباء ا�ستثمارين 

)مدير اأو مدير واال�ستثمار( ا�ستثمارها ل�سالح امل�ظف نيابة 

القان�ن  االأوجه واالأماكن املحددة وفقًا الأحكام هذا  عنه يف 

والل�ائح ال�سادرة مبقت�ساه.

�سنوات اخلدمة التقاعدية: هي مدة اخلدمة املقب�لة للتقاعد 

مب�جب اأحكام هذا القان�ن والتي �سددت م�ستحقاتها املالية 

بالكامل للهيئة.

هذا  مب�جب  الفل�سطينية” املن�ساأة  التقاعد  “هيئة  الهيئة: 

القان�ن.

ال�سابقة  التقاعد  باأنظمة  اخلا�سة  احل�سابات  احل�سابات: 
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 ،1964 ل�سنة   )8( وقان�ن   ،1959 ل�سنة   )34( لقان�ن  وفقًا 

“املنافع  نظام  وهي  االأنظمة اجلديدة  اإىل ح�سابات  اإ�سافة 

هذا  يف  املحددة” واملعرفة  امل�ساهمات  “نظام  املحددة” و 

القان�ن.

باأعمال  يق�م�ن  الذين  املتخ�س�س�ن  االأ�سخا�ش  املدققون: 

التدقيق املحا�سبي واملايل جلميع اأعمال الهيئة وفقًا الأحكام 

القان�ن.

يف  متخ�س�سني  اأ�سخا�ش  من  جمم�عة  التدقيق:  جلنة 

املحا�سبة تعينهم الهيئة ويق�م�ن مبهمات التدقيق املحا�سبي 

واملايل الأعمال الهيئة.

مديرية الرواتب العامة: الدائرة املخت�سة يف وزارة املالية 

التي تق�م باإعداد و�سرف رواتب العاملني يف القطاع العام.

تنفيذ  تت�ىل  التي  املالية  االإدارة  والع�سكرية:  املالية  االإدارة 

م�ازنة القطاع الع�سكري مبا فيها اإعداد رواتب الع�سكريني.

تقدر  متخ�س�سة  اإح�سائية  مالية  دار�سة  اكت�راية:  درا�سة 

ومنافع  مل�ساهمات  وفقًا  امل�ستقبلية  الهيئة  ونفقات  اإيرادات 

اخلا�سة  الدمي�غرافية  والع�امل  واملتقاعدين  امل�ظفني 

بالعاملني اخلا�سعني لقان�ن التقاعد العام.

جميع  �سداد  من  الهيئة  ميكن  الذي  ال��سع  املايل:  التوازن 

امل�ستحقات التقاعدية من خالل املبالغ املت�فرة لديها �س�اء 

لهذه  اال�ستثمارية  العائدات  و /اأو  امل�سرتكني  من م�ساهمات 

االأم�ال.

الأنظمة الأخرى: اأنظمة التقاعد غري النظام ال�ارد يف هذا 

القان�ن.

واملكلفة  الهيئة  داخل  امل�سكلة  اللجنة  ال�ستثمارات:  جلنة 

با�ستثمار  املتعلقة  الت��سيات  اال�ستثمارية  االأو�ساع  بدرا�سة 

اأم�ال الهيئة ملجل�ش االإدارة.

املخت�سة  املالية  امل�ؤ�س�سة  اأو  ال�سخ�ش  ال�ستثمارات:  مدير 

الذي يعني من قبل الهيئة ليت�ىل اإدارة ا�ستثمار اأم�ال الهيئة 

ح�سب تعليمات جمل�ش االإدارة وفقًا الأف�سل املمار�سات.

لالأ�سعار  القيا�سي  الرقم  امل�ستهلك:  الأ�سعار  القيا�سي  الرقم 

املركزي  اجلهاز  قبل  من  ون�سره  احت�سابه  يتم  والذي 

لالإح�ساء الفل�سطيني.

املنافع املحددة: العائد املعرف م�سبقًا وامل�سم�ن والذي يعطي 

فئات امل�ظفني امل�سم�لني بهذا القان�ن احلق يف ا�ستالمه من 

قبل هيئة التقاعد وفقًا الأحكام هذا القان�ن.

املتقاعدين  ميتلك  تقاعد”  “نظام  املحددة:  املنافع  نظام 

على  القان�ن احلق يف احل�س�ل  الأحكام  وفقًا  به  امل�سم�ل�ن 
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راتب تقاعدي اأو مكافاأة حمدد وحم�س�ب على اأ�سا�ش الراتب 

و�سن�ات اخلدمة.

امل�ساهمات املحددة: الن�سبة املحددة من الراتب التي يدفعها 

امل�ظف�ن امل�سم�ل�ن باأحكام القان�ن �سهريًا، م�ساهمة منهم 

تقيد حل�سابهم بالهيئة.

فئات  فيه  تقاعد” تختار  “نظام  املحددة:  امل�ساهمات  نظام 

بقيمة حمددة  امل�ساهمة  القان�ن  باأحكام  امل�سم�لة  امل�ظفني 

من راتبهم، بحيث يح�سل املتقاعد عند التقاعد على كامل 

النظام  هذا  يف  احلك�مة  م�ساهمة  اإىل  اإ�سافة  املبالغ  هذه 

والع�ائد التقاعدية.

ت�سارب امل�سالح: تعار�ش م�سلحة فرد معني مع واجبه و/اأو 

التزاماته اجتاه الهيئة، مما يخلق و�سع وحالة يك�ن فيها قرار 

امل�س�ؤول قابل للتاأثري عليه عن طريق امل�سلحة ال�سخ�سية.

فائدة الليرب: �سعر لندن للفائدة الداخلية بني البن�ك.

ق�ى  ومنت�سبي  املدين  القطاع  ي�سمل م�ظفي  العام:  القطاع 

التحرير  منظمة  م�ظفي  ذلك  يف  مبا  الفل�سطيني،  االأمن 

الفل�سطينية الذين لديهم م�س�ؤوليات يف اخلارج والتي تدفع 

اأن ال ينتفع�ا  رواتبهم من م�ازنة ال�سلطة ال�طنية، �سريطة 

من نظام تقاعد حك�مي اآخر.

مادة )2(

الأ�سخا�ض املخاطبني بالقانون

ت�سرى اأحكام هذا القان�ن على جميع م�ظفي القطاع العام 

واملجتمع  االأهلي  العمل  وم�ؤ�س�سات  املحلية  الهيئات  وم�ظفي 

ويغطي  الأحكامه،  وفقًا  التقاعد  بنظام  امل�سرتكني  املدين 

تقدمي املنافع  التقاعدية لهم يف احلاالت التالية:

1. االإحالة على التقاعد.

2. ال�سيخ�خة اأو العجز عن العمل.

3. ال�فاة.
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الباب الثاين

الف�سل الأول

اإن�ساء الهيئة ومهامها

مادة )3(

هيئة التقاعد الفل�سطينية

)هيئة  ت�سمى  هيئة  القان�ن  هذا  اأحكام  مبقت�سى  تن�ساأ   .1

االعتبارية  بال�ســــخ�سية  تتمتع  الفل�ســطينية(  التقاعـــد 

واال�ســتقالل املايل واالإداري واالأهلية القان�نية، ملبا�سرة 

حتقيق  لها  تكفل  التي  والت�سرفات  االأعمال  جميع 

وغري  املنق�لة  االأم�ال  متلك  ذلك  يف  مبا  اأغرا�سها، 

ن�ساطها  وممار�سة  اأعمالها  ل�سري  الالزمة  املنق�لة 

والت�سرف فيها وفق اأحكام القان�ن.

يك�ن املقر الرئي�ش للهيئة يف مدينة القد�ش، ولها احلق   .2

يف فتح فروع يف املحافظات االأخرى.

تتمتع الهيئة باالإعفاءات والت�سهيالت املمن�حة لل�زارات   .3

للهيئة  متنح  اأخرى  اإعفاءات  واأية  احلك�مية  والدوائر 

مب�جب القان�ن.

مادة )4(

اأموال الهيئة

تتك�ن اأم�ال الهيئة من امل�ارد االآتية:

املنتفعني  رواتب  من  �سهريًا  تقتطع  التي  اال�سرتاكات   .1

باأحكام هذا القان�ن.

برواتب  تلتزم  التي  اجلهات  ت�ؤديها  التي  امل�ساهمات   .2

املنتفعني.

ح�سيلة ا�ستثمار اأم�ال الهيئة.  .3

امل�ارد االأخرى الناجتة عن ن�ساط الهيئة  .4

مادة )5(

مهام الهيئة

تق�م الهيئة باملهام التالية:

وفقًا  التقاعد  نظام  على  واالإ�سراف  واالإدارة  التنظيم   .1

الأحكام هذا القان�ن.

التاأكد من اأن امل�ج�دات ت�ستثمر ب�سكل ي�سمن را�ش املال   .2

الع�امل  مراعاة  مع  ممكن  عائد  اأعلى  حتقيق  وي�سمن 

واإمكانياتها  الهيئة  مت�يل  على  ت�ؤثر  اأن  ميكن  التي 
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وفقًا  املالية  واملتطلبات  تلبية االحتياجات  وقدرتها على 

لنظام ي�سدر بهذا ال�ساأن.

اأعلى  �سمن  عليها  امللقاة  امل�س�ؤوليات  جميع  ممار�سة   .3

معايري امل�س�ؤولية املهنية وفق االأ�س�ل.

مادة )6(

حظر ممار�سة بع�ض الأعمال

و/اأو  اأعمال  اأية  ممار�سة  ودوائرها  الهيئة  على  يحظر 

كما  الهيئة  اأهداف  مع  تت�افق  ال  ن�ساطات  و/اأو  �سالحيات 

يحظر عليها االقرتا�ش من اأجل مت�يل م�ازنتها الت�سغيلية.

مادة )7(

متويل الهيئة

مت�ل امل�ازنة اجلارية للهيئة من م�ساهمات امل�سرتكني بحيث 

مالية،  �سنة  اأية  يف  اال�سرتاكيات  من   ”%2“ على  تزيد  ال 

املجل�ش  م�افقة  على  م�سبقا  باحل�س�ل  الهيئة  وتلتزم 

الت�سريعي، ويف حاالت ال�سرورة الق�س�ى وحال تطلب االأمر 

جتاوز اجلارية لهذه الن�سبة.

الف�سل الثاين

امل�سرتكون

مادة )8(

الفئات املنتفعة بالقانون

ينتفع باأحكام هذا القان�ن الفئات االآتية:  .1

امل�ظف�ن املدني�ن وم�ظف� ق�ى االأمن الفل�سطينية  اأ . 

الذين يتقا�س�ن رواتبهم من امل�ازنة العامة.

يت�ل�ن  الذين  الفل�سطينية  التحرير  م�ظف� منظمة  ب . 

من  رواتبهم  تدفع  والذين  اخلارج،  يف  م�س�ؤوليات 

اأنظمة  يف  ا�سرتاكهم  عدم  �سريطة  العامة  امل�ازنة 

تقاعد حك�مية اأخرى.

م�ظف� الهيئات املحلية وامل�ؤ�س�سات العامة * ج. 

م�ظف� م�ؤ�س�سات العمل االأهلي واملجتمع املدين والقطاع   .2

العمل  قان�ن  الأحكام  اخلا�سعني  والعمال  اخلا�ش 

ومنت�سب�ها،وينظم  املهنية  النقابات  واأع�ساء  وم�ظف� 

ذلك بالئحة ت�سدر عن جمل�ش ال�زراء .*

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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مادة )9(

ا�ستثناء بع�ض الفئات

ال ينتفع باأحكام هذا القان�ن الفئات االآتية:

تاريخ  عند  “45” �سنة  �سن  ف�ق  العام  القطاع  م�ظف�   .1

املالية  امل�ساهمة  ه�ؤالء يف  وي�ستمر  القان�ن،  هذا  تنفيذ 

الق�انني  ح�سب  التقاعدية  املنافع  على  واحل�س�ل 

اخلا�سعني لها.

ال  هيئة  اأو  م�ؤ�س�سة  للعمل يف  املنق�ل  اأو  املعني  امل�سرتك   .2

يخ�سع م�ظف�ها الأحكام هذا القان�ن.

مادة )10(

ال�سرتاك يف اأنظمة التقاعد

اأنظمة تقاعد  النظام اال�سرتاك يف  للم�سرتك يف هذا  يج�ز 

غري حك�مية اأخرى.

الف�سل الثالث

احل�سابات

مادة )11(

نظام التقاعد

يتك�ن نظام التقاعد من:

1. نظام املنافع املحددة.

2. نظام امل�ساهمات املحددة.

مادة )12(

تاأ�سي�ض احل�سابات

تق�م الهيئة بتاأ�سي�ش احل�سابات التالية:

يف  امل�سرتكني  وم�ساهمات  حق�ق  ي�سم  خا�ش  ح�ساب   .1

نظام التقاعد ال�سابق واملنبثق عن قان�ن رقم “8” ل�سنة 

1964 )نظام الـ %10(.

ح�ساب خا�ش ي�سم حق�ق وم�ساهمات �سباط و�سباط   .2

�سف واالأفراد العاملني يف ق�ى االأمن الفل�سطيني وفقًا 

التاأمني واملعا�سات لق�ى االأمن الفل�سطيني رقم  لقان�ن 

)16( ل�سنة 2004م.
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يف  امل�سرتكني  وم�ساهمات  حق�ق  ي�سم  خا�ش  ح�ساب   .3

نظام التقاعد ال�سابق واملنبثق عن قان�ن التقاعد املدين 

رقم “34” ل�سنة 1959 )نظام الـ%2(.

املحددة”  املنافع  “نظام  الأغرا�ش  خا�ش  ح�ساب   .4

املن�س��ش عليه يف هذا القان�ن.

امل�ساهمات  “نظام  الأغرا�ش  ين�ساأ  خا�ش  ح�ساب   .5

املحددة” املن�س��ش عليه يف هذا القان�ن.

كافة  اإدارة  م�س�ؤولية  العام  التقاعد  اإدارة  تت�ىل   .6

كافة  اإليها  وت�ؤول  عليها  واالإ�سراف  احل�سابات  هذه 

اأحكام  وتنفيذ  �سابقة،  اإدارة  الأية  املخ�لة  ال�سالحيات 

هذا  الأحكام  وفقًا  اخل�س��ش  بهذا  ال�سارية  الق�انني 

القان�ن .*

الف�سل الرابع

املعاملة ال�سريبية

مادة )13(

اإعفاءات

من  التقاعد  ورواتب  الهيئة  ا�ستثمارات  عائدات  تعفى   .1

�سريبة الدخل.

تخ�سع م�ساهمات امل�سرتك ل�سريبة الدخل.  .2

مادة )14(

حت�سيل اأموال الهيئة

حت�سل الهيئة اأم�الها وفقًا لق�انني واأنظمة حت�سيل االأم�ال 

العامة.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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الباب الثالث

نظام موظفي القطاع العام

الف�سل الأول

امل�ساهمات

مادة )15(

ن�سبة امل�ساهمة الإجبارية

تك�ن ن�سبة امل�ساهمة االإجبارية م�حدة جلميع املنتفعني.

مادة )16(

ح�ساب ن�سبة امل�ساهمة

امل�ساهمة  ن�سبة  منه  الذي حت�سب  االأ�سا�ش  الراتب ه�  يك�ن 

لكل من امل�سرتك اأو امل�سغل اأو اأي جهة اأخرى تلتزم برواتب 

امل�ظفني.*

مادة )17(

ن�سبة م�ساهمة احلكومة يف نظام املنافع املحددة

املنافع  نظام  يف  االإجبارية  امل�سغل  م�ساهمة  ن�سبة  تك�ن   .1

املحددة )9%( من الراتب.*

2. تك�ن ن�سبة م�ساهمة امل�سرتك االإجبارية يف نظام املنافع 

املحددة )7%( من الراتب.

مادة )18(

ن�سبة م�ساهمة احلكومة الإجبارية

تك�ن ن�سبة م�ساهمة امل�سغل االإجبارية يف  امل�ساهمات املحددة 

)3%( وتك�ن ن�سبة م�ساهمة امل�سرتك )3%( من الراتب وله 

حق امل�ساهمة باأية ن�سب اإ�سافية اأخرى دون اأن يرتب ذلك اأية 

التزامات اإ�سافية على امل�سغل.*

مادة )19(

حتويل م�ساهمات امل�سرتك واحلكومة

بتح�يل  املالية  وزارة  يف  العامة  الرواتب  مديرية  تق�م   .1

م�ساهمات امل�سرتك وامل�سغل اإىل احل�سابات املخ�س�سة 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م * مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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عام  مدير  ويعلم  الهيئة،  حافظ  لدى  الغر�ش  لهذا 

ويبلغ  التح�يل،  بهذا  الهيئة  واإدارة  احلافظ  الرواتب 

الرواتب  ومديرية  الهيئة  اإدارة  من  كاًل  ف�رًا  احلافظ 

العامة ا�ستالمه لهذه احل�الة.*

بالتعاون  املالية  وزارة  يف  العامة  الرواتب  مديرية  تق�م   .2

والتن�سيق مع االإدارة املالية الع�سكرية بتح�يل م�ساهمات 

اإىل  الع�سكرية  اخلدمة  م�ظفي  وم�ساهمات  امل�سغل 

احل�سابات املخ�س�سة لهذا الغر�ش لدى حافظ الهيئة، 

املالية  الهيئة  واإدارة  الرواتب احلافظ  ويعلم مدير عام 

الع�سكرية- ا�ستالمه لهذه احل�الة.

الرواتب  ب�سجالت  الهيئة  العامة  الرواتب  تزود مديرية   .3

التي حتت�ي على جميع املعل�مات ال�سرورية لالحتفاظ 

ب�سجالت احل�سابات الفردية لالأع�ساء اخلا�سة بنظامي 

املنافع املحددة وامل�ساهمات املحددة.

فيما عدا م�ظفي القطاع العام تق�م اجلهات التي تلتزم   .4

برواتب امل�ظفني امل�سرتكني بنظام التقاعد- باالآتي:

اإىل  وم�ساهمتها  امل�سرتك  م�ساهمات  حت�يل  اأ . 

حافظ  لدى  الغر�ش  لهذا  املخ�س�سة  احل�سابات 

بهذا  والهيئة  احلافظ  اجلهة  هذه  وتعلم  الهيئة، 

الهيئة  اإدارة  ويبلغ احلافظ ف�رًا كاًل من  التح�يل، 

واجلهة امل�سغلة ا�ستالمه لهذه احل�الة.

على  حتت�ي  التي  الرواتب  ب�سجالت  الهيئة  تزويد  ب . 

ب�سجالت  لالحتفاظ  الفردية  املعل�مات  جميع 

بنظامي  اخلا�سة  لالأع�ساء  الفردية  احل�سابات 

املنافع املحددة وامل�ساهمات املحددة.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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الف�سل الثاين

حفظ ال�سجالت وم�سك الدفاتر

مادة )20(

م�سوؤولية الهيئة

اأية  مطابقة  عن  م�سئ�لة  الهيئة  تك�ن  املحا�سبة  الأغرا�ش 

اختالفات قد حت�سل يف ال�سجالت اأو التح�يالت املالية اإىل 

احل�سابات املختلفة بطريقة القيد املزدوج لدى كل من:

خمت�سة  اأخرى  دائرة  واأية  العامة  الرواتب  مديرية   .1

ب�سرف الرواتب.

الهيئة.  .2

احلافظ.  .3

مدير اال�ستثمارات.  .4

مادة )21(

مديرية الرواتب العامة

تق�م مديرية الرواتب العامة وجهات الت�سغيل باإعالم امل�سرتكني 

�سهريًا وعن طريق ك�سف الرواتب و/اأو ق�سائم الرواتب بحجم 

املبالغ التي اقتطعت منهم ل�سالح اأنظمة التقاعد.

مادة )22(

تزويد امل�سرتك بتقرير

ح�ل  بتقرير  اأ�سهر  ثالثة  كل  امل�سرتك  بتزويد  الهيئة  تق�م 

ي�سمل  اأن  ويجب  به  اخلا�سة  املحددة  امل�ساهمات  ح�ساب 

التقرير البيانات التالية:

اأ�سم امل�سرتك ورقم ا�سرتاكه يف احل�ساب.  .1

قيد  ال�سنة  ربع  خالل  احل�ساب  اإىل  التح�يالت  جميع   .2

البحث.

ر�سيد احل�ساب وت�زيع ا�ستثمارات احل�ساب يف اآخر ي�م   .3

يف ربع ال�سنة قيد البحث.
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الف�سل الثالث

املواعيد الزمنية والغرامات

مادة )23(

تنظيم مواعيد حتويل امل�ساهمات

 والغرامات املرتتبة

عن  املرتتبة  والغرامات  امل�ساهمات  حت�يل  م�اعيد  تنظيم 

تاأخري التح�يل وفقًا لالأ�س�ش التالية:

رقم  املادة  يف  اإليها  امل�سار  امل�ساهمات  دفعات  ت�سجيل   .1

اخلام�ش  اأق�ساه  م�عد  يف  الهيئة  ل�سالح  فعليًا   ،)19(

ع�سر من كل �سهر.

اإذا تعذر على احلك�مة وجهات الت�سغيل االأخرى حت�يل   .2

تك�ن  املحدد،  ال�قت  يف  دفعها  يتم  مل  اأو  امل�ساهمات 

الهيئة خم�لة لفر�ش التح�يل الف�ري لهذه امل�ساهمات، 

اإ�سافة اإىل فر�ش غرامات تاأخري بن�سبة)1%( من قيمة 

اأية م�ساهمات متاأخرة.

امل�ساهمات عن  التاأخري يف حت�يل هذه  زادت فرتة  اإذا   .3

الاليرب  فائدة  �سعر  املتاأخرة  القيمة  يفر�ش على  �سهر، 

الغرامة  على  باالإ�سافة  االأوىل  ال�سنة  خالل   ،%1+

املفرو�سة وفقًا للبند “2” من هذه املائدة.

امل�ساهمات املتاأخرة لفرتة تزيد عن �سنة يتم التفاو�ش   .4

ح�لها لتح�يلها اإىل قرو�ش جتارية على اخلزينة.

امل�ساهمات واأية دفعات من الغرامات والف�ائد املتاأخرة   .5

ور�س�م  االإ�سافية  والر�س�م  التح�سيل  تنفيذ  وتكاليف 

تدفع  امل�ستحقة ومل  امل�ساهمات  املفرو�سة على  التمديد 

يف ال�قت املحدد يتم حت�سيلها وفقا لتعليمات التح�سيل 

االإدارية ال�سادرة عن الهيئة.

ال يج�ز للخزينة اأو جهات الت�سغيل االأخرى طلب اإعادة   .6

اأية حت�يالت ح�لت اإىل الهيئة ب�سكل اخلطاأ بعد م�سي 

خم�ش �سن�ات على حت�يلها.

هذه  من   ”6“ الفقرة  الأحكام  وفقًا  املح�لة  الدفعات   .7

الدفعات  ترتيب  االعتبار عند  اأخذها بعني  املادة ميكن 

امل�ستقبلة يف م�عد اأق�ساه ال�سن�ات اخلم�ش االأوىل.

دفعات الف�ائد املتاأخرة وم�ساريف اجلباية واأية ر�س�م   .8

بالكامل من قبل احلك�مة وجهات  اإ�سافية �س�ف مت�ل 

الت�سغيل االأخرى وتقدر من قبل الهيئة.
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مادة )24(

اإجراء درا�سة اكتوارية ا�ست�سارية

اأن جتري كل ثالث �سن�ات درا�سة اكت�ارية  على الهيئة   .1

واملنافع  امل�ساهمات  ن�سبة  حتديد  الإعادة  ا�ست�سارية 

للت�ازن  و�س�اًل  االأخرى  االأنظمة  م�ؤ�سرات  مراعاة  مع 

املايل.

تعد الدرا�سة من قبل اكت�اري متخ�س�ش وفقًا ملتطلبات   .2

معايري املحا�سبة الدولية.

الف�سل الرابع

املنافع

مادة )25(

املنافع التقاعدية

للم�سرتك احلق يف احل�س�ل على املنافع التقاعدية يف   .1

نظام املنافع املحددة وفقًا ملا يلي:

اأ�سا�ش )2%( عن  على  ال�سيخ�خة حم�س�با  تقاعد  اأ . 

ثالث  الآخر  الراتب  مت��سط  من  خدمة  �سنة  كل 

الأغرا�ش  املح�س�بة  اخلدمة  �سن�ات  من  �سن�ات 

التقاعد.

العجز  تقاعد  على  احل�س�ل  يف  احلق  للم�سرتك  ب . 

من  خدمة  �سنة  كل  عن   )%2( مبعدل  ال�سحي 

اأن  الراتب الآخر ثالث �سن�ات مع مراعاة  مت��سط 

هي  التقاعد  الأغرا�ش  املح�س�بة  اخلدمة  �سن�ات 

عدد �سن�ات اخلدمة الفعلية حتى تاريخ االإ�سابة اأو 

حتى  املتبقية  ال�سن�ات  ن�سف  اإليها  ي�ساف  العجز 

بل�غ �سن التقاعد االإلزامي، بحيث ال تزيد �سن�ات 

اخلدمة املح�س�بة الأغرا�ش التقاعد عن 35 �سنة.
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الأغرا�ش  خدمة  �سن�ات  ثالث  وج�د  عدم  حالة  يف   .2

اأ�سا�ش  على  املنافع  حت�سب  الراتب  مت��سط  احت�ساب 

مت��سط الراتب ل�سن�ات اخلدمة الفعلية.

الراتب  امل�ستحقني  ال�رثة  على  ي�زع  ال�فاة  حالة  يف   .3

التقاعدي وفقًا للجدول ال�ارد يف هذا القان�ن ، ويف حالة 

الراتب  يحت�سب  الفعلية  اخلدمة  خالل  امل�سرتك  وفاة 

العجز  راتب  املعتمدة الحت�ساب  لالأ�س�ش  وفقًا  التقاعدي 

ال�سحي ال�ارد يف الفقرة )1( بند )ب( من املادة )25( 

من القان�ن االأ�سلى وي�زع الراتب التقاعدي على ال�رثة 

امل�ستحقني وفقًا للجدول ال�ارد يف هذا القان�ن.*

ت�ستحق مبالغ التاأمني التي ت�ؤديها الهيئة اإىل امل�سرتكني   .4

احلالتني  يف  عنهم  امل�ستحقني  اأو  القان�ن  بهذا 

التاليتني:*

وفاة امل�سرتك وه� يف اخلدمة قبل بل�غ �سن ال�ستني  اأ- 

ويف هذه احلالة ي�ؤدي املبلغ اإىل ال�رثة ال�سرعيني اأو 

من يعينهم امل�سرتك قبل وفاته.*

اإنهاء خدمة امل�سرتك قبل بل�غه �سن ال�ستني ب�سبب عدم  ب- 

اللياقة ال�سحية اإذا ن�ساأت عن عجز تام مب�جب ق�م�سي�ن 

طبي �سادر قبل قرار  اإنهاء اخدمة .*

ج-  مبالغ التاأمني يف كال احلالتني تك�ن معادلة لن�سبة الراتب 

ال�سن�ي تبعا لل�سن وذلك وفق اجلدول رقم )1( ال�ارد يف 

املادة )25( من القان�ن االأ�سلي.*

جدول رقم )1(

بيان ن�سبة مبالغ التاأمني

ن�سبة مبلغ التاأمني%ال�سن حتى �سن 

25267

26260

27253

28247

29240

30233

31227

32220

33213

34207
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35200

36193

37187

38180

39173

40167

41160

42153

ن�سبة مبلغ التاأمني%ال�سن حتى �سن 

43147

44140

45133

46127

47120

48113

49107

50100

5193

5287

5380

5473

5567

5660

5753

5847

5940

6033

مالحظة: يف حتديد ال�سن تعترب ك�س�ر ال�سنة �سنة كاملة

التقاعدي  الراتب  من  ال�رثة  ح�سة  �سرف  يت�قف   .5

كاالآتي:

االأرملة اأو االأرامل اأو للبنت اإذا تزوجن. اأ . 

 21( �سن  املعالني  االأخ�ة  اأو  البنت  اأو  االبن  بلغ  اإذا  ب. 

اإذا  اأو �سن )26 �سنة(  �سنة( دون دخ�ل اجلامعات، 

كانت ملحقة باإحدى اجلامعات اأو املعاهد العليا.

االأقل  على  مرة  ال�زراء  بقرار من جمل�ش  املنافع  تعدل   .6

كل ثالث �سن�ات معتمدة على الزيادة فى مت��سط الرقم 

خالل  ال�طنية  ال�سلطة  يف  امل�ستهلك  الأ�سعار  القيا�سي 

هذه املدة.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م



3839

تدفع باالإ�سافة اإىل املنافع التقاعدية الدفعات التالة :*  .7

عالوة عائلية وفقًا لقان�ن اخلدمة املدنية للم�سرتك  اأ. 

طاملا كان ي�ستحق املعا�ش.*

اإذا تغري اأو اختلف �سلم الرواتب والدرجات يف وقت  ب. 

من االأوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء خدمة 

الرواتب  �سلم  اأ�سا�ش  على  املعا�ش  ي�س�ى  املنتفع 

والدرجاتن اجلديد وذلك اعتبارا من ال�سهر الذي 

اأف�سل  اأيهما  االختالف  اأو  التغيري  فيه  يح�سل 

للمنتفع.*

مرتب  بدون  الدرا�سية  واالإجازات  االإعارة  مدة  تدخل  	.8

ومدة البعثة الر�سمية واالإجازات العادية واال�ستثنائية يف 

امل�ساهمات  كافة  ت�سدد عنها  ان  التقاعدية على  املنافع 

جمل�ش  عن  ت�سدر  لالئحة  وفقا  وذلك  القان�ن  ح�سب 

ال�زراء. *

	.9

القان�ن  باأحكام هذا  اأحد امل�سرتكني  يف حالة وفاة  اأ . 

ثالثة  مدة  رواتبه  ب�سرف  الت�سغيل  جهة  ت�ستمر 

اأ�سهر ت�سمل ال�سهر الذي ت�يف فيه و�سهرين اآخرين 

، ويف حالة وفاة امل�سرتك بعد التقاعد ت�ستمر هيئة 

اأ�سهر  ثالثة  التقاعدي  راتبه  ب�سرف  التقاعد 

اعتبارا من ال�سهر الذي ت�يف فيه.*

ويف كال احلالتني يتم اعتماد راتب �سهر بحد اأدين  ب. 

)5000( خم�سة اآالف �سيكل ح�سب احلاالت ال�سالفة 

الذكر لالأرملة اأو االأرامل اإن تعددن اأو ويل الق�سر 

اأو من يثبت اأنه قام بت�يل م�ساريف اجلنازة ويلغى 

اأو نظام تقاعدي  اأي قان�ن  كل ما يخالف ذلك يف 

اآخر.*

تنطبق اآحكام هذه املادة على جميع اأنظمة التقاعد  ج. 

االأخرى.*

مادة)26(

نظام امل�ساهمات املحددة:

ي�ستحق امل�سرتك عند بل�غه �سن التقاعد االإلزامي كامل   .1

يف  املذك�ر  اخلا�ش  احل�ساب  يف  با�سمه  املجمعة  املبالغ 

امل�ظف  ح�سة  ذلك  يف  مبا   )5( بند  رقم)12(  املادة 

وح�سة امل�سغل والع�ائد التقاعدية،* وله احلق يف اختيار 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م * مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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اإحدى البدائل التالية:

كامل املبلغ دفعة واحدة عند التقاعد. اأ . 

مبلغ �سهري على ط�ل احلياة اأو وفقًا جلدول متفق  ب . 

عليه.

هذا  من  )اأ-ب(  يف  املذك�رة  البدائل  من  ت�ليفه  ت . 

البند.

املبلغ  كامل  �سحب  امل�سرتك  ي�ستطيع  العجز  حالة  يف   .2

كدفعة واحدة.

امل�ستحق�ن  املنتفع�ن/  يح�سل  امل�سرتك  وفاة  حالة  يف   .3

على كامل املبلغ كدفعة واحدة وي�زع عليهم وفقا للقائمة 

ال�اردة يف املادة )34( من هذا القان�ن.

الف�سل اخلام�ض

اأهلية النتفاع بالتقاعد

مادة )27(

اأهلية النتفاع بالتقاعد

حتدد اأهلية االنتفاع بالتقاعد االإلزامي على النح� التايل:

�سنة(   60( ه�  �سيخ�خة  تقاعد  على  االإلزامي  ال�سن   .1

التقاعد  الأغرا�ش  مقب�لة  �سنة خدمة   15 ت�فر  �سريطة 

و�سددت جميع امل�ساهمات عنها.

مقب�لة  خدمة  �سنة  ع�سرين  اأكمل�ا  الذين  امل�سرتك�ن   .2

الأغرا�ش التقاعد من الذك�ر وخم�سة ع�سر �سنة لالإناث   

وبل�غ �سن )55( �سنة يح�سل�ن على تقاعد �سيخ�خة.*

تقاعد  على  للح�س�ل  امل�ساهمة  �سن�ات  من  االأدنى  احلد   .3

�سيخ�خة ه� )25( �سنة خدمة للذك�ر و)20(�سنة  خدمة 

لالإناث مقب�لة الأغرا�ش التقاعد وبل�غ �سن )50( �سنة.*

ميكن للم�سرتكني الذين اأكلم�ا خدمة)20( �سنة مقب�لة   .4

على  يح�سل�ا  اأن  �سن )50(  وو�سل�ا  التقاعد  الأغرا�ش 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م



4243

تقاعد �سيخ�خة اإذا كان�ا يعمل�ن يف ال�ظائف التالية:

منت�سبي ق�ات االأمن. اأ . 

املختربات ومراكز االأ�سعة. ب . 

م�ظف� التنقيب عن النفط والغاز. ت . 

م�ظف� املناجم. ث . 

ال�ستني ومل يكن م�ؤهال للح�س�ل  بلغ امل�سرتك �سن  اإذا   .5

الب�سيطة  وف�ائدها  م�ساهمتة  على  يح�سل  تقاعد  على 

دفعة واحدة يف �سنة بل�غه ال�ستني.

مادة )28(

دفع امل�ستحقات التقاعدية

يف حالة اال�ستقالة يتم دفع امل�ستحقات التقاعدية يف اأنظمة 

التقاعد كما يلي:

نظام املنافع املحددة:  .1

للتقاعد،  ا�ستحقاقه  قبل  امل�ظف  ا�ستقالة  حالة  يف  اأ . 

اخلدمة  �سن�ات  جميع  نقل  امل�ظف  ومب�افقة  ميكن 

املالية،  امل�ساهمات  عنها  وامل�سدد  حل�سابه  املقيدة 

وفقا لنظام املنافع املحددة الذي يعمل فيه اإىل نظام 

ع�س�ًا  امل�ظف  ي�سبح  الذي  البديل  اجلديد  املنافع 

فيه، اأو اى نظام م�سابه يعمل به يف القطاع اخلا�ش.

التح�يل  مت�فرة لدى امل�ظف   اإمكانية  اإذا مل تكن  ب . 

له  تدفع  �سن�ات  ثالث  من  اقل  خدمة  لديه  وكانت 

املحددة  املنافع  بنظام  بها  ا�سرتك  التى  املبالغ 

ثالث  خدمة  له  كان  واإذا  املحددة.  وامل�ساهمات 

اأو اكرث ومل ي�ستحق راتبا تقاعديا ت�سرف  �سن�ات 

نظام  يف  يدفعها  كان  التي  امل�ساهمات  كافة  له 

يف  امل�سغل  وم�ساهمة  وم�ساهمته  املحددة  املنافع 

هذا  يف  م�ساهمته  حال  املحددة  امل�ساهمات  نظام 

النظام .*

�سن�ات  تقيد  باخلدمة،  �سابق  م�ظف  التحق  اإذا  ج. 

التقاعد  نظام  اإىل  املح�لة  غري  ال�سابقة  اخلدمة 

البديل وكاأنه مل حت�سل هناك فرتة انقطاع.

دون امل�ش بالفقرة)اأ( اأعاله ي�ستطيع امل�سرتك الذي  د. 

ي�ستقيل من اخلدمة وله ثالث �سن�ات خدمة،  طلب 

املحددة،  املنافع  نظام  يف  م�ساهمته  كامل  �سرف 

�سريطة اأن ي�سدد امل�سرتك امل�ساهمات دفعة واحدة 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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اأو وفقًا لدفعات �سهرية يتم االتفاق عليها، اإذا اأعيد 

للعائد  ا�ستالمه  من  �سن�ات  خم�ش  خالل  للخدمة 

امل�ساهمات  امل�سرتك  ي�سحب  وعندما  امل�ساهمة،  اأو 

اخلا�سة تعترب م�ساهمة امل�سغل  اإيرادات غري عادية 

للهيئة.*

نظام امل�ساهمات املحددة:   .2

ا�ستحقاقه  قبل  اخلدمة  من  م�ظف  ان�سحب  اإذا  اأ. 

حت�يل  امل�ظف  طلب  على  وبناء  ميكن  للتقاعد، 

ر�سيد ح�سابه يف نظام ) امل�ساهمات املحددة( الأي 

نظام الحق م�سابه بديل يلتحق به امل�ظف.

ال�سابق  للم�ظف  يحق  التح�يل،  هذا  حدوث  قبل  ب. 

االحتفاظ بجميع احلق�ق اخلا�سة بالقيمة املجمعة 

اال�ستثمار  مراقبة  ا�ستمرار  واحلق يف  احل�ساب  يف 

يف احل�ساب.

نظام  اإىل  احل�ساب  ر�سيد  امل�ظف  يح�ل  مل  اإذا  ج. 

وفقًا  املبلغ  ب�سرف  الهيئة  تق�م  م�سابه  الحق 

حلالة امل�ظف، اأي اإما يف حالة امل�ت، اأو العجز اأو 

املنافع  قيمة  ت�سمل  االإلزامي،  التقاعد  �سن  و�س�ل 

املح�لة ر�سيد احل�ساب يف تاريخ ان�سحاب امل�ظف 

اإ�سافة اإىل جميع االلتزامات والع�ائد املرتتبة على 

احل�ساب.

امل�ستقيل  امل�ظف  ح�ساب  اإغالق  يف  احلق  للهيئة  ت . 

وت�زيع الر�سيد اإذا ت�يف كما ه� من�س��ش عليه يف 

االأنظمة والتعليمات.

تنطبق ق�اعد هذه املادة على االأ�سخا�ش املن�سحبني  ث . 

من العمل ب�سكل اختياري اأو اإجباري.

مادة )29(

اأهلية النتفاع بتقاعد العجز

يتم حتديد اأهلية احل�س�ل على تقاعد يف حالة العجز 

ال�سحي اجلزئي الدائم اأو الكلي الدائم من قبل  جلنة 

طبية متخ�س�سة يتم اختيارها من قبل الهيئة �سريطة اأن 

يك�ن امل�ظف.

دون �سن )60( �سنة.  .1

تقاعد  اأو  �سيخ�خة  تقاعد  على  للح�س�ل  م�ؤهل  غري   .2

مبكر. * مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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اأكد عجز ال�سحي من قبل جلنة طبية متخ�س�سة تعني   .3

من قبل الهيئة، على اأن تتم اإعادة النظر يف و�سعه وفقا 

ملا تقره اللجنة الطبية.

مادة )30(

تقييم الو�سع ال�سحي للمتقاعدين

تق�م اللجنة الطبية من ذاتها اأو بطلب من الهيئة باإعادة   .1

فح�ش وتقييم ال��سع ال�سحي للمتقاعدين ب�سبب العجز 

زال�ا  ما  املنتفعني  اأن  من  للتاأكد  االأقل  على  �سنتني  كل 

ينتفع�ن ح�سب �سروط احل�س�ل على تقاعد العجز.

اإذا �سفي امل�ظف من عجزه، يعاد اإىل وظيفته وحتت�سب   .2

فرتة االنقطاع عن العمل �سن�ات خدمة الأغرا�ش التقاعد 

م�ساهمتيهما  واحلك�مة  امل�ظف  من  كل  ي�سدد  اأن  على 

وفرتة  �سروط ذلك  الالئحة  االنقطاع وحتدد  عن فرتة 

االنقطاع امل�سم�ح للم�ظف الع�دة بعدها ل�ظيفته.

مادة )31(

اأهلية النتفاع بتقاعد الورثة

كان  اإذا  ال�رثة،  تقاعد  على  احل�س�ل  ال�رثة  ي�ستحق   .1

كان  اأو  وقت.وفاته،  يف  تقاعديًا  راتبًا  يتلقي  املت�فى 

م�ؤهاًل للح�س�ل على راتب تقاعدي وفقا لنظام املنافع 

املحددة وفقًا الأحكام هذا القان�ن.

الراتب  وت�زيع  احت�ساب  يعاد  ال�رثة  عدد  تغري  اإذا   .2

مت�ساوية  ح�س�ش  على  للحفاظ  ال�رثة  على  التقاعدي 

لل�رثة امل�ستحقني وفقا للجدول رقم )2( امللحق باملادة 

)34( من هذا القان�ن.

مادة )32(

الورثة امل�ستحقون

ال�رثة امل�ستحق�ن هم:

اأرملة اأو اأرامل امل�سرتك.  .1

االأوالد واالأخ�ة اأقل من )21( �سنة والذين كان�ا يعال�ن   .2

من امل�سرتك قبل وفاته.

�سنة   )26( ودون  �سنة   )21( ف�ق  ما  واالأخ�ة  االأوالد   .3

الذين كان�ن يعال�ن من امل�سرتك قبل وفاته والذين ما 

زال�ا يكمل�ن تعليمهم اجلامعي.

االأوالد واالأخ�ة الذين كان�ا يعال�ن من قبل امل�سرتك قبل   .4
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�سحية،  الأ�سباب  دخل  حت�سيل  عن  والعاجزين  وفاته 

وتق�م اللجنة الطبية امل�سكلة من قبل الهيئة بتحديد ما 

اأم  العمل  من  مينعه  الأحدهم  ال�سحي  ال��سع  كان  اإذا 

ال.

البنات واالأخ�ات غري املتزوجات، مطلقات اأو اأرامل.  .5

والدي امل�سرتك.  .6

زوج امل�سرتكة، اإذا كان عند وفاتها غري قادر على ك�سب   .7

الدخل من الناحية ال�سحية اأو غري قادر على اإعالة نف�سه، 

وفقًا لتقرير اللجنة الطبية امل�سكلة من قبل الهيئة.

مادة )33(

�سروط اإ�سافية لالنتفاع بتقاعد الورثة

زواجها،  عند  لالأرملة  التقاعدي  الراتب  يت�قف �سرف   .1

اأو  طلقت  اإذا  التقاعدي  الراتب  يف  حقها  اإليها  ويع�د 

ترملت الأول مرة خالل ع�سر �سن�ات من تاريخ زواجها، 

واإذا كان ن�سيب االأرملة قد رد اإىل اأوالد �ساحب املعا�ش 

اأو ال�الدين فال يع�د اإليها من معا�سها اإال اجلزء الباقي 

دون رد.

االأول  زوجها  من  معا�سها  بني  اجلمع  لالأرملة  يج�ز  ال   .2

ومعا�سها من زوجها االأخري ويف هذه احلالة ي�سرف لها 

املعا�ش االأكرب.

دخل  هناك  يك�ن  ال  اأن  امل�سرتك  وفاة  عند  ي�سرتط   .3

دخلهم  يك�ن  اأو  واالأخ�ات(  والبنات  االأخ�ة   ( لل�سريك 

تعترب  ال  الغر�ش  ولهذا  ا�ستحقاقهم،  قيمة  من  اأقل 

النفقة املدف�عة للبنات واالأخ�ات دخاًل، وعلى ال�سخ�ش 

اأقل  دخله  اأن  اأو  دخل  على  ح�س�له  عدم  اإثبات  املنتفع 

ت�ؤيد  املعنية  اجلهة  من  �سهادة  ب��ساطة  م�ستحقاته  من 

قيمة  تخ�سم  خا�ش  دخل  وج�د  حالة  ويف  اإقراره. 

حتديد  اإعادة  وتتم  التقاعدية،  امل�ستحقات  من  الدخل 

املتغريات  �س�ء  على  �سن�يًا  التقاعدية  امل�ستحقات 

احلا�سلة يف الدخل �س�اء يف الزيادة اأو النق�سان.

للح�س�ل على تقاعد ال�رثة ي�سرتط ال�ستحقاق ال�الدة   .4

اأال تك�ن متزوجة من غري والد املت�فى.

ومتنح  زواجهن،  عند  واالأخ�ات  البنات  معا�ش  يقطع   .5

البنت اأو االأخت ما كان ي�ستحق لها من معا�ش اإذا طلقت 

تاريخ  من  االأكرث  على  �سن�ات  ع�سر  خالل  ترملت  اأو 
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الزواج اأو من تاريخ وفاة املنتفع اأو �ساحب املعا�ش وذلك 

دون اإخالل بحق�ق باقي امل�ستحقني.

ي�ستحق الزوج حال وفاة زوجته الن�سيب املحدد يف اجلدول   .6

اإذا كان وقت وفاتها م�سابًا بعجز �سحي مينعه من الك�سب، 

اخلا�سة  الطبية  اللجنة  من  بقرار  العجز  حالة  ويثبت 

قيمة  يعادل  خا�ش  دخل  ال�فاة  وقت  له  يك�ن  اأال  وي�سرتط 

ا�ستحقاقه يف املعا�ش اأو يزيد عليه، فاإذا نق�ش الدخل عما 

احلالة  هذه  ويف  الفرق،  مبقدار  معا�ش  له  �سرف  ي�ستحقه 

يف  امل�ستفيدين  على  للزوجة  امل�ستحق  املعا�ش  باقي  ي�زع 

حدود االأن�سبة املبينة باجلدول املذك�ر دون وج�د الزوج.

مادة )34(

توزيع الراتب التقاعدي

يوزع الراتب التقاعدي على الورثة وفقا للجدول التايل

جدول رقم )2(*، الأن�سبة امل�ستحقة يف املعا�ش

رقم 

احلالة

امل�ستحق�ن

اأرملة اأو اأرمل اأو زوج م�ستحق واأكرث من ولد1

اأرملة اأو اأرامل اأو زوج م�ستحق وولد واحد وولدين2

اأرملة اأو اأرامل اأو زوج م�ستحق وولد واحد 3

اأرملة اأو اأرامل اأو زوج م�ستحقني اأو ولد ووالدين م�ستحقني4

5
اأرملة اأو اأرامل اأو زوج م�ستحق ووالدين مع عدم 

وج�د  اأوالد

اأكرث من ولد ووالدين مع عدم وج�د اأرملة اأو زوج م�ستحق6

ولد واحد ووالدين مع عدم وج�د اأرملة اأو زوج م�ستحق7

والدين مع عدم وج�د اأرملة اأو زوج م�ستحق8

9
اأخ اأو اأخت مع عدم وج�د اأرملة اأو زوج م�ستحق وال اأوالد 

وال والدين

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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10
اأكرث من اأخ اأو اأخت مع عدم وج�د اأرملة اأو زوج م�ستحق 

وال اأوالد وال والدين

االن�سبة امل�ستحقة يف املعا�ش 

االأخ�ةال�الدين  االأوالداالأرامل 

--5.0 ن�سف 0.5 ن�سف 

-�سد�ش لل�احد اأو اأثننيثلث 0.5 ن�سف 

--ثلث 0.5 ن�سف 

-�سد�ش لل�احد اأو اأثنني0.5 ن�سفثلث 

-�سد�ش لكل منهما-0.5 ن�سف

0.75 تالتة ارباع -

�سد�ش لل�احد اأو اأثنني 

منهما
-

0.5 ن�سف-

�سد�ش لكل 

منهما
-

--
ثلث  لل�احد اأو اأثنني 

منهما
 -

�سد�ش--

ثلث بالت�ساوي

مادة )35(

الزواج اأو الوفاة

معا�سًا،  ا�ستحقاقها  بعد  اأرملة  وفاة  اأو  زواج  حالة  يف   .1

ي�ؤول ن�سيبها اإىل اأوالد �ساحب املعا�ش الذين يتقا�س�ن 

معا�سات وقت زواجها اأو وفاتها، وي�زع بينهم بالت�ساوي 

ب�سرط اأال يتجاوز جمم�ع امل�ستحق لهم الن�سب امل��سحة 

احلال  ح�سب   )7( رقم  احلالة  اأو   )6( رقم  باحلالة 

وي�سري هذا احلكم على الزوج امل�ستحق يف حالة وفاته.

اإذا قل ما مينح لل�الدين يف احلالة رقم )4( عن ال�سد�ش   .2

نتيجة وج�د دخل يرد الباقي اإىل االأرملة.

عند وفاة اأحد ال�الدين يف حالة رقم )4( ي�ؤول ن�سيبه   .3

اأو تزوجت.ي�ؤول هذا  فاإذا كانت قد ت�فيت  االأرملة  اإىل 

الن�سيب اإىل االأوالد على اأال يجاوز جمم�ع امل�ستحق لهم 

الن�سب امل��سحة كاحلالة رقم )6( اأو احلالة رقم )7( 

ح�سب احلال.

تثبت  اأن  معا�سًا  واالأخ�ات  االأخ�ة  ال�ستحقاق  ي�سرتط   .4

اإعالة امل�رث لهم اأثناء حياتهم.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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مادة )36(

اأهلية النتفاع بالتقاعد املبكر

القان�ن  يف  امل�سم�ل  املدنية  اخلدمة  مل�ظف  ميكن   .1

احل�س�ل على تقاعد مبكر بعد م�افقة الهيئة وا�ستكمال 

)15( �سنة من اخلدمة املح�س�بة الأغرا�ش التقاعد وبل�غ 

�سن )55( ويف هذه احلالة فاإن الراتب التقاعدي وفقًا 

 )%5( مبقدار  ينخف�ش  �س�ف  املحددة  املنافع  لنظام 

حتى و�س�ل �سن التقاعد االإلزامي املحدد ب�ستني �سنة.*

على  احل�س�ل  القان�ن  يف  امل�سم�لة  االأمن  لق�ى  ميكن   .2

واإكمال  الهيئة  م�افقة  بعد  منق��ش  غري  مبكر  تقاعد 

التقاعد  الأغرا�ش  اخلدمة  املح�س�بة  من  �سنة   )15(

وبل�غ �سن خم�سني �سنة.

اإذا رغب اأحد م�ظفي ق�ى االأمن االنتقال للعمل يف قطاع   .3

اآخر خا�سع لنظام تقاعد ) املنافع املحددة( تنقل جميع 

�سن�ات اخلدمة الع�سكرية اإىل القطاع اجلديد وحت�سب 

الأغرا�ش التقاعد.

اإذا مل ي�سبح امل�ظف الع�سكري ع�س�ًا يف نظام تقاعد   .4

جديد، على الهيئة اإعادة جميع املبالغ التي قد تراكمت 

له باالإ�سافة اإىل ع�ائد اال�ستثمارات وفقًا حلالة امل�ظف 

الع�سكري واأحكام هذا القان�ن.

يح�ل  ال�ظيفة  من  االأمن  ق�ى  من  اأحد  ان�سحب  اإذا   .5

ر�سيد ح�سابه يف نظام )امل�ساهمة املحددة( اإىل نظام 

ع�س�ا  ي�سبح  والذي  اجلديد(  املحددة  )امل�ساهمات 

فيه.

اإذا مل ي�سبح عن�سر ق�ي االأمن ال�سابق ع�س�ًا يف نظام   .6

له  تدفع  املحددة،  امل�ساهمات  اأنظمة  من  اآخر  تقاعد 

الهيئة ر�سيد احل�ساب وفقًا حلالته واأحكام القان�ن.

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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الف�سل ال�ساد�ض

اإجراءات احل�سول على التقاعد

مادة )37(

اإجراءات احل�سول على التقاعد

حتدد إجراءات احلصول على التقاعد مبا يلي:

التقاعدية  للمنافع  مطالبة  نظام  اإن�ساء  الهيئة  على   .1

وامل�اعيد  وت�جيهات  واإجراءات  مناذج  على  ي�ستمل 

ال�سرورية كما ين�ش عليها يف التعليمات.

يقدم امل�سرتك اإىل الهيئة طلب االإحالة اإىل التقاعد عند   .2

ا�ستحقاقه لهذه املنافع.

�سحة  من  تتاأكد  اأن  الطلب  ا�ستالم  عند  الهيئة  على   .3

املعل�مات ال�اردة فيه وتعلم طالب التقاعد ف�رًا باملنافع 

امل�ستحقة.

املنافع  بتح�يل  احلافظ  اإىل  تعليماتها  الهيئة  تعطي   .4

اإىل احل�ساب البنكي اخلا�ش باملتقاعد وفقا  التقاعدية 

فاإن  التاأخري  حالة  ويف  التعليمات،  يف  املحددة  للت�اريخ 

للمتقاعد احلق يف احل�س�ل على تع�ي�سات مالية وفقًا 

ملا يتم اإقراره.

تق�م الهيئة مبطابقة دفعات املنافع التقاعدية املدف�عة   .5

للمتقاعدين يف ح�سابات احلافظ وغريه من امل�ؤ�س�سات 

املالية التي لها عالقة بدفعات املنافع.

مادة )38(

الإعرتا�ض يف حال ن�سوء خالف

يحق للم�سرتك االعرتا�ش لدى اللجنة املخت�سة امل�سكلة من 

الهيئة وذلك يف حالة وق�ع خالف بينة بني الهيئة، وعند تعذر 

اللجنة يف ال��س�ل اإىل حل فللم�سرتك اأن يلجاأ اإىل الق�ساء.
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الباب الرابع

اإدارة هيئة التقاعد

الف�سل الأول

جمل�ض الإدارة

مادة )39(

اإدارة الهيئة

1- يت�ىل اإدارة الهيئة جمل�ش اإدارة مك�ن من ت�سعة اأع�ساء 

وفقًا ملا يلي:

اأ -  ثالثة اأع�ساء مهنيني متخ�س�سني يف االأم�ر املالية 

واالقت�سادية.

رئي�ش الهيئة. ب - 

رئي�ش دي�ان امل�ظفني العام. ت - 

رئي�ش هيئة التنظيم واالإدارة. ث - 

ممثل عن م�ظفي الهيئات املحلية يتم اختياره من  ج -  

جهاتهم التمثيلية.

جهاتهم   من  اختياره  يتم  املتقاعدين  عن  ممثل  ح -  

التمثيلية.

ممثل عن وزارة املالية يتم اختياره من وزير املالية  خ -  

على اأن ال يقل عن درجة مدير عام ويك�ن خمت�ش 

باالأم�ر املالية واالقت�سادية.

من  يك�ن�ا  اأن  املجل�ش  اأع�ساء  جميع  يف  ي�سرتط  د -  

االأ�سخا�ش املعروفني بالنزاهة ومل ي�سدر بحق اأي 

اأو  بال�سرف  خملة  جنحة  اأو  جناية  يف  حكم  منهم 

االأمانة.

يك�ن جمل�ش االإدارة فيما يق�م به من اأعمال م�سئ�اًل  ذ -  

اأمام جمل�ش ال�زراء واملجل�ش الت�سريعى.

مادة )40(

رئي�ض الهيئة

الهيئة  اإدارة  ويت�ىل  للمجل�ش  �سكرتريًا  الهيئة  رئي�ش  يك�ن 

للقان�ن  طبقًا  االإدارية  باالأعمال  ويق�م  مبا�سر،  ب�سكل 

واالأنظمة والتعليمات وقرارات وت�جيهات جمل�ش االإدارة.
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مادة )41(

مهام جمل�ض الإدارة 

وفقاً ألحكام هذا القانون يقوم مجلس اإلدارة 
باإلشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن.

مسؤولياته:

حتديد �سيا�سة ا�ستثمارية الأم�ال الهيئة مع مراعاة مبداأ   .1

الدمي�مة، مبا يف ذلك و�سع اأهداف ا�ستثمارية مكت�بة، 

خا�ش  وب�سكل  لال�ستثمارات،  واآليات  معايري  وحتديد 

يجب على ال�سيا�سة اال�ستثمارية اأن حتدد:

فئات امل�ج�دات امل�سم�ح بامتالكها. اأ . 

واأن�اع  واأدوات  املت�قعة  والعائدات  امللكية  ت�زيع  ب . 

املخاطر واالأدوات املالية.

اإقرار م�سروع م�ازنة الهيئة املقدم من رئي�ش الهيئة.  .2

املجل�ش  �سيا�سات  بتنفيذ  الهيئة  رئي�ش  قيام  من  التاأكد   .3

باأمانة و�سدق يف كل ما يتعلق باأعماله وواجباته.

مراقبة  معايري  يف  النظر  واإعادة  ومراقبة  ت�سميم   .4

املخاطر الداخلية ونظام الت�سغيل.

املعل�مات  ا�ستخدام  واإ�ساءة  امل�سالح  ت�سارب  مراقبة   .5

واإجراءات  تعليمات  �سياغة  ذلك  يف  مبا  التف�سيلية 

ت�سارب  حاالت  حتديد  و  التعرف  اأجل  من  مكت�بة 

جمل�ش  الأع�ساء  �سرف  ميثاق  وو�سع  املحتملة  امل�سالح 

االإدارة وم�ظفي الهيئة.

ال�سن�ية،  املالية  والبيانات  ال�سن�ي  مراجعة  التدقيق   .6

الهيئة  متطلبات  ح�ل  ال�سن�ي  التقرير  على  وامل�سادقة 

وتقييم امل�ج�دات املقدم من رئي�ش الهيئة.

العمل على تنفيذ عملية ت�عية للم�سرتكني وامل�ستفيدين   .7

التقاعد.مبا  يف  عالقة  لهم  ممن  وغريهم  امل�ستحقني 

املعل�مات  عن  املنا�سب  ال�قت  ويف  االإف�ساح  ذلك  يف 

ذلك  يف  مبا  واملتقاعدين  النظام  ملنت�سبي  ال�سرورية 

والتعليمات  لل�ائح  وفقًا  املالية  والتزاماتهم  حق�قهم 

اخلا�سة بذلك.

مادة )42(

تفوي�ض ال�سالحيات

اأو  ملجل�ش االإدارة احلق يف تخ�يل بع�ش من �سالحياته   .1

اأع�ساء  من  جلنة  اإىل  اأو  و/  املجل�ش  رئي�ش  اإىل  كاملها 
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جمل�ش االإدارة، وال يج�ز للمجل�ش اأن يخ�ل ال�سالحيات 

التالية:

اإعتماد تغيري اأو اإلغاء التعليمات.    اأ. 

اعتماد ال�سيا�سة اال�ستثمارية واملعايري واالإجراءات  ب . 

اخلا�سة بالهيئة.

اخلتامية  املالية  البيانات  واعتماد  امل�ازنة  اعتماد  ت . 

واأية بيانات مالية اأخرى ت�سدر عن املجل�ش.

على  واالإ�سراف  املراقبة  م�س�ؤولية  املجل�ش  حتمل  ث . 

م�سئ�ال عن  ويبقى  يخ�له من �سالحيات  ما  جميع 

جميع القرارات التي تتخذ، وال ي�ستطيع املجل�ش يف 

اأي حال من االأح�ال اأن يعفي نف�سه من م�س�ؤولياته 

عن طريق تخ�يل �سالحيات بع�ش ال�ظائف واملهام 

اإىل الغري.

مادة )43(

تعيني الأع�ساء

ي�سدر  القان�ن  هذا  من   )39( املادة  باأحكام  االإخالل  دون 

رئي�ش ال�سلطة ال�طنية مر�س�مًا بتعيني اأع�ساء جمل�ش اإدارة 

الهيئة بناًء على تن�سيب من جمل�ش ال�زراء ويحدد املر�س�م 

العمل  على  القدرة  اختيارهما  يف  ويراعى  ونائبه،  رئي�سها 

وتط�يره وتنظيمه.

مادة )44(

مدة الع�سوية ملجل�ض الإدارة

ويج�ز  �سن�ات  اأربع  االإدارة  ملجل�ش  الع�س�ية  مدة  تك�ن 

اجلهة  من  وبتن�سيب  اأدنى  كحد  اأخرى  لفرتة  متديدهما 

هذا  من   )39( املادة  الأحكام  وفقًا  العالقة  ذات  التمثيلية 

القان�ن.

مادة )45(

�سغور من�سب رئي�ض املجل�ض

من  ع�س�  اأي  اأو  نائبه  اأو  املجل�ش  رئي�ش  من�سب  �سغر  اإذا 

االأع�ساء قبل انتهاء مدة ع�س�ية اآخر بدياًل له وفقًا الأحكام 

املدة  الإكمال  القان�ن  هذا  من   )44  ،43  ،41  ،39( امل�اد 

املتبقية.
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مادة )46(

�سروط تعيني الع�سو يف جمل�ض الإدارة

يشترط في من يعني عضواً في مجلس اإلدارة ما 
يلي:

اأن ال يقل عمره عن )35( �سنة.  .1

اأن ال يك�ن فاقدًا االأهلية وفقًا لقرار حمكمة فل�سطينية   .2

اأو غريها.

اأن ال يك�ن قد اأ�سهر اإفال�سه   .3

اأن يتمتع باالأمانة وال�سدق والقدرة على العمل   .4

اأن تت�فر فيه اال�ستقامة وح�سن ال�سري وال�سل�ك  .5

خملة  جنحة  اأو  بجناية  عليه  حمك�مًا  يك�ن  ال  اأن   .6

بال�سرف واالأخالق واالأمانة واالعتداء على املال العام اأو 

اخلا�ش.

مادة )47(

احل�سول على مكافاأة مالية

يحق لع�س� جمل�ش االإدارة احل�س�ل على مكافاأة مالية ومنافع 

كما ه� من�س��ش عليه يف النظام ويتم حتديد حجم املكافاآت 

يف  االإدارة  جمل�ش  اأع�ساء  عليه  يح�سل  ملا  قيا�سًا  واملنافع 

وفقًا  والن�ساطات  امل�س�ؤوليات  ناحية  من  مماثلة  م�ؤ�س�سات 

لنظام ي�سدر من جمل�ش ال�زراء. 

مادة )48(

ا�ستقالة ع�سو جمل�ض الإدارة

تبداأ ا�ستقالة ع�س� جمل�ش االإدارة يف تاريخ ا�ستالمها وم�قعًا 

عليها اأو يف التاريخ املحدد فيها واأيهما اأبعد، وعند ذلك يجب 

على رئي�ش الهيئة التاأكد من اأن جميع املعل�مات املتعلقة بعمل 

امل�ستقيل قد �سلمت اإىل رئي�ش املجل�ش.

مادة )49(

اجتماعات جمل�ض الإدارة

ح�سرها  اإذا  قان�نية،  االإدارة  جمل�ش  اجتماعات  تك�ن   .1

ثلثي االأع�ساء وت�ؤخذ قرارات املجل�ش باأغلبية احل�س�ر، 

ويف حالة ت�ساوي االأ�س�ات يرجح �س�ت رئي�ش املجل�ش.

اإذا ح�سره  اإال  قان�نيًا،  االإدارة  اجتماع جمل�ش  يعترب  ال   .2

الرئي�ش اأو نائب الرئي�ش.
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مادة )50(

انعقاد جمل�ض الإدارة

يعقد جمل�ش االإدارة مرة يف ال�سهر على االأقل، ويق�م رئي�ش 

املالحظات  وت�سجيل  املجل�ش  اأعمال  جدول  بتح�سري  الهيئة 

االجتماع  بعد  اأيام  ثالثة  خالل  اجلل�سة  حم�سر  وحت�سري 

للت�قيع عليه من قبل االأع�ساء.

مادة )51(

الدعوة لعقد اجتماع عاجل

مع  اأع�ساء  ثالثة  بت�قيع  عاجل  اجتماع  لعقد  الدع�ة  ميكن 

االلتزام باأحكام القان�ن.

مادة )52(

ح�سور جميع الجتماعات

الغياب  حالة  ويف  االجتماعات،  االأع�ساء ح�س�ر جميع  على 

يت�جب على الع�س� اإعالم رئي�ش الهيئة ب�سبب غيابه م�سبقًا 

واأي ع�س� يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقب�ل 

يف�سل من املجل�ش ويطلب من رئي�ش ال�سلطة ال�طنية تعيني 

بديل عنه وفقًا الأحكام القان�ن.

مادة )53(

الإحتفاظ بن�سخة من القرارات

يحتفظ بن�سخة من جميع القرارات التي ت�ؤخذ يف اجتماعات 

يف  املجل�ش  قرارات  وت�سمن  اجلل�سة،  حم�سر  مع  املجل�ش 

التقرير ال�سن�ي للهيئة ويتم ن�سرها وفقًا للقان�ن.

مادة )54(

المتناع عن الت�سويت

اأن يطلب تثبيت ذلك يف  يج�ز للع�س� املمتنع عن الت�س�يت 

حم�سر اجلل�سة.



6869

الف�سل الثاين

رئي�ض الهيئة

مادة )55(

اإدارة الهيئة

يت�ىل اإدارة الهيئة ب�سكل مبا�سر رئي�سًا متخ�س�سًا يف ال�س�ؤون 

املالية واالقت�سادية وذو خربة وكفاءة عالية وح�سن ال�سرية 

وال�سمعة وال�سل�ك. ويعترب امل�س�ؤول التنفيذي االأعلى للهيئة.

مادة )56(

تعيني رئي�ض الهيئة

بناًء  ال�طنية  ال�سلطة  رئي�ش  من  بقرار  الهيئة  رئي�ش  يعني 

على تن�سيب من جمل�ش ال�زراء وم�سادقة املجل�ش الت�سريعي 

باالأغلبية املطلقة الأع�سائه.

مادة )57(

مهام رئي�ض الهيئة

يقوم رئيس الهيئة باملهمات التالية:

ويعترب  وم�ظفيها،  الهيئة  اإدارة  على  الي�مي  االإ�سراف   .1

واالإجراءات  التعليمات  اإ�سدار  امل�س�ؤولية  هذه  من  جزء 

وفروعها  ودوائرها  بالهيئة  املتعلقة  والعلنية  املكت�بة 

التعليمات  هذه  وحتفظ  اأن�سطتها،  ومتابعة  واأق�سامها 

قبل  من  عليها  لالإطالع  وتعر�ش  العام  ال�سجل  يف 

املتقاعدين. 

املعل�مات  اأحدث  على  يحت�ي  �سجالت  نظام  اإن�ساء   .2

املتعلقة مب�ساهمات االأفراد امل�سرتكني يف اأنظمة التقاعد 

للع�س�  وي�سمح  القان�ن،  الأحكام  وفقًا  لها  التابعني 

امل�سرتك اأو من ين�ب عنه مب�جب ال�كالة باالإطالع على 

ال�سجل اخلا�ش به. 

اإن�ساء اأنظمة جلمع املعل�مات، ون�سرها واإبالغ امل�سرتكني   .3

وغريهم من اجلهات ذات ال�سلة.

اإن�ساء نظام ت�سجيل لالأع�ساء مب�افقة جمل�ش االإدارة  .4

الطلبات  ملقدمي  التقاعدية  املنافع  واأهلية  قيمة  حتديد   .5

وفقًا للقان�ن والالئحة اخلا�سة ذلك.

بالعجز  اخلا�سة  احلالة  لدرا�سة  طبي  جمل�ش  اإن�ساء   .6

جمل�ش  مل�افقة  اإليه  املح�لة  احلاالت  من  وغريها 

االإدارة.
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اإدارة عملية االعرتا�ش يف الهيئة   .7

تقدمي ت��سية اإىل جمل�ش االإدارة بخ�س��ش طلب اإحدى   .8

البلديات اأو م�ؤ�س�سة حك�مية اأخرى االن�سمام اإىل نظام 

التقاعد اجلديد وفقًا الأحكام القان�ن، وتقدمي اقرتاحات 

لنظام  االن�سمام  البلديات  قب�ل  ب�ساأن  االإدارة  ملجل�ش 

التقاعد والتاأكد من تلبيتها ال�سروط املن�س��ش عليه يف 

القان�ن.

اإعداد م�سروع امل�ازنة ال�سن�ية والبيانات املالية االأخرى   .9

وتقدمي  الإقرارها  االإدارة  جمل�ش  على  وعر�سها  للهيئة 

واملع�قات  امل�ازنة  تنفيذ  تط�رات  عن  ربعي  تقرير 

يف  ت��سية  وتقدمي  منها  بع�ش  تنفيذ  يف  اأو  تنفيذها  يف 

حجم  يف  النظر  اإعادة  �سرورة  عند  �سنة  كل  منت�سف 

وت�زيع واإدخال التعديالت املطل�بة.

اللجان  لعمل  واالإداري  التنظيمي  املادي  الدعم  ت�فري   .10

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  اللجان  وجميع  املتخ�س�سة 

خلدمة عملها للم�ازنة املقرة.

على  والعمل  �سن�ات  ثالث  كل  اكت�اري  تقييم  تاأمني   .11

عر�ش نتائج الدرا�سة على جمل�ش االإدارة.

حت�سري جدول اأعمال وحما�سر وجمل�ش االإدارة  .12

متابعة تنفيذ قرارات جمل�ش االإدارة   .13

واإعطاء  االإدارة  ملجل�ش  اال�ستثمارية  ال�سيا�سة  تنفيذ   .14

اأو  و/  ومدير  احلافظ  من  لكل  املبا�سرة  التعليمات 

مديري اال�ستثمارات لتنفيذ هذه ال�سيا�سة وفقًا الأحكام 

القان�ن.

متابعة عمل احلافظ ومدير و/اأو مديري اال�ستثمارات.  .15

اإجراء التعيينات ال�سرورية الإدارة الهيئة وفقًا ل�سيا�سة   .16

جمل�ش االإدارة وقراراته.

القيام باأي مهام اأخرى يكلفه بها جمل�ش االإدارة.  .17

مادة )58(

تخويل �سالحيات رئي�ض الهيئة

يج�ز لرئي�ش الهيئة تخ�يل بع�ش �سالحياته ملن يراه منا�سبًا 

من م�ظفي الهيئة على اأن يك�ن التخ�يل خطيًا، وال يعفى هذا 

التخ�يل رئي�ش الهيئة من امل�س�ؤولية. 
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مادة )59(

حتمل امل�سوؤولية اجلنائية واملدنية

يتحمل رئيس الهيئة املسؤولية اجلنائية واملدنية 
الناجمة عن: 

وفقًا  بال�اجبات  القيام  عدم  عن  الناجمة  اخل�سائر   .1

الأحكام القان�ن

اخل�سائر الناجمة عن االإهمال  .2

اخل�سائر الناجمة عن عمل مق�س�د ومتعمد  .3

مادة )60(

تقدمي تقارير

يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس اإلدارة في فترة 
أقصاها شهر آذار من السنة التي تلي السنة 

املالية املنصرمة ما يلي:

فيها  العاملة  وال�سناديق  للهيئة  اخلتامية  احل�سابات   .1

واملعدة وفقًا للق�اعد املتبعة.

عن  تف�سيلي  ببيان  م�سف�عة  التجارية  امل�سروعات  يف   .2

مفردات االأ�س�ل واخل�س�م 

ح�ساب االإيرادات وامل�سروفات  .3

ومديري  واحلافظ  الهيئة  اأعمال  عن  عام  تقرير   .4

اال�ستثمار وحالة الهيئة املالية.

مادة )61(

اإ�سدار تقرير مف�سل

ي�سدر رئي�ش الهيئة يف نهاية كل �سنة مالية تقريرًا مف�ساًل 

لكل م�سرتك يبني فيه حجم م�ستحقاته االختيارية املرتاكمة 

بح�زته واأرباحها ال�سن�ية املتحققة. 

مادة )62(

مراجعة اأوجه الإ�ستثمار

يعلم رئي�ش الهيئة امل�سرتكني يف بداية كل �سنة مالية ب�سرورة 

اأم�الهم  ا�ستثمار  يف�سل�ن  الذي  اال�ستثمار  اأوجه  مراجعة 

فيها، واإعالم الهيئة يف حالة الرغبة يف تغيري االأول�يات.
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الف�سل الثالث

ت�سارب امل�سالح

مادة )63(

اإف�ساح الع�سو عن امل�سالح التجارية واملالية

تعيينه  عند  يف�سح  اأن  االإدارة  جمل�ش  ع�س�  على  يت�جب 

التي  واملالية  التجارية  م�ساحله  جميع  عن  املجل�ش  لرئي�ش 

ميكن اأن ت�سكل تعار�سًا يف م�سلحته ال�سخ�سية مع م�س�ؤولياته 

القان�نية ب�سفته ع�س�ًا يف املجل�ش. 

مادة )64(

التعار�ض يف امل�سالح

يف حالة وج�د تعار�ش يف امل�سالح اأو ي�جد هناك �سك باأن 

تعار�سًا يف امل�سالح بداأ يف الظه�ر على جميع اأع�ساء جمل�ش 

االإدارة، وم�ظفيها وامل�ساهمني اأو املنتفعني اأن يفح�س�ا عن 

هذا التعار�ش خطيًا لدى رئي�ش الهيئة، وعلى رئي�ش الهيئة اأن 

يعلم املجل�ش يف اأول اجتماع قادم بهذا الت�سارب  ويف حالة 

ال�سرورة ميكن الدع�ة اإىل اجتماع طارىء لهذا الغر�ش. 

الف�سل الرابع

اللجان املتخ�س�سة

مادة )65(

ت�سكليل جلنة تدقيق وجلنة ا�ستثمارات

ي�سكل جمل�ش االإدارة جلنة تدقيق وجلنة ا�ستثمارات  .1

عمليات  جميع  ومراقبة  باالإ�سراف  التدقيق  جلنة  تق�م   .2

املدقق  من  �سن�ي  تقرير  وا�ستقبال  الداخلي  التدقيق 

الداخلي ح�ل الن�ساطات والنتائج.

اال�ستثمارات  دليل  بتط�ير  اال�ستثمارات  جلنة  تق�م   .3

تقارير  وت�ستلم  كما  االإدارة  جمل�ش  قبل  من  الإقراره 

منتظمة ح�ل الن�ساطات اال�ستثمارية ونتائجها.

من  اأع�ساء  ثالثة  االأقل  على  االإدارة  جمل�ش  رئي�ش  يعني   .4

جمل�ش االإدارة يف كل جلنة وجلنة اال�ستثمارات، على اأن يك�ن 

واحدًا منهم على االأقل من اأع�ساء املجل�ش املخت�سني.

تختار كل جلنة رئي�سًا لها من �سمن االأع�ساء   .5

بعد  الهيئة  خارج  من  بخرباء  اال�ستعانة  للجان  يج�ز   .6

م�افقة جمل�ش االإدارة.
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مادة )66(

تعيني جلان

ملجل�ش االإدارة اأن ين�سىء ويعني جلان اأخرى كما يراه منا�سبًا، 

ويحيل  منا�سبة،  يراها  التي  واملهام  ال�ظائف  اإليها  ويحيل 

اإليها ال�ظائف واملهام التي يراها منا�سبة، ويف جميع االأح�ال 

تتعار�ش مع  اأن  اللجان  ال يج�ز ملجاالت عمل ووظائف هذه 

مهام جلنتي اال�ستثمارات والتدقيق.

مادة )67(

اإ�سدار تعليمات لعمل اللجان

على جمل�ش االإدارة اإ�سدار تعليمات لعمل هذه اللجان، وميكن 

له اأن يدع� اأع�ساءه حل�س�ر اجتماعات املجل�ش

مادة )68(

جلنة التدقيق

ت�سرف جلنة التدقيق على التقارير املالية والتدقيق اخلارجي 

بجميع  القيام  وعليها  الداخلية    والرقابة  املعل�مات  ونظام 

املهام امل�كلة اإليها من جمل�ش االإدارة مبا يف ذلك ولي�ش على 

�سبيل احل�سر:

الت�سغيلية  وامل�ازنة  ال�سن�ية  املالية  البيانات  مراجعة   .1

للهيئة وتقدمي تقرير بذلك اإىل االإدارة.

اإجراءات  وتثبيت  تطبيق  يف  الهيئة  اإدارة  م�ساعدة   .2

وتق�مي  وممار�سة  املنا�سبة  الداخلية  والرقابة  التدقيق 

واخلارجي  الداخلي  بالتدقيق  الرقابة  اإجراءات  واإقرار 

اال�ستثمارات  مديري  اأو  و/  ومدير  وللحافظ  للهيئة 

باحل�سابات  املتعلقة  واالإجراءات  االكت�اري  والتق�مي 

وحفظ ال�سجالت.

مراجعة جميع اال�ستثمارات والتح�يالت التي ت�ؤثر على   .3

عائدات ا�ستثمارات الهيئة. 

اإعداد تقرير ربع �سن�ي يقدم اإىل املجل�ش وفقًا الأحكام    .4

ال�زراء  جمل�ش  ي�سدرها  التي  واالأنظمة  القان�ن 

والتعليمات التي يقررها االإدارة.

مادة )69(

الدعوة اإىل الجتماع

ميكن للمدقق الداخلي و/اأو اخلارجي للهيئة، اأو اأي ع�س� من 

املجل�ش اأو اأي من اأع�ساء جلنة التدقيق اأن يطلب من رئي�ش 
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اللجنة الدع�ة اإىل اجتماعها، وميكن لرئي�ش جلنة التدقيق 

اجتماع  اأجندة  على  ي�سع  اأن  املجل�ش  �سكرتري  من  الطلب 

جمل�ش االإدارة اأية م�ا�سيع تخ�ش عمل اللجنة. 

مادة )70(

ح�سور الإجتماعات

على املدقق اخلارجي اأن يح�سر اجتماعات جلنة التدقيق اإذا 

اأي�سًا  وعليه  التدقيق ذلك،  اأي ع�س� يف جلنة  منه  ما طلب 

رئي�ش  منه  طلب  ما  اإذا  االإدارة  جمل�ش  اجتماعات  ح�س�ر 

املجل�ش ذلك.

مادة )71(

جلنة ال�ستثمارات

تقدم جلنة اال�ستثمارات اإىل جمل�ش االإدارة ت��سياتها ب�ساأن 

ال�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة من اأجل تزويده بجميع املعل�مات 

اال�ستثمارات  اللجنة خماطر  وتراجع  واالإجراءات،  واملعايري 

ن�ساطات وفعالية كل من احلافظ ومدير  وتعلم املجل�ش عن 

و/اأو مديري اال�ستثمارات 

مادة )72(

�سم �سخ�ض مهني للجنة ال�ستثمارات

اأن ت�سم �سخ�سًا مهنيًا واحدًا على  على جلنة اال�ستثمارات 

املحا�سبة  املالية،  االإدارة  التالية:  التخ�س�سات  من  االأقل 

واالقت�ساد. 

مادة )73(

على جلنة اال�ستثمار اإن تنجز جميع ال�اجبات امل�كلة اإليها من 

قبل جمل�ش االإدارة مبا يف ذلك ولي�ش على �سبيل احل�سر:

االإطار  بتط�ير  االإدارة،  ملجل�ش  املهني  الن�سح  تقدمي   .1

العام لل�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة. 

تقدمي الن�سح املهني فيما يتعلق باختيار احلافظ ومدير   .2

و/اأو مديري اال�ستثمارات

حمفظة  ح�ل  االإدارة  جمل�ش  اإىل  �سن�ية  ربع  تقارير  رفع   .3

امل�ج�دات  وتقييم  عليها  طراأت  تغيريات  واأية  اال�ستثمارات 

االأدنى  احلد  بتحقيق  املتعلق  واالأداء  اال�ستثمارات  وع�ائد 

�سهريًا  املختلفة  احل�سابات  واأخطاء  اال�ستثمارات  واأهداف 

و�سن�يًا وت�فري تقارير مهنية مالية وت�س�يقية ملجل�ش االإدارة 

االإعالمية ب��سع امل�سرتكني العاديني ح�سب النظام.
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مادة )74(

طلب عقد اجتماع للجنة ال�ستثمارات

جلنة  من  ع�س�  اأي  اأو  االإدارة  جمل�ش  لرئي�ش  يج�ز 

اال�ستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة اال�ستثمارات، ولرئي�ش 

م�ا�سيع  اأية  و�سع  املجل�ش  �سكرتري  من  يطلب  اأن  اللجنة 

تخ�ش اال�ستثمارات على جدول اأعمال جمل�ش االإدارة.

مادة )75(

ح�سور اجتماعات جلنة ال�ستثمارات

و/اأو  ومدير  واحلافظ  للهيئة  اخلارجي  املدقق  على  يجب 

مديري اال�ستثمارات ح�س�ر اجتماعات جلنة اال�ستثمارات اإذا 

ما متت دع�تهم من قبل رئي�سها، وعليهم ح�س�ر اجتماعات 

جمل�ش االإدارة اإذا ما متت دع�تهم من قبل رئي�سه اأي�سًا.

الف�سل اخلام�ض

اإدارة ال�ستثمارات

مادة )76(

تطوير دليل ل�ستثمارات وموجودات الهيئة

وم�ج�دات  ال�ستثمارات  دلياًل  يط�ر  اإن  االإدارة  على جمل�ش 

كلما دعت احلاجة  وت��سيات اخلرباء  لن�سائح  وفقًا  الهيئة 

اإىل ذلك، و�سمان ما يلي: 

ا�ستثمار  على  القائمني  اال�ستثمارات  مديري  قيام   .1

الأحكام  وفقًا  بعملهم  الهيئة،  وم�ج�دات  ممتلكات 

واملعايري  اال�ستثمارية،  املجل�ش  و�سيا�سة  القان�ن، 

واالإجراءات التي يحددها.

يف  باال�ستثمارات  يتعلق  فيما  حتديد  اأي  وج�د  عدم   .2

اإ�سافة  اال�ستثمارات،  ملدير  امل�ك�لة  التجارية  املجاالت 

اإىل �سرورة ت�افق اال�ستثمارات ومبداأ تق�مي الع�ائد.

�سمن املخاطر املمكنة ال�اردة يف االأهداف اال�ستثمارية،   .3

املجاالت  يف  ا�ستثمارات  مزج  اأو  خلط  اأو  ت�زيع  وميكن 

املالية واالجتماعية وال�سيا�سية كما يلي:
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احلك�مة  واأوراق  �سندات  من  ا�ستثمارية  حمفظة  اأ . 

االإلزامية.

متطلبات لال�ستثمار اجتماعيًا يف جماالت وقطاعات  ب . 

حمددة ومن �سمن هذه املجاالت: الريا�سة والثقافة 

والبنية  وال�سركات  واالإ�سكان  واالأبحاث  والتعليم 

التحتية العامة وغريها.

واإجراءات  معايري  ي�سع  اأن  االإدارة  جمل�ش  على  يجب   .4

االأم�ال يف جماالت دائمة  ا�ستثمار  تتطابق مع واجبات 

وعلى اأ�س�ش جتارية.

اأو  امل�سالح  يف  ت�سارب  اال�ستثمارات  دليل  يخلق  ال  اأن   .5

يجني مكا�سب من احتاد مهني معلن عنه بني احلافظ 

ومدير و/اأو مديري اال�ستثمار.

مادة )77(

اإقرار معايري ال�ستثمارات

يطلب من جمل�ش االإدارة اإقرار املعايري واالإجراءات اخلا�سة 

ال�ستثمار  املجل�ش  مهمات  مع  املت�افقة  باال�ستثمارات 

اأن  على  وح�سينة  مربحة  جتارية  ا�ستثمارات  يف  امل�ج�دات 

حتت�ي االإجراءات واملعايري على ما يلي:

بها  امل�ج�دات  ا�ستثمار  امل�سم�ح  اال�ستثمارات  اأن�اع   .1

ومعايري اختيار وحتديد اال�ستثمارات �سمن هذه االأن�اع 

مبا فيها حمدودية القطاع اأو ن�ع اال�ستثمار.

حتديد وتط�ير حدود دنيا اأو معايري ميكن عن طريقها   .2

اأداء اال�ستثمارات واأن�اعها والفردية منها ب�سكل  تقييم 

عام. 

ا�ستثمارات  فعالية  على  ال�ق�ف  وم�ؤ�سرات  معايري   .3

ال�سندوق 

و�سع  ذلك  يف  مبا  االأخالقية،  غري  اال�ستثمارات  جتنب   .4

ا�ستثمارات  تنفيذ  جتنب  واإجراءات  ومعايري  �سيا�سات 

مت�ش ب�سمعة ال�طن.

حمددات اأو حدود ا�ستثمارية لل��س�ل اإىل ت�ازن معق�ل   .5

بني املخاطر والعائدات يف املحفظة النقدية ب�سكل عام.

هيكلية اإدارة امل�ج�دات  .6

ا�ستخدام البدائل، وغريها من االأدوات املالية.  .7

وال�س�ق  والعملة  والعمليات  وال�سي�لة  القرو�ش  اإدارة   .8

وغريها من املخاطر املالية
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ممار�سة اأو تخ�يل الت�س�يت من خالل اال�ستثمارات  .9

تتم  ال  التي  اال�ستثمارات  تقييم  اأجل  من  وق�اعد  طرق   .10

التجارة بها ب�سكل علني ومنظم �سريطة اأن تك�ن قد متت 

ال�سحيحة  واالأ�س�ش  والق�اعد  اال�ستثمارات  لدليل  وفقًا 

لها.

مادة )78(

اإعادة النظر يف املعايري

�سنة  كل  مرة  واالإجراءات  املعايري  يف  النظر  يعاد  اأن  يجب 

بحيث يتم تنظيم تقرير عنها يف تقرير املجل�ش ال�سن�ي.

الف�سل ال�ساد�ض

التقارير

مادة )79(

التقارير

يتم إعداد التقارير التالية: 

تقرير �سن�ي من املجل�ش لرئي�ش ال�زراء لالإف�ساح عنه   .1

للم�سرتكني والن�سر. 

التدقيق  جلنة  اإىل  اخلارجي  للمدقق  ال�سن�ي  التقرير   .2

لالإف�ساح عنه للمجل�ش ورئي�ش الهيئة وامل�سرتكني 

لالإف�ساح عنه  املجل�ش  اإىل  التدقيق  للجنة  ربعي  تقرير   .3

اإىل جلنة اال�ستثمارات ورئي�ش الهيئة.

لالإف�ساح  املجل�ش  اإىل  اال�ستثمارات  للجنة  ربعي  تقرير   .4

عنه اإىل جلنة التدقيق ورئي�ش الهيئة. 

اال�ستثمارات  جلنة  اإىل  اال�ستثمار  ملديري  ربعي  تقرير   .5

لالإف�ساح عنه اإىل املجل�ش ورئي�ش الهيئة.

لالإف�ساح  اال�ستثمارات  اإىل جلنة  للحافظ  ربعي  تقرير   .6

عنه اإىل املجل�ش ورئي�ش الهيئة.
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مادة )80(

م�سمون التقارير

يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على 
ما يلي:

البيانات املالية واحل�سابات عن ال�سنة املالية املن�سرمة.  .1

النتائج االأ�سا�سية املتعلقة باأداء اال�ستثمارات.  .2

واحلايل  ال�سابق  اال�ستثمارات  مدير  اأداء  تطابق  مدى   .3

لتعليمات احلد االأدنى.

بيان اال�ستثمارات لل�سنة القادمة.  .4

ما يت�سمنه تقرير املدقق اخلارجي ب�ساأن ال��سع املايل   .5

لل�سنة املن�سرمة.

ما ت�ستمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق   .6

وجلنة اال�ستثمارات.

بيان ال�سيا�سات اال�ستثمارية واملعايري واالإجراءات.  .7

حتليل ومطابقة لكل من امل�ج�دات واملطل�بات.  .8

معل�مات ب�ساأن ترتيبات مديري اال�ستثمارات واحلافظ   .9

والنفقات  الر�س�م  باال�ستثمارات، مبا يف ذلك  اخلا�سة 

واالإيرادات.

�سهادة م�قعة من رئي�ش املجل�ش ورئي�ش الهيئة ت�ؤكد اأن   .10

جميع اال�ستثمارات التي متت خالل ال�سنة املا�سية تتفق 

طبقا  واالإجراءات  واملعايري  اال�ستثمارات  �سيا�سة  مع 

للقان�ن واالأنظمة والقرارات والتعليمات. 

�سرفت  التي  واملنافع  التع�ي�سات  حجم  ح�ل  معل�مات   .11

جلميع اأع�ساء املجل�ش.



8889

الف�سل ال�سابع

اإدارة ال�سوؤون املالية

مادة )81(

ال�سنة املالية لهيئة ال�ستثمارات

تبداأ ال�سنة املالية للهيئة يف االأول من كان�ن الثاين )يناير( 

وتنتهي يف احلادي والثالثني من �سهر كان�ن االأول )دي�سمرب( 

من كل �سنة ميالدية.

مادة )82(

�سمان التحقيق العايل للمعايري املحا�سبية 

واملالية

يجب على الهيئة اأن ت�سمن حتقيقًا اأعلى للمعايري املحا�سبية 

املالية يف اأعمالها عن طريق:

وفقًا  املهنية  والتقارير  املحا�سبية  بال�سجالت  االحتفاظ   .1

ملعايري املحا�سبة الدولية.

اإن�ساء اأنظمة مراقبة اإدارية ومالية ومعل�ماتية.  .2

االحتفاظ ب�سجل اال�ستثمارات التي نفذت خالل ال�سنة   .3

املا�سية مبا يف ذلك:

القيمة الدفرتية لكل ا�ستثمار. اأ . 

القيمة ال�س�قية لكل ا�ستثمار، اأو القيمة املعادلة له  ب . 

اإذا ما طرح للبيع.

معل�مات ت�سمح بالتاأكد من تنفيذ متطلبات اأحكام  ج. 

القان�ن و�سيا�سة اال�ستثمارات واملعايري واالإجراءات 

اخلا�سة بذلك.

مادة )83(

املحافظة على ال�سجالت والدفاتر املحا�سبية

املحا�سبية  والدفاتر  ال�سجالت  على  باملحافظة  الهيئة  تق�م 

واالأنظمة واالإجراءات املطل�بة، وتتاأكد من اأن:

امل�ج�دات التقاعدية حممية اأو حتت املراقبة.  .1

حت�يالت الهيئة واحلافظ قد متت وفقًا الأحكام القان�ن   .2

واالأنظمة والقرارات والتعليمات.

تتم  للهيئة  والطبيعية  واملالية  الب�سرية  امل�ارد  اإدارة   .3

ب�س�رة اقت�سادية وفعالة و�سحيحة.
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مادة )84(

توفري البيانات املالية ال�سنوية

على الهيئة اأن تعد وت�فر بيانات مالية �سن�ية حتت�ي علي ما يلي:

ميزانية نهائية كل �سنة مالية.  .1

االإيرادات والنفقات لل�سنة املالية املن�سرمة.  .2

التغيريات ال�سافية التي ح�سلت يف قيمة امل�ج�دات.   .3

اال�ستثمارات.  .4

مادة )85(

اإظهار املعلومات ال�سرورية لعر�ض املوقف املايل

يجب على البيانات املالية ال�سن�ية اأن تظهر جميع املعل�مات 

ملعايري  وفقًا  �سحيح  ب�سكل  املايل  امل�قف  لعر�ش  ال�سرورية 

املحا�سبة الدولية يف نهاية كل �سنة مالية.

مادة )86(

حت�سري واإعداد تقارير مالية ربعية

يجب على الهيئة حت�سري واإعداد تقارير مالية ربعية حتت�ي 

ال�سن�ية  املالية  البيانات  تت�سمنها  التي  املعل�مات  على نف�ش 

وي�ستثنى من ذلك امليزانية.

الف�سل الثامن

املدققون

مادة )87(

تعيني مدقق داخلي

يجب على الهيئة تعيني مدقق داخلي متفرع يت�سف بالن�ساط 

واالأمانة والنزاهة واالإخال�ش والقدرة على القيام بالعمليات 

املالية للهيئة، وعليه اأن يق�م بتح�سري تقرير �سن�ي يقدم اإىل 

املجل�ش طبقًا للقان�ن واالأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة )88(

تعيني مدقق خارجي

خالل  من  �سن�يًا  خارجيًا  مدققًا  يعني  اأن  املجل�ش  على 

لل�سروط والتعليمات، ويبقى  مناق�سة مفت�حة وعادلة طبقًا 

مدقق  تعيني  حني  اإىل  م�قعه  يف  ال�سابق  اخلارجي  املدقق 

جديد وت�سليمه املهام.
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مادة )89(

اإلتزام املدقق بالعايري

على املدقق اخلارجي اأن يق�م ويلتزم باملعايري التالية:

املدققني  جمعيات  اأو  معاهد  اإحدى  يف  ع�س�ًا  يك�ن  اأن   .1

ذات ال�سمعة اجليدة ومعرتف بها.

كمدقق  �سن�ات  خم�ش  عن  تقل  ال  خربة  لديه  يك�ن  اأن   .2

رئي�سي مل�ؤ�س�سات مالية كبرية.

اأن يك�ن م�ستقال عن الهيئة.  .3

مادة )90(

تقدمي ا�ستقالة املدقق اخلارجي

متطلبات  بتلبية  يقم  مل  الذي  اخلارجي  املدقق  على  يجب 

ا�ستقالته  يقدم  اأن  املالية  ال�سنة  خالل  واحتياجاتها  الهيئة 

هذه  وت�سبح  تاأخري،  بدون  الهيئة  اإىل  منه  وم�قعه  اخلطية 

اال�ستقالة �سارية املفع�ل عند ت�سليم الهيئة لها، اأو يف ال�قت 

املحدد يف كتاب االإقالة امل�جه من الهيئة له، اأيهما اأبعد.

مادة )91(

تزويد املدقق اخلارجي بجميع املعلومات

اخلارجي  املدقق  تزويد  الهيئة  واإدارة  املجل�ش  اأع�ساء  على 

اإىل  ال��س�ل  وتاأمني  والت��سيحات،  املعل�مات  بجميع 

ال�سجالت وال�ثائق وال�سجالت املحا�سبية وح�سابات الهيئة، 

والتي يعتربها املدقق �سرورية لتح�سري اأي تقرير يطلب منه 

وفقًا للقان�ن.

مادة )92(

اإعداد تقرير �سنوي من املدقق اخلارجي

على املدقق اخلارجي اأن يعد تقريرًا �سن�يًا ببيانات مف�سلة 

واأن ي��سح من وجهة نظر املدقق ما يلي:

وفقًا  عادل  ب�سكل  املقدمة  املالية  البيانات  كانت  اإذا   .1

ملعايري املحا�سبة الدولية.

اإذا كانت حت�يالت الهيئة قد متت وفقًا الأحكام القان�ن   .2

والتعليمات.

اإذا كان �سجل اال�ستثمارات يعك�ش ب�سكل واقعي القيمة   .3

احلقيقة مل�ج�دات الهيئة.
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– من  مطل�بة  اأو  ناق�سة  م�سائل  اأية  هناك  كانت  اإذا   .4

وجهة نظر املدقق اخلارجي – رفعها اإىل جمل�ش االإدارة 

ولفت نظر املجل�ش اإليها.

مادة )93(

وجود خطاأ  يف البيانات املالية

يف حالة ت�فر قناعة لدى املدقق اخلارجي اأو �سك ب�ج�د اأي 

املدقق  عليها  وافق  التي  املالية  البيانات  يف  اإهمال  اأو  خطاأ 

وبدون  اخلارجي  املدقق  فعلي  ال�سابق،  املدقق  اأو  الداخلي 

تاأخري اأن يعلم املجل�ش بهذا ال�ساأن، ويف هذه احلاالت يجب 

على املدقق اخلارجي اأن يخرج بيانات مالية معدلة اأو اإجراء 

التعديل ال�سروري يف التقرير املرف�ع اإىل املجل�ش.

مادة )94(

عدم اإلزام املدقق اخلارجي بتقدمي معلومات

جهة  الأية  معل�مات  اأية  بتقدمي  ملزم  غري  اخلارجي  املدقق 

خارجية با�ستثناء ما ي�سمح به القان�ن.

الف�سل التا�سع

احلافظ

تعيني احلافظ

مادة )95(

على جمل�ش اإدارة الهيئة اأن يق�م بتعيني )حافظ( من خالل 

وم�ج�دات  اأم�ال  اإدارة  يت�ىل  وقان�نية  مفت�حة  مناق�سة 

الهيئة، وحتدد الهيئة له مدة العمل على اأ�سا�ش معايري االأداء 

التي تت�سمنها القرارات والتعليمات.

مادة )96(

معايري اختيار احلافظ

يجب أن تشمل معايير اختيار احلافظ على ما يلي:

املعل�مات  اأنظمة  من  وغريه  خماطر  اإدارة  نظام  ت�فر   .1

واالأنظمة التكن�ل�جية لديه.

خربة ال تقل عن خم�ش ع�سرة �سنة و�سجل اإيجابي حافل   .2

كخبري يعتمد عليه يف ال�س�ق.

اإمكانية اإعادة التاأمني.  .3
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يتنا�سب  االحتياطي  املال  راأ�ش  حجم  واإثبات  اإظهار   .4

وحجم املبالغ التي يكلف باحلفاظ عليها.

قدرة عالية على االت�سال واالإعالم.  .5

وج�د ل�ائح عمل اأو اأدلة التزام اأخالقية مكت�بة تت�افق   .6

مع املتطلبات التنظيمية.

الر�س�م  واأحجام  اأن�اع  جميع  عن  ر�سمي  واإبالغ  ك�سف   .7

والعم�لة وغري ذلك من امل�ساريف.

مادة )97(

ا�ستالم احلافظ التعليمات املبا�سرة من رئي�ض الهيئة

ي�ستلم احلافظ تعليمات مبا�سرة من رئي�ش الهيئة اأو مديرها 

واملمتلكات  باالأم�ال  تتعلق  فعالية  اأية  ب�ساأن  للهيئة  العام 

املحف�ظة لدى احلافظ، ويق�م احلافظ باإدارة اأم�ال اأنظمة 

املحددة” ب�سكل  املحددة” “وامل�ساهمات  “املنافع  التقاعد 

م�ستقل كليا، وتعامل الدفعات من واإىل احل�سابات املذك�رة 

ب�سكل منف�سل متاما.

مادة )98(

احلافظ ومدير ال�ستثمارات

يجب اأن يك�ن احلافظ ومدير اال�ستثمارات وحدتني خمتلفتني 

وم�ستقلتني عن بع�سهما البع�ش.

مادة )99(

احل�سول على املعلومات من اجلهة الر�سمية 

امل�سرفة على احلافظ

يجب على الهيئة اأن حت�سل يف فرتات حمددة على معل�مات 

اإجراء  اأي  عن  احلافظ  على  امل�سرفة  الر�سمية  اجلهة  من 

ميكن اأن ي�ؤثر على ال��سع املايل اأو االإداري للحافظ، وعليها 

اأن تاأخذ االإجراءات الالزمة على �س�ء ذلك مبا فيها اإعادة 

تعيني حافظ اآخر يف حالة ال�سرورة.

مادة )100(

مهام احلافظ

على احلافظ أن يقوم باملهام التالية:
1. االحتفاظ مب�ج�دات وممتلكات التقاعد ب�سفته م�ؤمتنا عليها 

نيابة عن امل�سرتكني.
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اإبقاء م�ج�دات اأنظمة التقاعد مف�س�لة كليًا عن ممتلكاته   .2

اخلا�سة وغريها من املمتلكات.

االأخرى،  الت�سغيل  جهات  اأو  احلك�مة  م�ساهمات  ا�ستقبال   .3

وامل�ظفني طبقًا للقان�ن.

امل�ساهمات  با�ستالم  اال�ستثمارات  ومدير  الهيئة  اإعالم   .4

االأخرى  الت�سغيل  جهات  و  املالية  وزارة  من  التقاعدية 

حل�سابات املتقاعدين املفت�حة لديه، وذلك خالل اأربعة اأيام 

من ا�ستالمه املبالغ.

التاأكد من اأن اال�ستثمارات تتم وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن   .5

مالكي احل�سابات الفردية وال�سيا�سة اال�ستثمارية للهيئة.

اإبالغ الهيئة بقيمة امل�ج�دات واالإجراءات التقاعدية �سهريًا   .6

على االأقل.

اإعالم جمل�ش االإدارة بامل�سائل املتعلقة بامل�ج�دات امل��س�عة   .7

قبل  من  حتدد  زمنية  فرتات  يف  امل�سرتكني  عن  نيابة  لديه 

املجل�ش.

تقدمي خدمات اأخرى لها عالقة مب�ج�دات التقاعد وامل�افقة   .8

عليها بني كل من الهيئة واحلافظ مبا يف ذلك احلد االأدنى 

املطل�ب من الع�ائد.

�سرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة �سمن امل�اعيد   .9

املتفق عليها.

مادة )101(

تبليغ الهيئة بكافة الإجراءات

بحقه  �ستتخذ  التي  باالإجراءات  الهيئة  اإبالغ  احلافظ  على 

جديد  حافظ  باختيار  لتق�م  االإفال�ش  اأو  الت�سفية  ب�ساأن 

ف�رًا.

مادة )102(

التقاعد  موجودات  على  القرارات  تنفيذ  حظر 

املو�سوعة عند احلافظ

امل�ؤمنة  التقاعد  م�ج�دات  على  قرارات  اأية  تنفيذ  يج�ز  ال 

وامل��س�عة لدى احلافظ وفقًا للقان�ن يف اأية ق�سايا مرف�عة 

امل�ج�دات جزءًا من  تك�ن هذه  اأن  يج�ز  وال  على احلافظ، 

عملية االإفال�ش اأو الت�سفية.

مادة )103(

تقييد ممار�سة احلافظ للن�ساطات

لل�سروط  وفقًا  ن�ساطاته  مبمار�سة  يق�م  اأن  احلافظ  على 

ال�اردة واملحددة يف االتفاق امل�قع مع الهيئة ب�س�رة دقيقة 

وكاملة.
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مادة )104(

م�سوؤولية احلافظ

اأخرى  م�سائل  اأية  عن  الهيئة  اأمام  م�سئ�ال  احلافظ  يك�ن 

ناجمة عن عدم قيام احلافظ ب�اجباته وفقًا ملا ه� من�س��ش 

عليه يف االتفاق امل�قع مع الهيئة اأو تلك الناجمة عن القيام 

مبهامه طبقًا للقان�ن واالأنظمة والقرارات والتعليمات.

مادة )105(

ال�ستفادة من مبلغ اإعادة التاأمني

اخلا�ش  التاأمني  اإعادة  مبلغ  من  اال�ستفادة  يف  احلق  للهيئة 

باحلافظ وذلك يف حالة خرق االتفاق امل�قع بينهما.

الف�سل العا�سر

مدير ال�ستثمارات

مادة )106(

تعيني موؤ�س�سة مالية مديراً ل�ستثماراتها

يعني املجل�ش من خالل مناق�سة مفت�حة وقان�نية، م�ؤ�س�سة 

من  العقد  مدة  وحتدد  لال�ستثمارات،  مديرًا  مرم�قة  مالية 

يف  ال�اردة  اجليدة  االأداء  معايري  لقاعدة  وفقا  الهيئة  قبل 

االأنظمة والتعليمات.

مادة )107(

معايري اختيار مدير ال�ستثمارات

يجب اأن ت�سمل معايري اختيار مدير اال�ستثمارات ما يلي:

خربة ا�ستثمارية مثبتة وم�سه�دة.  .1

والتكن�ل�جيا  املعل�مات  ونظم  املخاطر  نظام  ت�فر   .2

احلديثة لديه.

م��س�ع  يف  االأقل  على  اخلربة  من  �سنة  ع�سرة  خم�ش   .3

ذات  مالية  كم�ؤ�س�سة  مثبت  و�سجل  اال�ستثمارات  اإدارة 

�سمعة ومكانة عالية يف االأ�س�اق.
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ت�فري ترتيبات وخدمات اإعادة التاأمني.  .4

منتظم  ب�سكل  والبيانات  التقارير  تقدمي  على  قدرات   .5

طبقا للق�انني واالأنظمة والقرارات والتعليمات.

امل�ج�دات  حجم  ح�ل  ثابتة  م�ؤ�سرات  مع  مالية  ق�ة   .6

وحجم راأ�ش املال االحتياطي اأو )100 ملي�ن دوالر على 

االأقل(.

وج�د ل�ائح عمل واأدلة التزام اأخالقية مكت�بة تت�افق مع   .7

املتطلبات التنظيمية.

من  وغريها  والعم�الت  الر�س�م  جميع  عن  االإف�ساح   .8

امل�ساريف.

البحثية  لالأغرا�ش  ال�سرورية  املعل�مات  بت�فري  التعهد   .9

املهنية.

مادة )108(

واجبات مدير ال�ستثمارات

ت�سمل واجبات مدير اال�ستثمارات وفقا للقان�ن و/اأو االأنظمة 

و/اأو القرارات و/اأو التعليمات و/اأو االتفاق على ما يلي:

ب�سكل  املالية  املحافظ  خيارات  من  جمم�عة  تقدمي   .1

يتنا�سب و اأول�يات و�سيا�سة جلنة اال�ستثمارات.

اال�ستثمار وفقا ل�سيا�سة جلنة اال�ستثمارات واإتباع اأف�سل   .2

ال�سبل وال��سائل ب�ساأن ذلك.

اال�ستثمارات  حافظة  عن  واالإعالم  التقارير  تقدمي   .3

وقيمتها وعائداتها وغري ذلك من املعل�مات االإح�سائية 

التي ميكن اأن تطلب من قبل احلافظ اأو جمل�ش االإدارة.

العمل على تقدمي وت�فري اإمكانية اإعادة التاأمني.  .4

االإف�ساح الكامل عن جميع الر�س�م والعم�الت وغريها   .5

من امل�ساريف.
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الباب ال�ساد�ض

�سرف قرو�ض ب�سمان مبلغ املكافاأة اأو الراتب 

التقاعدي

مادة )109(

�سرف قرو�ض ب�سمان مبلغ املكافاأة اأو الراتب 

التقاعدي

يج�ز للهيئة اأن تقر�ش املنتفعني باأحكام هذا القان�ن الذين 

مدة  اأثناء  وذلك  �سن�ات  ثالث  عن  خدمتهم  مدة  تقل  ال 

جمل�ش  يخ�س�سها  التي  االعتمادات  حدود  ويف  اخلدمة، 

االإدارة لهذا الغر�ش، وبالفائدة التي يحددها ويك�ن �سرف 

هذه القرو�ش يف احلدود االآتية:

راتب ثالثة اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته ثالث اإىل خم�ش   .1

�سن�ات ت�سدد على �سنة واحدة.

راتب خم�سة اأ�سهر ملن تك�ن مدة خدمته اأكرث من خم�ش   .2

�سن�ات.

اأكرث من ع�سر  اأ�سهر ملن تك�ن مدة خدمته  راتب �سبعة   .3

اأق�ساها  �سن�ات حتى خم�ش ع�سرة �سنة ت�سدد يف مدة 

ثالث �سن�ات.

راتب ت�سعة اأ�سهر ملن تزيد مدة خدمته عن خم�ش ع�سرة   .4

�سنة ت�سدد يف مدة اأق�ساها ثالث �سن�ات وذلك �سريطة 

هذا  عن  زادت  فاإذا  عاما،   57 املنتفع  �سن  يتجاوز  اأال 

القدر فال يج�ز اأن يزيد القر�ش املمن�ح له وف�ائده عن 

املبلغ الذي ي�ستحق يف حالة ال�فاة يف تاريخ نهاية مدة 

عن  حال  باأية  ال�سداد  مدة  تزيد  اأن  يج�ز  وال  ال�سداد، 

املدة الباقية لبل�غ �سن التقاعد كما ال يج�ز اإجراء قر�ش 

اآخر اإال بعد �سداد ر�سيد القر�ش ال�سابق.

اإذا انتهت خدمة املنتفع الأي �سبب قبل االنتهاء من �سداد   .5

القر�ش، خ�سم الر�سيد املتبقي مما ي�ستحق من مكافاأة 

اأو راتب تقاعدي الذي ي�ستحق يف حالة وفاته اأو ف�سله من 

اخلدمة ب�سبب العجز عن العمل، وال يج�ز خ�سم الر�سيد 

املتبقي من الراتب التقاعدي امل�ستحق لل�رثة اإال يف حدود 

الربع فاإذا مل تكن هناك ا�ستحقاقات يخ�سم منها الر�سيد 

تتحمل به الهيئة خ�سمًا من ريع ا�ستثمار اأم�اله.

يج�ز ملجل�ش االإدارة تخفي�ش قيمة ما يج�ز �سرفه من   .6

قرو�ش وكذا تخفي�ش مدة ال�سداد.
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الباب ال�سابع

اأحكام عامة وانتقالية

الف�سل الأول

التحرير  منظمة  يف  بالعاملني  خا�سة  ترتيبات 

الفل�سطينية

مادة )110(

ح�ساب �سنوات التفرغ

االأمن  وق�ى  العام  القطاع  مل�ظفي  التفرغ  �سن�ات  حت�سب 

التحرير  منظمة  م�ؤ�س�سات  يف  خدم�ا   الذين  الفل�سطيني 

االأ�سر  �سن�ات  وكذلك  املعتمدة  وف�سائلها  الفل�سطينية 

للمعطيات  وفقًا  االحتالل  �سج�ن  من  املحررين  لالأ�سرى 

التالية:

�سن�ات  حت�سب   )45( �سن  دون  امل�ظف  عمر  كان  اإذا   .1

التفرغ اأو االأ�سر ال�سابقة ل�سالح قان�ن التقاعد اجلديد 

التي ترتبت  امل�ستحقات  ال�طنية  ال�سلطة  اأن حت�ل  على 

هذه  عن  واحلك�مة  امل�ظف  ح�سة  فيها  مبا  عليها 

ال�سن�ات اإىل الهيئة وتقيد يف احل�ساب اخلا�ش بامل�ظف 

لدى الهيئة.

اإذا كان عمر امل�ظف )45( �سنة اأو ما يزيد وه� ع�س�   .2

يف نظام التقاعد ال�سابق وفقا للقان�ن رقم )34( ل�سنة 

1964، حت�سب �سن�ات التفرغ اأو االأ�سر ال�سابقة ل�سالح 

املرتتبة  امل�ستحقات  ال�طنية  ال�سلطة  وحت�ل  القان�ن 

واحدة  دفعة  واحلك�مة  امل�ظف  ح�سة  فيها  مبا  عليها 

ل�سالح هذا النظام.

اإذا كان عمر امل�ظف )45( �سنة اأو ما يزيد وه� ع�س�   .3

ل�سنة   )8( رقم  لقان�ن  وفقا  ال�سابق  التقاعد  نظام  يف 

1964، حت�سب �سن�ات التفرغ اأو االأ�سر ال�سابقة ل�سالح 

هذا النظام وحت�ل ال�سلطة ال�طنية امل�ستحقات املرتتبة 

واحدة  دفعة  واحلك�مة  امل�ظف  ح�سة  فيها  مبا  عليها 

ل�سالح هذا النظام وي�سمل ذلك املدنيني وعنا�سر ق�ى 

االأمن الفل�سطينية.

وه�  يزيد  ما  اأو  �سنة   )45( امل�ظف  عمر  كان  اإذا   .4

التاأمني  لقان�ن  وفقا  ال�سابق  التقاعد  نظام  يف  ع�س� 

واملعا�سات لق�ى االأمن الفل�سطيني ل�سنة 2004، حت�سب 

النظام  هذا  ل�سالح  ال�سابقة  االأ�سر  اأو  التفرغ  �سن�ات 
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مبا  عليها  املرتتبة  امل�ستحقات  ال�طنية  ال�سلطة  وحت�ل 

ل�سالح  واحدة  دفعة  واحلك�مة  امل�ظف  ح�سة  فيها 

االأمن  ق�ى  وعنا�سر  املدنيني  ذلك  ي�سمل  النظام  هذا 

الفل�سطينية.

يق�م ال�سندوق الق�مي الفل�سطيني و/اأو هيئة التنظيم   .5

على  وبناء  الع�سكرية  املالية  االإدارة  و/اأو  واالإدارة 

اخلدمة  �سن�ات  عدد  باعتماد  الر�سمية  �سجالتها 

الفل�سطينية  التحرير  منظمة  �سف�ف  يف  املتفرغة 

التع�ي�ش  كامل  احلك�مة  وتدفع  املعتمدة،  وف�سائلها 

النقدي عن كافة �سن�ات هذه اخلدمة املعتمدة، وميكن 

عدد  اإىل  لل��س�ل  ر�سمية  اأخرى  م�سادر  ا�ستخدام 

املتفرغ مب�جب نظام ي�سدر عن جمل�ش  العمل  �سن�ات 

ال�زراء.

يف حالة ح�س�ل امل�ظف على تقاعد من م�سدر اآخر اأو   .6

ال�اردة يف ال�سجالت ب�ساأن  حالة عدم كفاية املعل�مات 

مدة اخلدمة اأو التع�ي�ش املدف�ع عنها، تعدل م�ساهمات 

احلك�مة عن �سن�ات هذه اخلدمة يف املنظمة وف�سائلها 

املط�رة  واالأحكام  االإجراءات  مع  يتفق  ب�سكل  املعتمدة 

وفقا لالأنظمة ال�سادرة عن جمل�ش ال�زراء.

مادة )111(

ت�سوية امل�ستحقات احلكومية

التحرير  منظمة  يف  متفرغ  ب�سكل  عمل�ا  الذين  للمتقاعدين 

ت�س�ية  طريقة  اختيار  يف  املعتمدة  وف�سائلها  الفل�سطينية 

م�ستحقاتهم التقاعدية وفقًا الإحدى البدائل التالية:

احل�س�ل على راتب تقاعدي وفقًا لنظام التقاعد الذين   .1

كان�ا منت�سبني اإليه عند اإحالتهم على التقاعد.

احل�س�ل على مكافاأة مالية وفقًا للنظام املعم�ل به يف   .2

عند  واحدة  مرة  تدفع  الفل�سطيني  الق�مي  ال�سندوق 

يج�ز  ال  احلالة  هذه  ويف  التقاعد  على  امل�ظف  اإحالة 

للم�ظف اأو املنتفعني املطالبة برواتب تقاعدية.

عليها  ح�سل�ا  التي  املالية  ال�سلف  اأو  ال�سلفة  تخ�سم   .3

الق�مي  ال�سندوق  من  و�سرفت  املكافاآت  ح�ساب  على 

الرواتب  ومن  امل�ستحقات  هذه  من  املالية  وزارة  من  اأو 

التقاعدية لالئحة ت�سدر بهذا ال�ساأن.
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الف�سل الثاين

ترتيبات انتقالية

مادة )112(

عدم امل�سا�ض باحلقوق

 ،1964  ،1959( العالقة  ذات  الق�انني  مع  يتعار�ش  ال  مبا 

املدنية  اخلدمة  مل�ظفي  التقاعدية  احلق�ق  مت�ش  ال   )2004

وعنا�سر ق�ى االأمن الفل�سطينية لدى اأنظمة التقاعد احلالية 

بعد نفاذ اأحكام هذا القان�ن.

مادة )113(

ا�ستحقاق الراتب التقاعدي

من  اأقل  خدمة  �سن�ات  له  املح�س�ب  للم�ظف  يك�ن   .1

ال�سن�ات املطل�بة ال�ستحقاق راتب تقاعدي وفقًا لق�انني 

التقاعد ال�سابقة املذك�رة اأعاله والقان�ن احلايل احلق 

التقاعد وفقًا لالئحة  يف �سراء �سن�ات خدمة الأغرا�ش 

ت�سدر عن جمل�ش ال�زراء.

وفقًا  ب�سرائها  امل�سم�ح  ال�سن�ات  عدد  تزيد  ال  اأن  يجب   .2

عدد  ن�سف  عن  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  الأحكام 

التقاعد  نظام  يف  امل�ظف  ل�سالح  امل�سجلة  ال�سن�ات 

اأعاله والقان�ن  وفقًا الأحكام الق�انني ال�سابقة املذك�رة 

احلايل اأو ع�سر �سن�ات اأيهما اأقل، و�سريطة اأن ال يزيد 

 )40( عن  للتقاعد  املح�س�بة  ال�سن�ات  عدد  اإجمايل 

�سنة.

الأغرا�ش ال�سراء تعترب ك�س�ر ال�سنة من �سن�ات اخلدمة   .3

الفعلية املح�س�بة للم�ظف �سنة كاملة .*

مادة )114(

انتهاء خدمة موظفي القطاع العام

تنتهي خدمة م�ظفي القطاع العام الذين تزيد اأعمارهم عن 

)60( �سنة خالل )120( ي�م من تاريخ �سريان هذا القان�ن 

�سريطة اأن ت�س�ى م�ستحقاتهم التقاعدية.

مادة )115(

حتويل املنافع امل�ستحقة للموظفني

على اجلهات ذات العالقة حت�يل املنافع امل�ستحقة للم�ظفني 

مدة  خالل  ال�سابقة،  للق�انني  وفقًا  �سنة   ”45“ �سن  دون 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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ح�ساباتهم  اإىل  القان�ن  �سريان  تاريخ  من  �سنتان  اأق�ساها 

ومعطيات  �سروط  وتك�ن  احلايل،  التقاعد  نظام  ح�سب 

التح�يل كما يلي:

املالية  احلق�ق  قيمة  اخلا�ش  امل�ظف  ح�ساب  اإىل  يقيد   .1

املح�لة له من النظام ال�سابق.

تقيد �سن�ات امل�ساهمة يف تاريخ التنفيذ بن�سبة)1:1( يف   .2

نظام التقاعد اجلديد ل�سالح امل�سرتك ومبعدل )2%( من 

الراتب ال�سهري يف ي�م التح�يل عن كل �سنة معتمدة.

يجب على الهيئة اإقرار اأي حت�يل.  .3

الف�سل الثالث

اأحكام عامة

مادة)116(*

الأ�سخا�ض امل�ستثنون من اأحكام القانون

ال�طنية  ال�سلطة  رئي�ش  على  القان�ن  هذا  اأحكام  تنطبق  ال 

املجل�ش  واأع�ساء  ورئي�ش  ال�زراء  جمل�ش  واأع�ساء  ورئي�ش 

الت�سريعي.

مادة )117(*

الإحالة للتقاعد املبكر

يج�ز ملجل�ش ال�زراء اأن يحيل اأي م�ظف العتبارات امل�سلحة 

العامة اإىل التقاعد املبكر اإذا اأكمل خم�ش ع�سرة �سنة خدمة 

مقب�لة للتقاعد دون اأن يخ�سم من م�ستحقاته االإلزامية، وال 

ي�جد �سمن هذه املادة ما مينع من ح�س�ل امل�ظف على اأية 

اأحكام  و�سمن  امل�سغلة  اجلهة  مع  االتفاق  ح�سب  تع�ي�سات 

القان�ن.

* مت اإلغاء هذه املادة يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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مادة )118(

�سريان اأحكام القانون

كافة  على  بتعديالته  القان�ن   هذا  اأحكام  ت�سري  اأ. 

ت�س�ية  ويتم  2006/9/1م  من  اعتبارا  التقاعد  حاالت 

امل�ستحقات قبل هذا التاريخ كل ح�سب النظام الذي كان 

منتفعا به .

امل�ستحقات  احت�ساب  العام  التقاعد  هيئة  تت�ىل  ب. 

التقاعدية الأع�ساء املجل�ش الت�سريعي واأع�ساء احلك�مة 

واملحافظني وفقا الأحكام قان�ن مكافاآت ورواتب اأع�ساء 

رقم  واملحافظني  احلك�مة  اأع�ساء  الت�سريعي  املجل�ش 

التقاعدية  امل�ستحقات  واحت�ساب  2004م  ل�سنة   )11(

الأحكام  وفقا  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  لرئي�ش 

ال�طنية  ال�سلطة  رئي�ش  وتع�ي�سات  خم�س�سات  قان�ن 

الفل�سطينية رقم )18( ل�سنة 2005م. 

تت�ىل اخلزينة العامة لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية دفع  ج. 

امل�ستحقات التقاعدية للم�سم�لني يف الفقرة )ب( اأعاله 

هذه  ل�سغل  ال�سابقة  املدد  كافة  بني  اجلمع  يتم  اأن  علي 

واأي  امل�ستحقات  تلك  بني  اجلمع  لهم  يج�ز  وال  املراكز 

اأي نظام  اأو  النظام  لهذا  وفقًا  تقاعدي  اأو معا�ش  راتب 

تقاعدي اآخر .

وفقًا  ال�رثة  على  ال�فاة  عند  التقاعدي  الراتب  ي�زع  د. 

للج�ل ال�ارد يف هذا القان�ن .

مادة )119(

ا�ستحقاق تقاعد ال�سيخوخة

ال�سن�ات  من  اأقل  خدمة  �سن�ات  لهم  املح�س�ب  امل�ظف�ن 

على  يح�سل�ن  ال�سيخ�خة  تقاعد  ال�ستحقاق  املطل�بة 

م�ستحقاتهم وفقًا ل�سن�ات امل�ساهمة الفعلية.

مادة )120(

احت�ساب راتب تقاعدي ملوظفي القطاع العام

ب�سبب  خدماتهم  تنتهي  اأو  انتهت  الذين  العام  القطاع  م�ظف� 

يكلم�ا خدمة وظيفية حم�س�بة  �سنة( ومل  اإلـ)60  �سن  بل�غهم 

ال�طنية  ال�سلطة  خزينة  تتحمل  �سنة(   15( التقاعد  الأغرا�ش 

عن  ت�سدر  لالئحة  وفقًا  لهم،  اأ�سا�سيًا  تقاعدًا  الفل�سطينية 

جمل�ش ال�زراء اإذا مل يكن لهم دخل اآخر، ويف حالة ت�فر مثل 

هذا الدخل اأو االإعالة يدفع الفرق بني مبلغ التقاعد االأ�سا�سي 

والدخل ال�سهري فقط.
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مادة )121(

حتمل خزينة ال�سلطة تفاعد اأ�سا�سي

ال�سلطة  خزينة  تتحمل  العام،  القطاع  م�ظفي  عدا  فيما 

دوالر   )100( مبقدار  اأ�سا�سيًا  تقاعدًا  الفل�سطينية  ال�طنية 

�سهريًا لكل من بلغ �سن ال�ستني �سنة ومل يكن له اأي دخل اأو 

م�سدر اإعالة اآخر، ويف حالة ت�فر مثل هذا الدخل باأقل من 

مائة دوالر يدفع الفرق فقط.

مادة )122(

حظر احلجز على ح�ساب امل�ساهمات التقاعدية للم�سرتك

مبا ال يتعار�ش واأحكام اأي قان�ن اآخر والذي مب�جبه ح�سل حكم 

اأو اتخذ قرار �سد ال�سخ�ش املنتفع من اأحكام هذا القان�ن، 

اإجراءات �سد وعلى  اأية  البدء يف  اأو حجز وال  تنفيذ  ال يج�ز 

املرتتبة  واحلق�ق  للم�سرتك،  التقاعدية  امل�ساهمات  ح�ساب 

عنها اأو ر�سيد احل�سابات اخلا�سة به امل�ج�دة اأو املدارة من 

قبل الهيئة، اإ�سافة لذلك ال ت�سكل مثل هذه امل�ساهمات، املنافع 

واأر�سدة احل�ساب جزءا من ممتلكات وم�ج�دات امل�سرتك يف 

حالة االإفال�ش اأو غري ذلك من االإجراءات املماثلة، با�ستثناء 

تلك املتعلقة بحق�ق املطلقات ورعاية االأوالد.

مادة )123(

تقييد جباية امل�ساهمات

امل�ؤ�س�سة  التقاعد  الأنظمة  م�ساهمات  اأية  جباية  تتم  اأن  قبل 

ما  وفرت  قد  تك�ن  اأن  الهيئة  القان�ن يجب على  �سمن هذا 

يلي:

االأفراد  م�ساهمات  كامل  لت�سجيل  فعال  ت�سجيل  نظام   .1

واحلك�مة يف نظام امل�ساهمات املحددة 

على  تف�سيلي  ب�سكل  امل�ساهمات  ا�ستثمار  فر�ش  عر�ش   .2

نظام  من  اأم�الهم  ا�ستثمار  �سكل  الختيار  امل�سرتكني 

االإجراءات  ت�فري  اإىل  اإ�سافة  املحددة،  امل�ساهمات 

ال�سرورية الإتاحة الفر�سة للم�سرتكني لالختيار وتعديل 

االختيار عند اللزوم.

ومدير  اال�ستثمارية،  امل�ج�دات  على  احلافظ   .3

لال�ستثمارات للبدء يف ا�ستثمار االأم�ال اإ�سافة اإىل ت�فري 

جميع االإجراءات ال�سرورية من اأجل حت�يل ال�سناديق 

واملعل�مات اإىل احلافظ ومدير اال�ستثمارات.
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مادة )124(

اإ�سدار الت�سريعات

لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  الل�ائح  ال�زراء  جمل�ش  ي�سدر 

اأحكام هذا القان�ن.

مادة )125(

الإلغاء

يلغي كل حكم يخالف اأحكام هذا القان�ن.

مادة )126(

التنفيذ والنفاذ

على جميع اجلهات املخت�سة- كل فيما يخ�سه- تنفيذ اأحكام 

هذا القان�ن، ويعمل به من تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

�سدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 26/ اإبريل/ 2005م.

امل�افق: 17/ ربيع اأول/ 1426هـ.

حممود عبا�ض

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

قرار بقانون رقم )   ( ل�سنة 2008م*

ل�سنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قانون  تعديل  ب�ساأن 

2005م

رئي�ش اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�ش ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية

2003م  ل�سنة  املعدل  االأ�سا�سي  القان�ن  على  االّطالع  بعد 

وتعديالته،

رقم  الفل�سطينية  االأمن  ق�ى  يف  اخلدمة  قان�ن  على  واالإطالع 

)8( ل�سنة 2005م

واالإطالع على قان�ن التقاعد العام رقم )7( ل�سنة 2005م

واالإطالع على القرار بقان�ن رقم ) ( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعديل 

بتاريخ  ال�سادر  2005م  ل�سنة   )7( رقم  العام  التقاعد  قان�ن 

2007/08/23م

واالإطالع على القرار بقان�ن رقم ) ( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعديل 

القرار بقان�ن رقم ) ( ل�سنة 2007م ب�ساأن تعديل قان�ن التقاعد 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  8 / 2/ 2008 م
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العام رقم )7( ل�سنة 2005م، ال�سادر بتاريخ 2007/09/09م

وبناًء على تن�سيب رئي�ش ال�زراء رقم )/12/ر. م. و/ �ش. ف( 

لعام 2008م

وبناًء على ال�سالحيات املخ�لة لنا،

وحتقيقًا للم�سلحة العامة،

اأ�سدرنا القرار بقان�ن التايل:

مادة )1(

ت�ساف االأحكام التالية �سمن الف�سل الثاين من الباب ال�سابع 

بعن�ان اأحكام عامة وانتقالية على الرتتيب التايل: 

مع  يتقاعد  اأن  الفل�سطينية  االأمن  ق�ى  يف  م�ظف  لكل   .1

ح�س�له على �سايف راتبه احلايل )الراتب يف ق�سيمته( 

على اأن تت�فر ال�سروط التالية:

بلغ عمره )45( عاما اأو اأكرث، ولديه �سن�ات خدمة  اأ. 

ال تقل عن )15( عام.

تن�سيب جلنة ال�سباط.. ب. 

بلغ عمره  الفل�سطينية  االأمن  ق�ى  لكل م�ظف يف  يج�ز   .2

عن  تقل  ال  خدمة  �سن�ات  ولديه  اأكرث،  عامًا  اأو   )45(

 )6( والبالغة  املتبقية  ال�سن�ات  �سراء  �سن�ات،   )9(

�سن�ات كحد اأق�سى لي�سل اإىل �سن�ات خدمة ال تقل عن 

)15( عامًا، وذلك لال�ستفادة من ميزات املادة االأوىل 

اأعاله.

يحت�سب الراتب التقاعدي) املعا�ش( وفقًا الأحكام قان�ن   .3

وتعديالته  2005م  ل�سنة   )07( رقم  العام  التقاعد 

راتبه  �سايف  عن  التقاعدي  الراتب  يقل  ال  اأن  �سريطة 

احلايل وفقًا الأحكام املادة االأوىل اأعاله.

مادة )2(

على اجلهات املخت�سة كافة، كل فيما يخ�سه، تنفيذ اأحكام 

ولغاية  �سدوره  تاريخ  من  به  ويعمل  بقان�ن،  القرار  هذا 

2008/03/31م، وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سدر يف مدينة رام اهلل بتاريخ: 2008/02/08م

حممود عبا�ض

رئي�ض اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية

رئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية
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الق�سم الثاين

قانون التاأمني واملعا�سات

 لقوى الأمن الفل�سطيني

رقم )16( ل�سنة 2004م
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املحتويات

الصفحةاملوضوع
124الف�سل الأول: تعاريف 

الف�سل الثاين: اخلا�سعون لأحكام هذا 

127القانون

الف�سل الثالث: مدد اخلدمة املحت�سبة يف 

129املعا�ض

132الف�سل الرابع: اللجان الطبية

137الف�سل اخلام�ض: ا�ستحقاق مبالغ التاأمني

140الف�سل ال�ساد�ض: املعا�ض واملكافاأة

153الف�سل ال�سابع: حقوق املفقودين

الف�سل الثامن: احلرمان من احلقوق 

154التقاعدية

157الف�سل التا�سع: الإعادة اىل اخلدمة

الف�سل العا�سر: املنح والتعوي�سات 

159الإ�سافية

162الف�سل احلادي ع�سر: ا�ستبدال املعا�ض

165الف�سل الثاين ع�سر: القرو�ض

الف�سل الثالث ع�سر: اأحكام عامة وانتقالية 

168وختامية
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قانون التاأمني واملعا�سات لقوى الأمن

 الفل�سطيني

رقم )16( ل�سنة 2004م

رئي�ش ال�سلطة ال�طنية

بعد االإطالع على القان�ن االأ�سا�سي املعدل، 

بقان�ن  بالقرار  ال�سادر  واملعا�سات  التاأمني  قان�ن  وعلى   -

رقم )8( ل�سنة 1964م وتعديالته. 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  قرار  وعلى   -

قان�ن  املت�سمن  1974م  ل�سنة   )6( رقم  الفل�سطينية 

املعا�سات ل�سباط جي�ش التحرير الفل�سطيني. 

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  رئي�ش  قرار  وعلى   -

قان�ن  املت�سمن  1974م  ل�سنة   )7( رقم  الفل�سطينية 

التحرير  جي�ش  وجن�د  �سباط  ل�سف  املعا�سات 

الفل�سطيني. 

املنعقدة  جل�سته  يف  الت�سريعي  املجل�ش  اأقره  ما  على  وبناًء 

بتاريخ 12/22/ 2004م. 

اأ�سدرنا القان�ن االآتي: 

الف�سل الأول 

تعاريف 

مادة )1( 

تعاريف 

واالألفاظ  للكلمات  تك�ن  القان�ن  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

والعبارات االآتية املعاين املحددة لها، كما ه� مبني اأدناه، ما 

مل تدل القرينة على خالف ذلك:

القائد الأعلى: القائد االأعلى لق�ى االأمن الفل�سطيني وجي�ش 

التحرير ال�طني الفل�سطيني.

ال�طني  التحرير  جلي�ش  العام  القائد  العام:  القائد 

الفل�سطيني.

اجلي�ض: جي�ش التحرير ال�طني الفل�سطيني.

قوى الأمن: ق�ى االأمن الفل�سطيني داخل فل�سطني.

ال�سندوق: �سندوق التاأمني واملعا�سات.

املنتفع: �سباط و�سباط �سف واأفراد ق�ى االأمن واجلي�ش.

امل�ستحق: ال�ارث الذي ي�ستحق ن�سيبا من املعا�ش ال�سهري 

مل�رثه املنتفع، بعد وفاته.
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امل�ستفيد: ال�سخ�ش الذي ي�ستحق ن�سيبًا من مبلغ التاأمني 

الذي ي�سرف يف حالة وفاة املنتفع اأثناء اخلدمة.

الراتب: الراتب االأ�سا�سي م�سافًا اإليه عالوة طبيعة العمل 

والعالوة الدورية وعالوة غالء املعي�سة.

القان�ن  هذا  اأحكام  مب�جب  ي�سرف  الذي  املبلغ  املعا�ض: 

وفقًا  يح�سب  واملدة:  العمر  �سهريًا.  امل�ستحق  اأو  للمنتفع 

تاريخ  ال�سن عند عدم حتديد  ال�سم�سي ويف ح�ساب  للتق�مي 

ال�الدة يعترب هذا التاريخ من بداية �سهر مت�ز )ي�لي�( من 

نف�ش ال�سنة ويف حالة عدم وج�د �سهادة امليالد تقدر ال�سن 

ب�ا�سطة اللجنة الطبية.

القوانني والأنظمة ال�سابقة: 

�سندوق  قان�ن  ب�ساأن  1964م  ل�سنة   )8( رقم  القان�ن    -

التاأمني واملعا�سات باإدارة احلاكم العام لقطاع غزة.

قرار رئي�ش اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية    -

رقم )6( ل�سنة 1974م املت�سمن قان�ن املعا�سات ل�سباط 

جي�ش التحرير الفل�سطيني.

قرار رئي�ش اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�سطينية    -

رقم )7( ل�سنة 1974م املت�سمن قان�ن املعا�سات ل�سف 

�سباط وجن�د جي�ش التحرير الفل�سطيني.

ال�سهيد: كل من يت�فى من �سباط اأو �سباط �سف اأو اأفراد 

اأو  التدريبات  اأثناء  اإ�سابته  نتيجة  الفل�سطيني،  االأمن  ق�ى 

العمليات الع�سكرية اأو اأثناء اأدائه ل�اجبه ال�طني.

احلياة  قيد  على  وج�ده  اأو  وفاته  تثبت  مل  من  املفقود:كل 

من �سباط اأو �سباط �سف اأو اأفراد ق�ى االأمن الفل�سطيني، 

ويعترب املفق�د يف حكم ال�سهيد بعد مرور ثالث �سن�ات من 

تاريخ فقده.

التاأمني: ه� املبلغ املايل الذي ي�ؤديه ال�سندوق للمنتفع اأو 

امل�ستحق وفق اأحكام هذا القان�ن.

اأو  قان�ن  اأي  اأو  واملعا�سات  التاأمني  قان�ن  التقاعد:  نظام 

نظام تقاعدي اآخر.
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الف�سل الثاين 

اخلا�سعون لأحكام هذا القانون 

مادة )2( 

املنتفعون من اأحكام القانون

ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية: 

�سباط و�سباط �سف واأفراد ق�ى االأمن.  .1

امل�ظف�ن املدني�ن العامل�ن بق�ى االأمن.  .2

املنتفع�ن باأحكام القان�ن رقم )8( ل�سنة 1964م، وذلك   .3

اأو  اإنتهاء مدة خدمتهم،  تاريخ  االنتفاع حتى  تاريخ  من 

الت�قف عن اأداء ا�سرتاكاتهم، وهم:

�سباط و�سباط �سف واأفراد ق�ى االأمن.   اأ. 

العامل�ن املدني�ن بق�ى االأمن. ب. 

والعامل�ن  االأمن  ق�ى  واأفراد  �سف  و�سباط  �سباط   .4

التحرير  جي�ش  يف  عمل�ا  ممن  فيها  املدني�ن 

الفل�سطيني.

�سباط و�سباط �سف واأفراد جي�ش التحرير الفل�سطيني   .5

التاأمني  ب�سندوق  التقاعد  قان�ن  باأحكام  املنتفعني 

بالقاهرة،  لقطاع غزة  العام  احلاكم  باإدارة  واملعا�سات 

العربية  م�سر  جمه�رية  يف  احلربية  وزير  لقرار  وفقًا 

لعام 1974م، وذلك من تاريخ االنتفاع حتى تاريخ انتهاء 

اخلدمة، اأو الت�قف عن اأداء اال�سرتاكات.

مادة )3( 

املنتفعون امل�سوية حقوقهم مبوجب اأنظمة �سابقة

يف  املذك�رة   )5  ،4  ،3( الفئات  اإحدى  من  للمنتفع  يك�ن 

املادة ال�سابقة والذي ت�سلم حق�قه التقاعدية وفقًا لالأنظمة 

ال�سابقة التي كان م�سرتكا فيها، اخليار فيما يلي:

ي�سدد  اأن  ب�سرط  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقا  يعامل  اأن   .1

واالأنظمة  الق�انني  مب�جب  ا�ستحقاقات  من  عليه  ما 

ال�سارية.

يف  املذك�رة  املبالغ  ي�سدد  اأن  يف  رغبته  عدم  حالة  ويف    .2

البند )1( من هذه املادة فله اأن يعامل وفقًا الأحكام هذا 

القان�ن، اعتبارا من تاريخ التحاقه بق�ى االأمن.
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الف�سل الثالث 

مدد اخلدمة املحت�سبة يف املعا�ض 

مادة )4( 

مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد

تعترب مدد اخلدمة التالية خدمة حمت�سبة يف املعا�ش ومقب�لة 

للتقاعد:

مدد اخلدمة التي تق�سى يف ظل هذا القان�ن.  .1

مدد اخلدمة ال�سابقة على نفاذ هذا القان�ن والتي ق�سيت   .2

يف ظل ال�سلطة ال�طنية الفل�سطينية.

تقاعد  ق�انني  اأية  مب�جب  للتقاعد  املقب�لة  اخلدمة  مدد   .3

�سابقة، �سريطة ت�سديد االلتزامات والعائدات التقاعدية.

مدد اخلدمة التي ق�سيت يف جي�ش التحرير الفل�سطيني،   .4

�سريطة دفع االلتزامات والعائدات التقاعدية.

منظمة  ف�سائل  يف  ق�سيت  التي  الع�سكرية  اخلدمة  مدد   .5

التحرير الفل�سطينية، �سريطة دفع االإلتزامات والعائدات 

التقاعدية. 

مدد اخلدمة ال�سابقة للمنا�سلني الذين �س�يت حاالتهم   .6

على اأر�ش ال�طن بقدر املدد التي مت احت�سابها الأغرا�ش 

االلتزامات  ت�سديد  �سريطة  الرتبة،  منح  اأو  الت�س�ية 

والعائدات التقاعدية.

مدة اخلدمة التي يق�سيها املنتفع يف االأ�سر على اأن تلتزم   .7

احلك�مة بت�سديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية بالكامل 

وحت�سب �سمن مدة اخلدمة املحت�سبة يف املعا�ش كاملة.

ر�سمية  بعثة  يف  مكلفًا  املنتفع  يق�سيها  التي  اخلدمة  مدة   .8

ت�سديد  �سريطة  راتب،  بدون  اأو  براتب  اإجازة  اأو  اإعارة  اأو 

االلتزامات والعائدات التقاعدية وفق اأحكام هذا القان�ن.

عن  له  �سرفها  ومت  مكافاأة  اإ�ستحق  قد  املنتفع  كان  اإذا   .9

ت�سب هذه املدد اإعادة  املدد ال�سابقة فيتعني عليه لكي حتحُ

التاأمني  �سندوق  اإىل  �سرفها  �سبق  التي  املبالغ  اأداء 

ت�سب وفقًا الآخر راتب تقا�ساه املنتفع.  واملعا�سات، وحتحُ

مادة )5( 

مدد اخلدمة الغري مقبولة للتقاعد

ال تعترب مدد اخلدمة التالية حمت�سبة يف املعا�ش:

مدة اخلدمة التي يق�سيها املنتفع قبل بل�غه �سن الثامنة   .1

ع�سر من عمره.
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واأحكام  يتناق�ش  ال  مبا  التقاعد  �سن  بعد  اخلدمة  مدة   .2

هذا القان�ن.

مدد ال�سجن اأو الت�قيف عن العمل بدون راتب الأ�سباب   .3

جنائية.

مدد اخلدمة التي مل يتم ت�س�يتها ماليًا مع املنتفعني، مع   .4

مراعاة االأحكام ال�اردة يف الفقرة )2( من املادة )3( 

من هذا القان�ن.

مادة )6(

ت�سديد اللتزامات ال�سابقة

االلتزامات  بت�سديد  املحُ�سغلة  واجلهات  احلك�مة  تلتزم   .1

والعائدات التقاعدية للمنتفعني لديها، عن مدد خدمتهم 

ال�سابقة على تطبيق هذا القان�ن الإدارة ال�سندوق، وفقًا 

الأحكام هذا القان�ن.

وكما تلتزم بت�سديد االلتزامات والعائدات التقاعدية عن   .2

مدد اخلدمة املحت�سبة يف املادة )4( من هذا القان�ن.

الف�سل الرابع 

اللجان الطبية 

مادة )7(

ن�سكيل اللجان الطبية

تحُ�سكل اللجان الطبية االآتية يف رئا�سة ق�ى االأمن: 

1. اللجنة الطبية الع�سكرية. 

2. اللجنة الطبية الع�سكرية العليا.

مادة )8( 

ن�سكيل اللجان الطبية الع�سكرية

ق�ى  عام  مدير  من  بقرار  ع�سكرية  طبية  جلنة  كل  تحُ�سكل 

االأمن وبتن�سيب من مدير اخلدمات الطبية الع�سكرية وتتك�ن 

من ثالثة اأطباء ع�سكريني من ذوي االخت�سا�سات املختلفة 

ويك�ن اأقدمهم رتبة، رئي�سا على اأن ال تقل رتبته عن مقدم، 

ولها اال�ستعانة باأخ�سائيني ح�سب احلالة الطبية املعرو�سة. 
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مادة )9( 

اخت�سا�سات اللجنة الطبية الع�سكرية

تخت�ش اللجنة الطبية الع�سكرية بتحديد ما يلي: 

لل�سباط  ومداها  الع�سكرية  للخدمة  ال�سحية  اللياقة   .1

و�سباط ال�سف واالأفراد يف ق�ى االأمن. 

ن�ع االإ�سابة اأو املر�ش.   .2

ن�ع العجز ون�سبته.   .3

وقع  حادث  نتيجة  حدثت  التي  ال�فاة  اأو  االإ�سابة  �سبب   .4

اأثناء اخلدمة اأو ب�سببها.

الر�سمي  امل�ستند  وج�د  عدم  حالة  يف  املنتفع  �سن   .5

للميالد. 

مادة )10( 

ثبوت الإ�سابة اأو ال�ست�سهاد

تثبت االإ�سابة اأو اال�ست�سهاد اأو ال�فاة النا�سئة عن العمليات 

حتت  املنتفع  كان  الذي  ال�حدة  قائد  من  بتقرير  الع�سكرية 

التي  والظروف  والزمان  املكان  به  م��سحا  مبا�سرة  قيادته 

اأحاطت باالإ�سابة اأو ال�فاة على اأن يتم اإعتماد هذا التقرير 

اإذا كانت االإ�سابة  اأو اجلهاز ويف حالة ما  من قائد املنطقة 

من  يعتمد  ال�سحية  اللياقة  لعدم  اخلدمة  اإنهاء  اإىل  ت�ؤدي 

اللجنة الطبية الع�سكرية. 

مادة )11( 

تبليغ قرارات اللجنة والإعرتا�ض عليها

بلغ املنتفع املعني بقرارات اللجنة الطبية الع�سكرية ويحق له  يحُ

االإعرتا�ش على هذه القرارات اأمام اللجنة الطبية الع�سكرية 

العليا خالل ثالثني ي�مًا من تاريخ تبليغه. 

مادة )12( 

الت�سديق على قرارات اللجنة

مدير  من  الع�سكرية  الطبية  اللجنة  قرارات  على  يحُ�سدق 

فرتة  واإنتهاء  عليها  الت�سديق  بعد  وتعترب  االأمن  ق�ى  عام 

االعرتا�ش نهائية. 

مادة )13( 

الإحالة اىل الهيئة الطبية املركزية املدنية

يف حالة تعذر ت�سكيل اللجنة الطبية يحُحال امل�ساب اأو املري�ش 

من ق�ى االأمن اإىل الهيئة الطبية املركزية املدنية التي تقرر 
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العجز  ون�ع  للخدمة  لياقته  ومدى  ال�سحية  املري�ش  حالة 

عتمد هذا التقرير من مدير عام ق�ى االأمن ويعترب  ون�سبته ويحُ

نهائيًا. 

مادة )14( 

ت�سكيل اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

ت�سكل اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بقرار من القائد العام 

على النح� التايل: 

مندوب من هيئة التنظيم واالإدارة.   .1

مندوب من هيئة التاأمني واملعا�سات.   .2

يف  الراأي  اإبداء  لهم  ي�سبق  مل  ع�سكريني  اأطباء  ثالثة   .3

اخت�سا�سيا  اأحدهم  يك�ن  اأن  على  املعرو�سة  احلالة 

فيها، ويك�ن اأقدمهم رئي�سا للجنة على اأن ال تقل رتبته 

عن عقيد. 

مادة )15( 

اخت�سا�سات اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

تخت�ش اللجنة الطبية الع�سكرية العليا مبا يلي: 

اإليها  املحالة  الع�سكرية  الطبية  اللجان  قرارات  درا�سة   .1

من مدير عام ق�ى االأمن لتحديد ن�ع العجز ون�سبته التي 

ي�ستحق عليها معا�سا اأو تاأمينا اأو تع�ي�سا اأو اأي قرار اآخر 

معرو�ش عليها. 

ت�ستعني  اأن  ولها  العالقة  �ساحب  اإ�ستدعاء  للجنة  يحق   .2

باخلرباء املخت�سني. 

مادة )16( 

قطعية قرار اللجنة الطبية الع�سكرية العليا

ي�سبح قرار اللجنة الطبية الع�سكرية العليا بعد ت�سديقه من 

مدير عام ق�ى االأمن نهائيًا وال يج�ز الطعن فيه. 

مادة )17( 

حتديد قواعد و�سروط اللياقة ال�سحية

و�سباط  لل�سباط  ال�سحية  اللياقة  و�سروط  ق�اعد  حتدد 

الطبية  اللجان  ومهام  بها  يتعلق  ما  وكل  واالأفراد  ال�سف 

على  والت�سديق  لديها  واالإجراءات  اإليها  االإحالة  وكيفية 

مدير  عن  ي�سدر  بنظام  باأعمالها،  يتعلق  ما  وكل  قراراتها 

عام ق�ى االأمن. 
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الف�سل اخلام�ض 

اإ�ستحقاق مبالغ التاأمني 

مادة )18( 

ا�ستحقاق مبالغ التاأمني

املنتفعني  اإىل  ال�سندوق  ي�ؤديها  التي  التاأمني  مبالغ  ت�ستحق 

احلالتني  يف  عنهم  امل�ستحقني  اأو  القان�ن  هذا  باأحكام 

االآتيتني: 

وفاة املنتفع وه� يف اخلدمة قبل بل�غه �سن التقاعد ويف   .1

ال�سرعيني،  ال�رثة  اإىل  التاأمني  مبلغ  ي�ؤدى  احلالة  هذه 

التاأمني  مبلغ  ي�ؤدى  �سرعيني  ورثة  وج�د  ويف حالة عدم 

اإىل الذين يعينهم املنتفع. 

اإنهاء خدمة املنتفع قبل بل�غه �سن التقاعد ب�سبب عدم   .2 

عن  كلي  عجز  عن  ن�ساأت  اإذا  للخدمة  ال�سحية  اللياقة 

العمل، اأما اإذا كان العجز جزئيًا في�ستحق املنتفع ن�سف 

مبلغ التاأمني ويحُ�سرتط ال�ستحقاق مبلغ التاأمني اأن يك�ن 

االإنهاء قد بحُني على قرار اللجنة الطبية الع�سكرية �سابق 

التاأمني  ي�سرف  وال  اخلدمة،  اإنهاء  قرار  �سدور  على 

ل�سبب االإ�سابة اإذا تعمد �ساحبها اإحداثها لنف�سه. 

مادة )19( 

اإجراءات ا�ستحقاق مبالغ التاأمني

ال ي�ستحق مبلغ التاأمني اإذا مل يقدم امل�ستند الر�سمي باإثبات 

�سن املنتفع اأو مل يكن قد مت تقدير �سنه مبعرفة اللجنة الطبية 

امل�ستند  اإ�ستيفاء  واالإدارة  التنظيم  هيئة  وعلى  الع�سكرية 

الر�سمي املثبت ل�سن املنتفع فاإذا مل ي�جد هذا امل�ستند يحال 

اإىل اللجنة الطبية الع�سكرية لتحديد �سنه وذلك خالل ثالثة 

امل�سئ�ل�ن  تعر�ش  واإال  القان�ن  بهذا  العمل  تاريخ  من  اأ�سهر 

ويف  القان�ن.  هذا  يف  عليها  املن�س��ش  التاأديبية  للمحاكمة 

هذه احلالة يعترب قرار اللجنة الطبية الع�سكرية نهائيًا حتى 

ل� ظهرت بعد ذلك �سهادة امليالد اأو اأي م�ستند ر�سمي اآخر. 

وعلى اللجنة الطبية اأن تتخذ تاريخ امليالد ال�ارد يف اله�ية 

ال�سخ�سية اأو ج�از ال�سفر دالة اإ�سرت�ساد عند تقدير ال�سن. 

مادة )20( 

حمددات ح�ساب مبلغ التاأمني

يك�ن مبلغ التاأمني الذي ي�ؤديه ال�سندوق معاداًل لن�سبة من الراتب 

ال�سن�ي تبعًا لل�سن ويح�سب التاأمني على اأ�سا�ش الراتب ال�سهري 

االأخري للمنتفع ويف حتديد ال�سن تعترب ك�س�ر ال�سنة �سنة كاملة. 
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مادة )21( 

تعوي�ض نهاية اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة 

ال�سحية

اللياقة  عدم  ب�سبب  خدماتهم  تنتهي  الذين  املنتفع�ن  نح  ميحُ

ب�سببه  اأو  العمل  تاأدية  اأثناء  وقع  حادث  نتيجة  ال�سحية 

تع�ي�سًا ماليًا وفق نظام التقاعد ال�ساري املفع�ل ووفق ن�سبة 

العجز التي تقررها اللجنة الطبية الع�سكرية العليا. 

الف�سل ال�ساد�ض 

املعا�ض واملكافاأة 

مادة )22( 

�سالحية الإحالة للتقاعد

لغايات تطبيق هذا القان�ن للقائد العام بناًء على ت��سية   .1

اأكمل  �سابط  اأي  التقاعد  اإىل  يحيل  اأن  ال�سباط  جلنة 

ال�سن املبينة اأدناه ب�سرط اأن يك�ن قد اأمت مدة ال تقل عن 

ع�سرين �سنة مقب�لة للتقاعد: 

عميد فما ف�ق 55 �سنة.   -

عقيد 50 �سنة.   -

مقدم 48 �سنة.   -

رائد 45 �سنة.   -

ملدير عام االأمن العام بناًء على ت��سية من هيئة التنظيم   .2

واالإدارة اأن يحيل اإىل التقاعد اأي �سف �سابط اأو جندي 

اأكمل ال�سن املبينة اأدناه ب�سرط اأن يك�ن قد اأمت مدة ال 

تقل عن ع�سرين �سنة مقب�لة للتقاعد: 

�سباط ال�سرف 50 �سنة.   -

م�ساعدون 48 �سنة.   -
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رقيب اأول 46 �سنة.   -

جندي/ رقيب 44 �سنة.   -

مادة )23( 

حالت ا�ستحقاق املعا�ض التقاعدي

ي�ستحق املنتفع معا�سا عند انتهاء خدمته يف احلاالت االآتية: 

1. اإذا بلغت املدة املقب�لة للتقاعد ع�سرين �سنة على االأقل. 

يف  املح�س�بة  املدة  كانت  اإذا  التقاعد  �سن  بل�غ  حالة  يف   .2

املعا�ش خم�ش ع�سرة �سنة فما ف�ق. 

القائد  الف�سل بقرار من  ب�سبب  انتهاء اخلدمة  3. يف حالة 

اإذا كانت مدة اخلدمة  اال�ستغناء عن اخلدمة  اأو  العام 

املح�س�بة يف املعا�ش خم�ش ع�سرة �سنة على االأقل. 

مادة )24( 

ت�سوية املعا�ض على اأ�سا�ض الراتب الأخري

ثالثة  اخر  رواتب  مت��سط   اأ�سا�ش  على  املعا�ش  ي�س�ى   .1

�سن�ات معتمدة لغايات التقاعد وينطبق ذلك على جميع 

اأنظمة التقاعد االأخرى. *

اإذا تغري اأو اإختلف �سلم الرواتب والدرجات يف وقت من   .2

املنتفع  اإنتهاء خدمة  قائما عند  كان  الذي  االأوقات عن 

والدرجات  الرواتب  �سلم  اأ�سا�ش  على  املعا�ش  في�س�ى 

فيه  يح�سل  الذي  ال�سهر  من  اإعتبارا  وذلك  اجلديد 

التغيري اأو االإختالف اأيهما اأف�سل للمنتفع. 

مادة )25( 

الن�سبة التي ي�سوى فيها املعا�ض

�س�ى املعا�ش ملن ي�ستحق التقاعد على اأ�سا�ش )2.5%( من  يحُ

�سن�ات من  الآخر ثالث  الراتب  مت��سط  �سنة خدمة من  كل 

�سن�ات اخلدمة املقب�لة الأغرا�ش التقاعد.*

مادة )26( 

احلد الأق�سى للمعا�ض

ال يج�ز اأن يزيد احلد االأق�سى للمعا�ش ال�سهري عن )%70( 

من الراتب ال�سهري االأخري. *

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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مادة )27( 

اإنهاء اخلدمة ب�سبب عدم اللياقة ال�سحية اأو الوفاة

اللياقة  عدم  ب�سبب  اخلدمة  اإنهاء  حالة  يف  املعا�ش  ي�ستحق 

املعا�ش  ويربط  اخلدمة  مدة  كانت  مهما  ال�فاة  اأو  ال�سحية 

بحد اأدنى قدره )40%( من الراتب ال�سهري االأخري اأو على 

اأ�سا�ش مدة خدمة املنتفع الفعلية املقب�لة يف املعا�ش م�سافًا 

املدة  تزيد  اأال  ب�سرط  اأكرب  املعا�سني  اأي  �سن�ات  ثالث  اإليها 

امل�سافة عن املدة الباقية لبل�غ املنتفع �سن التقاعد. 

مادة )28( 

اإنهاء اخلدمة ب�سبب الوفاة اأو عدم اللياقة ال�سحية 

نتيجة حادث

ي�س�ى املعا�ش يف حالة اإنهاء اخلدمة ب�سبب ال�فاة اأو عدم اللياقة 

ال�سحية نتيجة حادث وقع اأثناء تاأدية العمل اأو ب�سببه على اأ�سا�ش 

اخلدمة  مدة  كانت  مهما  االأخري  ال�سهري  الراتب  من   )%80(

كل  ب�سببها  اأو  اخلدمة  اأثناء  يقع  الذي  احلادث  حكم  يف  ويعترب 

حادث يقع للمنتفع خالل فرتة ذهابه ملبا�سرة العمل وع�دته منه. 

�سريطة اأن يثبت ذلك بتقرير �سامل ومف�سل عن ظروف احلادث 

اجلهاز  اأو  املنطقة  قائد  من  ومعتمد  اخلدمة  اإنهاء  بقرار  مرفق 

وكذلك قرار من اللجنة الطبية الع�سكرية املخت�سة باالإ�سافة اإىل 

التحقيق الذي مت الإثبات احلادث مبعرفة النيابة الع�سكرية. 

مادة )29( 

العالوات الإ�سافية

يدفع باالإ�سافة للمعا�ش امل�ستحق طبقًا الأحكام هذا القان�ن 

الدفعات التالية: 

عالوة �سخ�سية للمنتفع بن�سبة )10%( من قيمة املعا�ش   .1

طيلة اأيام حياته. 

عالوة عائلية للمنتفع وفقًا للعالوة العائلية املطبقة على   .2

املنتفعني امل�ج�دين يف اخلدمة. 

مادة )30( 

حالت العجز ال�سحي

ي�قع الك�سف الطبي على م�ستحقي املعا�ش يف حاالت العجز 

ال�سحي وفقًا الأحكام هذا القان�ن يف امل�اعيد التي حتددها 

اللجنة الطبية وي�ستمر �سرف املعا�ش عن ال�سهر الذي حدد 

التايل  وال�سهر  املعا�ش  الطبي على م�ستحقي  الك�سف  لت�قيع 

اإ�ستمرار حالة  ثبت  اإذا  اإال  ذلك  بعد  املعا�ش  ي�سرف  وال  له 

عدم  الطبية  اللجنة  قررت  متى  نهائيًا  احلق  ويثبت  العجز 

اإمكانية �سفائه. 
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مادة )31( 

الإ�ستقالة

يخف�ش املعا�ش يف حالة االإ�ستقالة بن�سب تختلف تبعًا لل�سن 

وفقًا للجدول اخلا�ش بذلك املرفق بنظام التقاعد وعند بل�غ 

�ساحب املعا�ش �سن ال�ستني يجري �سرف املعا�ش كاماًل دون 

تخفي�ش. *

ن�سبة اخلف�ش يف املعا�ش ال�سن عند اال�ستقالة 

%4520 �سنة فاأقل 

%4615 �سنة - 50 

%5110 �سنة - 55 

%565 اإىل اأقل من 58 �سنة 

مادة )32( 

عدم بلوغ اخلدمة للمدة املقبولة للتقاعد

اإذا انتهت خدمة املنتفع ومل تكن مدة خدمته قد بلغت   .1

هذا  الأحكام  وفقًا  املعا�ش  يف  احلق  يعطيه  الذي  القدر 

اأ�سا�ش )15%( من  اإ�ستحق مكافاأة خدمة على  القان�ن 

الراتب ال�سن�ي االأخري عن كل �سنة من �سن�ات اخلدمة. 

ويف غري حاالت بل�غ �سن التقاعد ال ت�ستحق اأية مكافاآت 

اإذا قلت مدة اخلدمة عن ثالث �سن�ات. 

اأنهى املنتفع عمله قبل مرور ثالث �سن�ات  اإذا  اأنه  على   .2

دون  التاأديبية  االإقالة  اأو  اال�ستقالة  خالف  �سبب  الأي 

ا�ستحق  القان�ن  اآخر مب�جب هذا  اأي مبلغ  يتقا�سى  اأن 

ال�سن�ي  راتبه  من   )%10( اأ�سا�ش  على  حت�سب  مكافاأة 

االأخري عن كل �سنة من �سن�ات اخلدمة. 

مادة )33( 

دخول الزيادات امل�ستحقة يف احل�ساب

دفعات  اأية  اأو  التاأمني  مبلغ  اأو  املكافاأة  اأو  املعا�ش  يف ح�ساب 

طبقًا لهذا القان�ن يدخل يف تقدير الراتب االأخري ما يك�ن 

قد اإ�ستحقه املنتفع من زيادة يف راتبه ول� مل ت�سرف. 

مادة )34( 

اعتبار ك�سور ال�سهر �سهرا كامال

يف ح�ساب مدة اخلدمة املقب�لة للتقاعد تعترب ك�س�ر ال�سهر 

�سهرًا كاماًل. 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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مادة )35( 

توزيع املعا�ض على امل�ستحقني يف حالة وفاة املنتفع

عنه  للم�ستحقني  كان  املعا�ش  �ساحب  اأو  املنتفع  ت�يف  اإذا 

املقررة  واالأحكام  لالأن�سبة  وفقًا  معا�سات  تقا�سي  احلق يف 

ال�سهر  اأول  من  املعا�سات  وت�سرف  القان�ن.  الأحكام  وفقا 

الذي حدثت فيه ال�فاة اإال اإذا كان �ساحب املعا�ش قد �سرفه 

ففي  التاريخ  ذلك  حل�ل  قبل  وت�يف  ال�سهر  اأول  قبل  مقدمًا 

هذه احلالة يحُ�سرف املعا�ش للم�ستحقني عنه اعتبارا من اأول 

ال�سهر التايل لتاريخ ال�فاة. 

مادة )36( 

امل�ستحقون للمعا�ض يف حالة وفاة املنتفع

امل�ستحق�ن للمعا�ش وفقًا الأحكام هذا القان�ن هم: 

1. اأرملة اأو اأرامل املنتفع اأو �ساحب املعا�ش. 

يجاوزوا  الذين مل  الذك�ر  اأخ�ته  يع�لهم من  ومن  اأوالده   .2

احلادية والع�سرين وقت وفاته. 

جاوزوا  الذين  الذك�ر  اأخ�ته  من  يع�لهم  ومن  اأوالده   .3

اإحدى مراحل  احلادية والع�سرين وقت وفاته وكان�ا يف 

اإىل  العايل  اأو  اجلامعي  التعليم  جتاوز  ال  التي  التعليم 

اأي  درا�ستهم  تنتهي  اأو  والع�سرين  ال�ساد�سة  يبلغ�ا  اأن 

اأقرب ويف هذه احلالة ي�ستمر ال�سرف حتى  التاريخني 

اأكت�بر من ال�سنة التي انتهت فيها الدرا�سة  نهاية �سهر 

�سن  يبلغ�ن  الذين  للطلبة  املعا�ش  �سرف  وي�ستمر 

ال�ساد�سة والع�سرين خالل ال�سنة الدرا�سية وذلك حتى 

اإ�ستحقاق  قطع  وعند  ال�سنة  تلك  من  ي�ني�  �سهر  نهاية 

الذين  امل�ستحقني  باقي  املعا�ش على  ت�س�ية  يعاد  الطلبة 

كان�ا م�ج�دين وقت ال�فاة. 

جاوزوا  الذين  الذك�ر  اأخ�ته  من  يع�لهم  ومن  اأوالده   .4

بعجز  م�سابني  وفاته  وقت  وكان�ا  والع�سرين  احلادية 

وقت  العجز  حالة  وتثبت  الك�سب  عن  مينعهم  �سحي 

االإ�ستحقاق بقرار من اللجنة الطبية الع�سكرية. 

واأخ�اته  بناته  من  املتزوجات  وغري  واملطلقات  االأرامل   .5

ويجب اأال يك�ن لالأخ�ة واالأخ�ات وقت ال�فاة دخل خا�ش 

اأو يزيد فاإذا نق�ش  يعادل قيمة ا�ستحقاقهم يف املعا�ش 

عما ي�ستحق�نه ربط لهم معا�ش مبقدار الفرق وال تعترب 

النفقة دخاًل. 

متزوجة  تك�ن  اأال  ال�الدة  ال�ستحقاق  وي�سرتط  ال�الدان    .6

من غري والد املت�فى. 
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مادة )37( 

معا�ض الأرملة

يف  حقها  اإليها  ويع�د  زواجها  عند  االأرملة  معا�ش  يقطع   .1

املعا�ش اإذا طلقت اأو ترملت الأول مرة خالل ع�سر �سن�ات 

من تاريخ زواجها. 

االأول  زوجها  عن  معا�سها  بني  اجلمع  لالأرملة  يج�ز  ال   .2

ومعا�سها عن زوجها االأخري ويف هذه احلالة مينح املعا�ش 

االأكرث فائدة. 

مادة )38(

ا�ستحقاق الزوج للمعا�ض 

ي�ستحق الزوج يف حالة وفاة زوجته الن�سيب املحدد قان�نيًا 

اإذا كان وقت وفاتها م�سابا بعجز �سحي مينعه من الك�سب 

الع�سكرية.  الطبية  اللجنة  من  بقرار  العجز  حالة  وتثبت 

قيمة  يعادل  خا�ش  دخل  ال�فاة  وقت  له  يك�ن  اأال  وي�سرتط 

عما  الدخل  نق�ش  فاإذا  عليه  يزيد  اأو  املعا�ش  يف  ا�ستحقاقه 

ي�ستحقه ربط له معا�ش مبقدار الفرق ويف هذه احلالة ي�زع 

حدود  يف  للم�ستفيدين  الزوجة  عن  امل�ستحق  املعا�ش  باقي 

االأن�سبة املقررة بافرتا�ش عدم وج�د الزوج. 

مادة )39( 

وقف �سرف املعا�ض اإىل امل�ستحقني

امل�ستحقني  اأو  املنتفع  عن  امل�ستحقني  اإىل  املعا�ش  �سرف  يقف 

عن �ساحب املعا�ش اإذا ا�ستخدم�ا يف اأي عمل و/ اأو كان دخلهم 

يعادل املعا�ش اأو يزيد عليه فاإذا نق�ش الدخل عما ي�ستحق�نه من 

معا�ش اأدى اإليهم الفرق ويع�د حق ه�ؤالء يف �سرف املعا�ش كامال 

اأو جزء منه اإذا انقطع هذا الدخل كله اأو بع�سه. 

مادة )40( 

ميعاد قطع املعا�ض واإعادة �سرفه

عن  امل�ستحق  املعا�ش  ي�ؤدى  قطعه  اأو  املعا�ش  وقف  حالة  يف 

ال�سهر الذي وقع فيه �سبب ال�قف اأو القطع على اأ�سا�ش �سهر 

كامل ويف حالة رد معا�ش بع�ش امل�ستحقني على غريهم من 

لتاريخ  التايل  ال�سهر  اأول  من  املعا�ش  ربط  يعاد  امل�ستفيدين 

واقعة اال�ستحقاق. 

مادة )41( 

اجلمع بني اأكرث من معا�ض اأو دخل

اأكرث يف  اأو  اأو بني معا�سني  املعا�ش والدخل  يج�ز اجلمع بني 
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االأح�ال التالية: 

اإذا كان املعا�سان م�ستحقان عن والدين خا�سعني الأحكام    .1

هذا القان�ن اأو اأي قان�ن اآخر مبا ال يجاوز 80% من اأعلى 

املعا�سني. 

منتفعة  ب�سفتها  لالأرملة  ا�ستحقا  قد  املعا�سان  كان  اإذا    .2

ا�ستحقاقها  حالة  يف  وكذلك  زوجها  عن  وم�ستحقة 

للمعا�ش عن زوجها ومن دخلها عن العمل اأو املهنة مبا ال 

يجاوز 80% من راتبها. 

3.  ل�ساحب املعا�ش احلق يف اجلمع بني معا�سه وبني الدخل 

من العمل اأو املهنة اإذا كان ذلك العمل عر�سيا اأو م�ؤقتا 

وبعد �سن التقاعد. 

الف�سل ال�سابع 

حقوق املفقودين 

مادة )42( 

حقوق املفقودين 

اأو  لعائلته  ي�سرف  املعا�ش  �ساحب  اأو  املنتفع  فقد  حالة  يف 

امل�ستحقني عنه اإعانة �سهرية تعادل راتبه ال�سهري اأو معا�سه 

بافرتا�ش وفاته وذلك اعتبارا من اأول ال�سهر الذي فقد فيه 

اإىل اأن يظهر اأو تثبت وفاته حقيقة اأو حكما. 

ال�فاة  ثب�ت  اأو  الفقد  تاريخ  من  �سن�ات  اأربع  ف�ات  وبعد 

تاريخ  ه�  التاريخ  ذلك  يعترب  اأقرب  اأيهما  حكما  اأو  حقيقة 

ت�ؤدي  التي  احلق�ق  جميع  تقدير  يف  وذلك  اخلدمة  انتهاء 

ب�سرف  املالية  االإدارة  وتلتزم  القان�ن.  هذا  الأحكام  طبقا 

الرواتب وما يف حكمها بالن�سبة للمنتفعني و�سندوق التاأمني 

وامل�ستحقات  التقاعدية  املعا�سات  ب�سرف  يق�م  والتقاعد 

االأخرى بالن�سبة للمتقاعدين وفقا الأحكام هذا القان�ن. 
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الف�سل الثامن 

احلرمان من احلقوق التقاعدية 

مادة )43( 

الدخول يف خدمة دولة اأخرى

االأمن  ق�ى  من  فرد  كل  التقاعدية  احلق�ق  من  يحُحرم    .1

م�افقة  بدون  اخلدمة  اأثناء  دولة  اأي  خدمة  يف  يدخل 

القائد العام. 

االأمن  ق�ى  من  فرد  كل  التقاعدية  احلق�ق  من  يحُحرم   .2

اإال مب�افقة  اأي دولة بعد ترك اخلدمة  يدخل يف خدمة 

القائد العام ووفقا لل�ائح املنظمة. 

مادة )44( 

التج�س�ض اأو الإخالل بالأمن الوطني

التقاعدية  احلق�ق  كافة  من  االأمن  ق�ى  من  فرد  اأي  يحُحرم 

�س�اء كان باخلدمة اأو بعد تركها اإذا حكم عليه بحكم ق�سائي 

اأو  التج�س�ش  بجرمية  خمت�سة  ع�سكرية  حمكمة  من  نهائي 

جرمية جنائية اأخرى خملة باأمن ال�طن. 

مادة )45( 

احلرمان مبوجب حكم تاأديبي

اأو  املعا�ش  من  املعا�ش  �ساحب  اأو  املنتفع  حرمان  يج�ز  ال 

هذا  الأحكام  وفقا  له  مقررة  اأخرى  حق�ق  اأية  اأو  املكافاأة 

امل�سا�ش  عدم  مع  الربع  حدود  يف  تاأديبي  بحكم  اإال  القان�ن 

باأحكام املادتني ال�سابقتني. 

مادة )46( 

تقا�سي عائلة املنتفع للمعا�ض التقاعدي

مع مراعاة اأحكام املادتني )43، 44( تتقا�سى عائلة املنتفع 

عدم  بافرتا�ش  ال�سهري  التقاعدي  ن�سيبها  االأح�ال  كل  يف 

وج�د املنتفع ما مل ي�سدر قرار بذلك من املحكمة الع�سكرية 

جلنة  من  ت��سية  علي  بناء  العام  القائد  من  اأو  املخت�سة 

ال�سباط. 

مادة )47( 

ميعاد تقدمي طلب �سرف امل�ستحقات التقاعدية

يقدم طلب �سرف امل�ستحقات التقاعدية من معا�ش اأو مكافاأة 

ميعاد  يف  ال�سندوق  لدى  اأخرى  م�ستحقات  اأية  اأو  تاأمني  اأو 
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اخلدمة  اإنهاء  قرار  �سدور  تاريخ  من  �سن�ات  ثالث  اأق�ساه 

ح�سب  املبلغ  ا�ستحقاق  اأو  املعا�ش  �ساحب  وفاة  اأو  للمنتفع 

املطالبة  وتعترب  به.  املطالبة  يف  احلق  انق�سى  واإال  احلال 

املبالغ  بباقي  املطالبة  املتقدمة منط�ية على  املبالغ  باأي من 

اإليها  امل�سار  املدة  �سريان  وينقطع  ال�سندوق  لدى  امل�ستحقة 

امل�عد  اأحدهم يف  تقدم  اإذا  امل�ستحقني جميعا  اإىل  بالن�سبة 

املحدد. 

مادة )48( 

تقادم احلق باملطالبة باملعا�ض

اأق�ساها  م�عد  امل�ستفيد يف  اأو  املنتفع  ي�سرفه  ال  معا�ش  كل 

خم�ش �سن�ات من تاريخ االإخطار بربط املعا�ش اأو من تاريخ 

اآخر �سرف ينق�سي احلق يف املطالبة به. 

مادة )49( 

ماآل املبالغ والعائدات التقاعدية غري امل�سروفة

�سرفها  يتم  مل  التي  التقاعدية  والعائدات  املبالغ  جميع 

اإىل  كاإيرادات  ت�ؤول  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقا  مل�ستحقيها 

ال�سندوق. 

الف�سل التا�سع 

الإعادة اإىل اخلدمة 

مادة )50( 

وقف املعا�ض طوال مدة الإ�ستدعاء

اإذا اأعيد �ساحب املعا�ش اإىل اخلدمة يف اإحدى اجلهات التي 

تطبق اأحكام هذا القان�ن بعد �سريانه ي�قف �سرف معا�سه 

ط�ال مدة ا�ستدعائه. 

مادة )51( 

احت�ساب مدة اخلدمة

ال�ظائف  اإحدى  يف  اخلدمة  اإىل  املعا�ش  �ساحب  اأعيد  اإذا 

التي ينتفع �ساغلها باأحكام هذا القان�ن اعتربت مدة خدمته 

مت�سلة اأو منف�سلة عند ت�س�ية معا�سه اأيهما اأف�سل له. 

مادة )52( 

ح�ساب مدة اخلدمة ال�سابقة

1. اإذا اأعيد اإىل اخلدمة بعد العمل بهذا القان�ن اأي فرد من 

ح�ساب  له  جاز  معا�سا  اإ�ستحق  قد  يكن  ومل  االأمن  ق�ى 



160161

مدة خدمته ال�سابقة كلها اأو بع�سها �سريطة اأن: اأ . يطلب 

ذلك يف ميعاد اأق�ساه �سنة من تاريخ ع�دته ويتعني عليه 

خدمته  مدة  عن  �سرفها  اأن  �سبق  التي  املبالغ  اإعادة 

تلك كلها اأو بع�سها وفقا لراتبه و�سنه عند االأداء طبقا 

هذا  باأحكام  معامال  املنتفع  يك�ن  القان�ن. ب .  الأحكام 

اإنتهت خدمته  القان�ن خالل مدة خدمته ال�سابقة واإذا 

ومل يكن قد ح�سل على مكافاأة عنها ح�سبت تلك املدة 

املنتفع  انتهاء خدمة  2. عند  اأية مبالغ عنها.  اأداء  دون 

م�ستقبال ي�س�ى معا�سه عن فرتتي اخلدمة وفقا الأحكام 

هذا القان�ن مت�سلتني اأو منف�سلتني اأيهما اأف�سل، فاإذا 

خدمة  مكافاأة  له  فت�سرف  معا�ش  ا�ستحق  قد  يكن  مل 

عن جمم�ع فرتتي اخلدمة علي اأ�سا�ش راتبه االأخري مع 

مكافاأة  اأو  مكافاأته،  املتبقية من  االأق�ساط  خ�سم جملة 

عن مدة خدمته اجلديدة ي�ساف اإليها جمم�ع االأق�ساط 

عليها  حم�س�با  ال�سابقة  خدمته  مدة  عن  اأداها  التي 

الفائدة املقررة حتى تاريخ انتهاء اخلدمة. 

الف�سل العا�سر 

املنح والتعوي�سات الإ�سافية 

مادة )53( 

�سرف الراتب يف حالة الوفاة

1. يف حالة وفاة اأحد املنتفعني باأحكام هذا القان�ن ت�ستمر 

ال�سهري  املرتب  �سايف  �سرف  يف  يتبعها  التي  اجلهة 

يك�ن  ما  خ�سم  دون  وفاته  عدم  بافرتا�ش  له  امل�ستحق 

م�ستحقا عليه من اأق�ساط وذلك عن ال�سهر الذي حدثت 

املقررة  امل�اعيد  ويف  له  التاليني  وال�سهرين  ال�فاة  فيه 

اإن  االأرملة  اإىل  ال�سرف  هذا  ويتم  املرتبات  ل�سرف 

وجدت فاإن تعددن فيق�سم بينهن بالت�ساوي. 

اأو  ق�سر  اأوالد  وج�د  حالة  القان�ن يف  هذا  الأحكام  وفقا   .2

بنات غري متزوجات من غري االأرملة ي�ستحق�ن ما كان 

طلقت  اأو  ت�فيت  قد  تكن  مل  ل�  فيما  ل�الدتهم  ي�ستحق 

وي�سرف اال�ستحقاق اإىل ال�يل ال�سرعي اإن وجد فاإن مل 

ي�جد في�سرف اإىل ال��سي. 

3. ويف جميع االأح�ال يجب اأن ال يزيد ما ي�سرف عن مرتب 

مرتب  مقدما  �سرف  قد  املنتفع  كان  فاإذا  اأ�سهر  ثالثة 



162163

ال�سهر الذي حدثت فيه ال�فاة فال ي�سرف اإال مرتب ال�سهرين 

التاليني وال يلتزم ال�سندوق باملنح التي ت�سرف وفقا حلكم 

هذه املادة بل تلتزم االإدارة املالية املركزية بذلك. 

مادة )54( 

ا�ستمرار �سرف �سايف املعا�ض ال�سهري

 يف حالة الوفاة

يف حالة وفاة �ساحب املعا�ش ت�ستمر هيئة التاأمني واملعا�سات يف 

�سرف �سايف املعا�ش ال�سهري الذي كان ي�سرف له بافرتا�ش 

عدم وفاته وفقا الأحكام املادة ال�سابقة ويتحملها ال�سندوق. 

مادة )55(* 

نفقات اجلنازة

يت�فى  منتفع  لكل  ت�ؤدي  باأن  املركزية  املالية  االإدارة  تلتزم 

اأثناء اخلدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات مبقدار راتب 

ثالثة اأ�سهر كما تلتزم هيئة ال�سندوق بنفقات جنازة �ساحب 

املعا�ش مبقدار معا�ش ثالثة اأ�سهر. وت�ؤدي هذه النفقات ف�را 

اإىل من يثبت قيامه بدفعها �س�اء كانت اأرملة املنتفع اأو اأرملة 

�ساحب املعا�ش اأو اأر�سد عائلته اأو اأي �سخ�ش اآخر. 

مادة )56( *

مكافاأة اخلدمة عن املدة الزائدة

االأق�سى  احلد  عن  الفعلية  املنتفع  خدمة  مدة  زادت  اإذا 

الأحكام  وفقا  �سنة(   28( عن  للتقاعد  املقب�لة  اخلدمة  ملدة 

اأو زادت قيمة املعا�ش عن ن�سبة احلد االأق�سى  هذا القان�ن 

القان�ن ت�سرف مكافاأة خدمة عن  املن�س��ش عليه يف هذا 

املدة الزائدة مبا يعادل )15%( من الراتب ال�سن�ي عن كل 

�سنة من �سن�ات اخلدمة الزائدة. 

مادة )57( 

�سـن التقاعد

تنتهي خدمة املنتفعني باأحكام هذا القان�ن يف �سن ال�ستني ويج�ز 

بقرار من القائد العام بناًءا على ت��سية جلنة ال�سباط اأن يبقى 

املنتفع يف اخلدمة اأو يعاد تعيينه بعد بل�غه �سن التقاعد على اأن 

يحدد يف هذا القرار مدة اإبقائه يف اخلدمة بحد اأق�سى خم�ش 

�سن�ات وتعترب هذه املدة مدة خدمة مقب�لة للتقاعد. 

* مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م * مت تعديل هذه املادة بهذا ال�سكل يف عهد الرئي�ش حمم�د عبا�ش بتاريخ  23 / 8/ 2007 م
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الف�سل احلادي ع�سر 

ا�ستبدال املعا�ض 

مادة )58( 

�سرف املعا�ض بالكامل اأو ا�ستبدال نقود

 بجزء منها

الأ�سحاب املعا�سات عند انتهاء اخلدمة اأن يطلب�ا ويف خالل 

بالكامل  معا�ساتهم  �سرف  اإما  التاريخ  ذلك  من  �سنتني 

ذلك  يف  رغب�ا  اإذا  فيه  حقهم  من  بجزء  نق�د  ا�ستبدال  اأو 

راأ�ش  ويحدد  املعا�ش  ربع  امل�ستبدل  اجلزء  يتجاوز  ال  بحيث 

مال املعا�ش امل�ستبدل طبقا للجداول اخلا�سة بذلك املرفقة 

بنظام التقاعد ووفقا ل�سن �ساحب املعا�ش وحالته ال�سحية. 

مادة )59( 

اإحالة طلب ال�ستبدال اإىل اللجنة 

الطبية الع�سكرية

يحال طالب اال�ستبدال اإىل اللجنة الطبية الع�سكرية للك�سف 

عليه وتقدير درجة �سحته ب�سفة نهائية وال يقبل الطلب اإال 

اإذا كانت �سحته جيدة اأو مت��سطة ويف احلالة االأخرية تزيد 

اللجنة الطبية الع�سكرية على �سن الطالب عددا من ال�سن�ات 

بن�سبة حالته ال�سحية. 

مادة )60( 

نوع الإ�ستبدال وتاريخه

يتم حتديد ن�ع االإ�ستبدال ال�ارد يف اجلدول اخلا�ش بذلك 

�سن�ات  ع�سر  اأو  احلياة  مدى  �س�اء  التقاعد  بنظام  املرفق 

ويعترب  املتقاعد  واختيار  رغبة  على  بناء  �سنة  ع�سرين  اأو 

مبلغ  على  فيه  اتفق  الذي  التاريخ  من  قائما  اال�ستبدال 

يعادل  مبقدار  مبالغ  املدف�ع  املعا�ش  من  ويقتطع  اال�ستبدال 

ن�سبة املعا�ش امل�ستبدلة. 

مادة )61( 

اأثر الإ�ستبدال على امل�ستحقني

من  جزءًا  ا�ستبدل  الذي  املعا�ش  �ساحب  عن  امل�ستحق�ن 

معا�سه ي�س�ى ا�ستحقاقهم على اأ�سا�ش اأن عائلهم مل ي�ستبدل 

اأخرى  جهة  من  تع�ي�ش  طلب  حالة  يف  اإال  معا�سه  من  �سيئا 

مب�جب ق�انني اأخرى. 
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مادة )62( 

حظر اإ�ستبدال معا�سات امل�ستحقني

ال يج�ز للم�ستحقني عن �ساحب املعا�ش ا�ستبدال معا�ساتهم. 

مادة )63( 

الإ�ستبدال ملرة واحدة

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

مادة )64( 

تعليق نفاذ اأحام ال�ستبدال

خم�ش  ملدة  باال�ستبدال  اخلا�سة  االأحكام  نفاذ  تعليق  يتم 

�سن�ات من تاريخ نفاذ هذا القان�ن. 

مادة )65( 

معاملة امل�سمولني باأحكام التعليق

الأ�سحاب  يج�ز  ال�سابقة  املادة  يف  اإليها  امل�سار  املدة  ف�ات  بعد 

ي�ستبدل�ا  اأن  التعليق  مدة  �سملتهم  الذين  املتقاعدين  املعا�سات 

املادة )59(  ال�ارد يف  املدة  ا�ستثناًء من �سرط  معا�ساتهم وذلك 

من هذا القان�ن. 

الف�سل الثاين ع�سر 

القرو�ض 

مادة )66(

�سرف القرو�ض و�سدادها وفوائدها 

تقل  ال  الذين  للمنتفعني  نق�دا  يقر�ش  اأن  لل�سندوق  يج�ز 

اخلدمة  مدة  اأثناء  وذلك  �سن�ات  ثالث  عن  خدمتهم  مدة 

ويف حدود االعتمادات التي يخ�س�سها جمل�ش االإدارة لهذا 

 )%3( عن  تزيد  ال  بحيث  يحددها  التي  وبالفائدة  الغر�ش 

�سرف  ويك�ن  معه  وت�سدد  القر�ش  مبلغ  اإىل  ت�ساف  �سن�يا 

القرو�ش و�سدادها يف احلدود االآتية: 

 5 اإىل   3 من  خدمته  مدة  تبلغ  ملن  اأ�سهر  ثالثة  راتب    .1

�سن�ات ت�سدد يف حدود �سنة واحدة. 

 10 اإىل   5 من  خدمته  مدة  تبلغ  ملن  اأ�سهر  اأربعة  راتب    .2

�سن�ات ت�سدد يف حدود 18 �سهرا. 

راتب �ستة اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته من 10 اإىل 15 �سنة    .3

ت�سدد يف حدود 24 �سهرا. 

راتب ثمانية اأ�سهر ملن تبلغ مدة خدمته اأكرث من 15 �سنة    .4



168169

ت�سدد يف حدود 24 �سهرا، وذلك �سريطة �سداد القر�ش 

وف�ائده قبل انتهاء خدمة املنتفع. 

مادة )67( 

�سرف قر�ض جديد

القر�ش  �سداد  اإنتهاء  بعد  اإال  جديد  قر�ش  �سرف  يج�ز  ال 

االأول. 

مادة )68( 

انتهاء اخلدمة قبل �سداد القر�ض

اإذا انتهت خدمة املنتفع الأي �سبب قبل �سداد كامل القر�ش 

وف�ائده خ�سم الر�سيد املتبقي من ما ي�ستحق من مكافاأة اأو 

معا�ش اأو مبلغ التاأمني الذي ي�ستحق يف حالة ال�فاة اأو الف�سل 

م�ستحقات  اأية  من  اأو  العمل  عن  العجز  ب�سبب  اخلدمة  من 

اأخرى. 

مادة )69( 

اخل�سم من املعا�ض امل�ستحق للورثة

ال يج�ز خ�سم الر�سيد املتبقي من املعا�ش امل�ستحق لل�رثة اإال يف 

حدود الربع فاإذا مل تكن هناك ا�ستحقاقات اأخرى يخ�سم منها 

الر�سيد يتحمل به ال�سندوق خ�سما من ريع ا�ستثمار اأم�اله. 

مادة )70( 

تعليق نفاذ اأحكام القرو�ض

يتم تعليق نفاذ االأحكام اخلا�سة بالقرو�ش ملدة خم�ش �سن�ات 

من تاريخ نفاذ هذا القان�ن. 
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الف�سل الثالث ع�سر 

اأحكام عامة وانتقالية وختامية 

مادة )71( 

التزامات ال�سندوق يف حدود اأحكام هذا القانون

املعا�سات واملكافاآت التي ت�س�ى وفقا الأحكام هذا القان�ن هي 

اأما  باأدائها  واملعا�سات  التاأمني  �سندوق  يلتزم  التي  وحدها 

ما مينح زيادة مبقت�سى ق�انني اأو قرارات خا�سة تلتزم بها 

اخلزانة العامة. 

مادة )72( 

�سرف اجلزء الغري متنازع عليه

وفقا الأحكام هذا القان�ن على هيئة �سندوق التاأمني واملعا�سات 

اأن ت�سرف م�ؤقتا اجلزء من املعا�ش اأو املكافاأة الذي ال يك�ن 

حمال الأية منازعة وذلك اإىل اأن تتم الت�س�ية النهائية. 

مادة )73( 

تقادم املنازعة يف قيمة التاأمني اأو املعا�ض اأو املكافاأة

يف  املنازعة  ال�ساأن  و�ساحب  ال�سندوق  من  لكل  يج�ز  ال 

�سن�ات  بعد م�سي ثالث  املكافاأة  اأو  املعا�ش  اأو  التاأمني  قيمة 

من تاريخ االإخطار بربط املعا�ش ب�سفة نهائية اأو من تاريخ 

�سرف املكافاأة اأو مبلغ التاأمني وذلك با�ستثناء حاالت اإعادة 

ت�س�ية مبلغ التاأمني اأو املعا�ش اأو املكافاأة بالزيادة نتيجة حكم 

ق�سائي نهائي وكذلك االأخطاء املادية التي تقع يف احل�ساب 

عند الت�س�ية، كما ال يج�ز املنازعة يف قيمة مبلغ التاأمني اأو 

املعا�ش اأو املكافاأة يف حالة �سدور قرارات اإدارية اأو ت�س�يات 

الحقة لتاريخ ترك اخلدمة يرتتب عليها خف�ش املرتبات التي 

اتخذت اأ�سا�سا لتقدير قيمة التاأمني اأو املعا�ش اأو املكافاأة. 

مادة )74( 

الإعفاء من ال�سرائب والر�سوم

ت�ستبعد اال�سرتاكات والعائدات التقاعدية واملبالغ املن�س��ش 

عليها يف هذا القان�ن من املبالغ التي تربط عليها ال�سريبة 

وا�ستثناء  واملعا�سات  واملكافاآت  وما يف حكمها  املرتبات  على 

هذه  من  تعفى  الدمغة  لر�س�م  املقررة  الق�انني  اأحكام  من 

واملطب�عات  وال�سهادات  وامل�ستندات  اال�ستمارات  الر�س�م 

وكافة االأوراق والطلبات املتعلقة بهذا القان�ن. 
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مادة )75( 

حتديد �سروط واأو�ساع ال�سرف

وفقا الأحكام هذا القان�ن حتدد الالئحة التنفيذية ال�سروط 

واالأو�ساع املتعلقة ب�سرف مبالغ التاأمني واملعا�سات واملكافاآت 

وكافة امل�سروفات. 

مادة )76( 

الإعفاء من ال�سرائب والر�سوم

ومبالغ  واملعا�سات  واملكافاآت  اال�ستبدال  اأم�ال  روؤو�ش  تعفى 

التاأمني واملنح وم�ساريف اجلنازة  و�سائر املبالغ التي ت�ؤدى 

القان�ن من اخل�س�ع لل�سرائب والر�س�م  طبقا الأحكام هذا 

والعائدات ب�سائر اأن�اعها. وي�سري هذا االإعفاء بالن�سبة اإىل 

ما ي�سرف من تلك املبالغ اإىل املتقاعدين وال�رثة امل�ستحقني 

على املنتفع اأو �ساحب املعا�ش. 

مادة )77( 

اقت�ساء املبالغ امل�ستحقة على املنتفعني

للهيئة العامة لل�سندوق احلق يف اقت�ساء ما يك�ن قد ا�ستحق 

اأ�سحاب  اأو  العاملني  املنتفعني  على  مبالغ  من  لل�سندوق 

راتب  من  لهم  ي�ستحق  مما  عنهم  امل�ستحقني  اأو  املعا�سات 

اأخرى  مدف�عات  اأية  اأو  تاأمني  مبلغ  اأو  مكافاأة  اأو  معا�ش  اأو 

وذلك يف حدود الربع. ويج�ز قب�ل تق�سيط املبالغ امل�ستحقة 

اأ�سحاب  اأو  اخلدمة  يف  امل�ج�دين  املنتفعني  على  لل�سندوق 

املعا�سات بالطريقة والكيفية التي يراها جمل�ش االإدارة. 

مادة )78( 

الإعفاء من ال�سرائب والر�سوم

عملياته  وجميع  واملنق�لة  الثابتة  ال�سندوق  اأم�ال  تعفى 

والر�س�م  ال�سرائب  ن�عها من جميع  اال�ستثمارية مهما كان 

اأي  اأو  احلك�مية  االإدارة  اأو  ال�سلطة  تفر�سها  التي  والع�ائد 

�سلطة عامة. 

مادة )79( 

اإعتبار اأموال ال�سندوق اأمواًل عامة

وفقا الأحكام القان�ن تعترب اأم�ال ال�سندوق اأم�اال عامة فال 

يج�ز متلكها اأو ك�سب حق عيني عليها اأو احلجز عليها. 
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املخالفات  ب�ساأن  االخت�سا�ش  جهة  من  امل�ظف  مع  حتقيق 

االإدارة  جمل�ش  فلرئي�ش  ال�سابقة  الفقرة  يف  اإليه  املن�س�بة 

االعرتا�ش على نتيجة الت�سرف يف التحقيق واإحالة امل�ظف 

خالل  بذلك  قرار  ي�سدر  اأن  على  التاأديبية  املحاكمة  اإىل 

�سهرين من تاريخ اإبالغ اجلهة بالنتيجة املذك�رة. ويف جميع 

االأح�ال يلتزم امل�سئ�ل رد املبالغ التي مل ت�ؤد اإىل ال�سندوق 

�سن�يا   )%3( مقدارها  فائدة  مع  اإهماله  اأو  امتناعه  نتيجة 

من تاريخ اال�ستحقاق كما يلتزم باأداء الفائدة املذك�رة عن 

املبالغ التي تاأخر اأداوؤها اإىل ال�سندوق يف امل�اعيد املن�س��ش 

عليها يف هذا القان�ن. ولرئي�ش جمل�ش االإدارة حق التجاوز 

عن حت�سيل الف�ائد املن�س��ش عنها يف الفقرة ال�سابقة. 

مادة )83( 

عقوبة اإعطاء بيانات غري �سحيحة

مع عدم االإخالل باأية عق�بة اأ�سد ين�ش عليها قان�ن العق�بات 

اأو قان�ن االأحكام الع�سكرية املعم�ل به يف االأمن الفل�سطيني 

تزيد  ال  وبغرامة  اأ�سهر  ثالثة  باحلب�ش مدة ال جتاوز  يعاقب 

املتداولة  العملة  من  يعادلها  ما  اأو  اأردين  دينار   500( على 

قان�نا( اأو باإحدى هاتني العق�بتني كل من اأعطى ب�س�ء ق�سد 

مادة )80( 

حق الإمتياز

حق  لل�سندوق  امل�ستحقة  للمبالغ  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقا 

االمتياز على جميع اأم�ال املدين. 

مادة )81(

حق الإطالع 

رئي�ش  ينتدبهم  الذين  للم�ظفني  القان�ن  هذا  الأحكام  وفقا 

جمل�ش االإدارة اأو املدير العام لل�سندوق حق االطالع وفح�ش 

هذا  اأحكام  بتنفيذ  املتعلقة  والدفاتر  وامل�ستندات  القي�د 

القان�ن. وعلى امل�سئ�لني يف اجلهات املعنية اأن ي�سع�ا حتت 

ت�سرف ه�ؤالء امل�ظفني جميع البيانات والقي�د التي تتطلبها 

اأعمال الفح�ش. 

مادة )82( 

املحاكمة التاأديبية

لرئي�ش جمل�ش االإدارة اإحالة اأي م�ظف من�ط به تنفيذ اأحكام 

التاأديبية  اإىل املحاكمة  اأو القرارات املتعلقة به  هذا القان�ن 

اإذا امتنع عن التنفيذ اأو اأهمل يف ذلك. فاإذا كان قد اأجري 
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بيانات غري �سحيحة اأو امتنع ب�س�ء ق�سد عن اإعطاء البيانات 

املن�س��ش عليها يف هذا القان�ن اأو الئحته التنفيذية اإذا ترتب 

على ذلك احل�س�ل على اأم�ال من ال�سندوق بغري حق. 

مادة )84( 

ن�سبة م�ساهمة املنتفعني واجلهات امل�سوؤولة

1. تك�ن املبالغ التي ي�ؤديها اخلا�سع�ن الأحكام هذا القان�ن 

وفقًا للم�ساهمات املعم�ل بها وهي مبقدار )10%( من 

مرتباتهم. 2. تك�ن املبالغ التي ت�ؤديها اجلهات التي 

تلتزم مبرتبات اخلا�سعني الأحكام هذا القان�ن وفقًا 

للم�ساهمات املعم�ل بها وهي مبقدار )12.5%( منها. 

مادة )85( 

جدول الرواتب

1. الأغرا�ش تنفيذ اأحكام هذا القان�ن يتم احت�ساب املعا�ش 

جلدول  وفقًا  دفعات  اأية  اأو  التاأمني  مبلغ  اأو  املكافاأة  اأو 

الرواتب التايل، وذلك حلني اإقرار قان�ن منظم للخدمة 

الع�سكرية وجداول الرواتب اخلا�سة بالع�سكريني: 

الرتبة الع�سكرية     الراتب االأ�سا�سي      عالوة طبيعة العمل

ل�اء                            )4020 (                        )%70(

عميد                           )3620(                        )%60(

عقيد                           )3320(                        )%50(

مقدم                           )2820(                         )%40(

رائد                            )2570(                         )%30(

نقيب                           )2290(                         )%25(

مالزم اأول                      )2090(                          )%25(

مالزم                           )1960(                          )%20(

م�ساعد اأول                     )1830(                          )%15(

م�ساعد                          )1700(                          )%10(

رقيب اأول                       )1570(                          )%10(

رقيب                                        )1490(                                     )%10(

عريف                                      )1410(                                     )%10( 

جندي                                      )1330(                                     )%10( 

الأغرا�ش هذا القان�ن تك�ن:   .2

اأ. العالوة الدورية بن�سبة واحد وربع باملائة من الراتب 

االأ�سا�سي جلميع الرتب ال�اردة يف اجلدول عن كل 

�سنة خدمة. 
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املعم�ل  لالأ�س�ش  وفقًا  املعي�سة  ب. حتت�سب عالوة غالء 

من  وبقرار  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  يف  بها 

اجلهات املخت�سة ذات العالقة وفقًا لالأ�س�ل. 

مادة )86( 

الع�سكريني اخلا�سعني لأحكام هذا القانون

اخلا�سعني  الع�سكريني  على  القان�ن  هذا  اأحكام  ت�سري 

الأحكامه ممن جتاوزت اأعمارهم �سن )45( خم�ش واأربعني 

�سنة عند البدء بتطبيق هذا القان�ن. 

مادة )87( 

تطبيق جداول

بنظام  املرفقة  اجلداول  اأحكام  تطبق  القان�ن  الأحكام  تنفيذا 

التقاعد. 

مادة )88( 

اإ�سدار الالئحة التنفيذية

ي�سدر جمل�ش ال�زراء الالئحة التنفيذية لتنفيذ هذا القان�ن. 

مادة )89( 

اإلغاء بالتعار�ض

يلغى كل ما يتعار�ش مع اأحكام هذا القان�ن. 

مادة )90( 

التنفيذ والنفاذ

على جميع اجلهات املخت�سة كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام هذا القان�ن 

ويعمل به بعد ثالثني ي�ما من تاريخ ن�سره باجلريدة الر�سمية. 

�سدر مبدينة غزة بتاريخ: 28/دي�سمرب/ 2004 ميالدية. امل�افق: 16/ 

ذو القعدة/ 1425 هجرية. 

روحي فتوح

رئي�ض ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية

ديوان رئي�ض الوزراء

2006/3/29
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 الق�سم الثالث

نظام التاأمني ال�سحي
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نظام التاأمني ال�سحي والعالج خارج الوزارة

 رقم )11( ل�سنة 2006.

جمل�ش ال�زراء

ل�سنة   )20( رقم  العامة  ال�سحة  قان�ن  على  االإطالع  بعد 

2004 وال�سيما املادة )83( منه، وعلى قرار جمل�ش ال�زراء 

رقم  ال�زراء  جمل�ش  قرار  وعلى   ،2004 ل�سنة   )113( رقم 

ما  على  وبناء  ال�سحة،  وزير  وتن�سيب   ،2004 ل�سنة   )108(

اهلل  رام  مبدينة  املنعقدة  جل�سته  يف  ال�زراء  جمل�ش  اأقره 

بتاريخ 2006/3/27، اأ�سدرنا ما يلي:

مادة )1(

يف تطبيق اأحكام هذا النظام يك�ن للكلمات والعبارات التالية 

اأدناه ما مل تدل القرينة على خالف  املعاين املخ�س�سة لها 

ذلك.

الوزارة: وزارة ال�سحة الفل�سطينية

الوزير: وزير ال�سحة

الوكيل: وكيل وزارة ال�سحة

االإدارة العامة للتاأمني ال�سحي والعالج خارج ال�زارة

احلك�مي  ال�سحي  التاأمني  التاأمني:دائرة  دائرة 

الفل�سطيني

عن  امل�س�ؤولة  ال�زارة  خارج  العالج  دائرة  العالج:  دائرة 

حت�يل املر�سى اإىل مراكز �سحية غري تابعة لل�زارة )�س�اء 

اأجل  من  ال�زارة  مع  ومتعاقدة  فل�سطني(  خارج  اأو  داخل 

الت�سخي�ش اأو العالج.

جلان التحويل الطبية: اللجان املكلفة بدرا�سة احلاالت 

ال�سحية خارج  لتلقي اخلدمات  للنظر يف حت�يلها  املر�سية 

مراكز وزارة ال�سحة.

الفل�سطيني  احلك�مي  ال�سحي  التاأمني  النظام:نظام 

والعالج خارج ال�زارة.

ال�سحية  اخلدمات  جمم�عة  ال�سحية:  اخلدمات  �سلة 

التي تقدمها اأو وفرتها وزارة ال�سحة.

جمم�عة  احلكومية:  ال�سحية  اخلدمات  �سلة 

ال�سحية  املراكز  مبا�سرة  تقدمها  التي  ال�سحية  اخلدمات 

التابعة لل�زارة. 

جمم�عة  احلكومية:  غري  ال�سحية  اخلدمات  �سلة 

للم�ؤمن عليهم من  ال�زارة  ت�فرها  التي  ال�سحية  اخلدمات 
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خالل عق�د مربمة مع املراكز ال�سحية غري التابعة لل�زارة 

�س�اء يف داخل اأو خارج فل�سطني.

التدخل  تتطلب  التي  املر�سية  احلالة  الطارئة:  احلالة 

ال�سريع الإنقاذ حياة املري�ش اأو ع�س� من اأع�سائه.

�سلة  من  عليه  امل�ؤمن  ا�ستفادة  الوزارة:  خارج  العالج 

اخلدمات ال�سحية غري احلك�مية بتح�يل من دائرة العالج 

وفقًا للنظام.

ر�سم الت�سجيل: القيمة النقدية التي حت�سل من الراغب 

ومعامالت  اإجراءات  مقابل  النظام  اإىل  االن�سمام  يف 

الت�سجيل.

ق�سط التاأمني ال�سهري: املبلغ الذي تقرره وزارة ال�سحة 

مقابل اال�ستفادة من �سلة اخلدمات ال�سحية )ملحق 4(.

ال�سنة املالية: تبداأ ال�سنة املالية يف االأول من يناير )كان�ن 

)كان�ن  دي�سمرب  من  والثالثني  احلادي  يف  وتنتهي  الثاين( 

االأول( من كل عام.

الأ�سرة: تتك�ن من زوج وزوجة اأو زوجات ومن اأوالدهم حتى 

�سن 18 �سنة.

املرافق: كل من ال دخل له ومعال من قبل �ساحب التامني 

ال�سحي وي�سمح النظام ب�سمه اإىل اأحد امل�ؤمن عليهم )ملحق 

.)3

فرتة النتظار: املدة ال�اجب انق�ساوؤها من تاريخ ان�سمام 

امل�ؤمن عليه لنظام التامني ال�سحي ليتمكن من تلقي خدمات 

اخلدمات  اأو  و/  لل�زارة  التابعة  ال�سحية  املراكز  يف  املبيت 

ال�سحية خارج مراكز ال�زارة.

امل�ساهمة: املبلغ ال�اجب على املري�ش دفعه لتلقي اخلدمات 

ال�سحية ح�سب النظام )ملحق 5 وملحق6(.

احلالة الجتماعية: احلالة املدرجة على قائمة احلاالت 

االجتماعية يف وزارة ال�س�ؤون االجتماعية واملن�سمة اإىل نظام 

التامني ال�سحي على نفقة وزارة ال�س�ؤون االجتماعية.

املواطن الفل�سطيني: كل من يحمل اجلن�سية الفل�سطينية 

اإقامة  اإثبات  الفل�سطينية مب�جب  ال�سلطة  اأرا�سي  ومقيم يف 

دائمة من وزارة الداخلية.

فل�سطيني  اأ�سل  من  ه�  من  الفل�سطيني:كل  الزائر 

ومت�اجد يف اأرا�سي ال�سلطة الفل�سطينية بت�سريح زيارة 
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مادة )2( 

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

1. قب�له لهذا النظام وااللتزام باأحكامه.

االأدوية  قائمة  خارج  من  باأدوية  املطالبة  بعدم  التزامه   .2

االأ�سا�سية املعتمدة من ال�زارة.

3. عدم املطالبة باال�ستفادة من �سلة اخلدمات ال�سحية غري 

احلك�مية ما مل يكن مقيمًا ومت�اجد يف اأرا�سي ال�سلطة 

ال�طنية الفل�سطينية وحم�اًل من دائرة العالج.

مادة )3(

تعتمد في تقدمي اخلدمات الصحية طبقاً لهذا 
النظام املبادئ التالية:

1. حق امل�اطنني يف احل�س�ل على اخلدمات ال�سحية وفقًا 

لهذا النظام. واجب امل�اطنني التكافل يف تغطية تكاليف 

اخلدمات ال�سحية.

احتياجاتهم  تلبية  يف  امل�اطنني  بني  والعدالة  امل�ساواة   .2

ال�سحية.

3. اإعطاء االأول�ية لتلبية االحتياجات ال�طنية �سمن امليزانية املتاحة.

مادة )4(

ال�زارة  لدى  عليهم  م�ؤمن  املدين  احلك�مي  القطاع  م�ظف� 

من  تخ�سم  التي  ال�سهرية  التامني  اأق�ساط  مقابل  تلقائيًا 

رواتبهم بغ�ش النظر عن التزامهم بتاأمينات اأخرى.

مادة )5(

يحق الأي م�ؤ�س�سة مرخ�سة التقدم بطلب ان�سمام اإىل النظام 

مب�جب تعاقد وتعهد بت�سديد ر�سم الت�سجيل واأق�ساط التاأمني 

املطل�بة ب�سكل جماعي للعاملني كافة ح�سب النظام. 

مادة )6(

اأ .  يحق لالأطفال حتى �سن ثالث �سن�ات اال�ستفادة من �سلة 

اخلدمات ال�سحية احلك�مية فقط داخل مراكز ال�زارة 

م�ؤمن  غري  اأو  عليهم  م�ؤمنًا  كان�ا  �س�اء  حاجتهم  ف�ر 

عليهم.

مركز  خارج  �سن�ات  ثالث  �سن  دون  االأطفال  لعالج  ب . 

ال�زارة ي�سرتط اأن يك�ن لدى العائلة تامني �سحي �ساري 

املفع�ل.

ت . يعالج جمانًا فقط داخل مراكز ال�زارة كل من يتعر�ش 
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احلك�مية  املدار�ش  يف  ر�سمية  فعاليات  اأثناء  الإ�سابات 

االأخرى  احلك�مية  وامل�ؤ�س�سات  املهني  التدريب  ومراكز 

حك�مية  اأنظمة  اأية  اأو  النظام  مع  يتعار�ش  ال  ومبا 

اأخرى.

مادة )7(

خارج  العالج  تكاليف  من  جزء  بتغطية  عليه  امل�ؤمن  يق�م 

من  املتبقي  اجلزء  بتغطية  ال�زارة  وتق�م  ال�زارة  مراكز 

التكاليف وفقًا للمرفق )6(

مادة)8(

وارد  ال�سحي ح�سب ما ه�  التاأمني  واأق�ساط  حتت�سب ر�س�م 

يف ملحق )4(.

مادة )9(

التامني  مكاتب  اأحد  يف  االختياري  التامني  اأق�ساط  تدفع 

ال�سحي اأو ح�سب النظام املتبع باالإدارة.

مادة )10(

الدفع، وال  تاريخ  ي�مًا من  اأ . تك�ن فرتة االنتظار �ستني 

عليهم  امل�ؤمن  على  االنتظار  فرتة  اأحكام  ت�سري 

اإجباريًا ومن يف حكمهم.

ب . ت�سري اأحكام فرتة االنتظار على املرافقني من كافة 

الفئات. 

مادة )11(

الدفع  من  املعفاة  ال�سحية  اخلدمات  من  لالنتفاع  ي�سرتط 

جزئيًا )ملحق 1( ومن اخلدمات ال�سحية من خارج ال�زارة 

ال�سهر  نهاية  حتى  م�سددة  االأق�ساط  تك�ن  اأن   )1 )ملحق 

اجلاري.

مادة )12(

ال�سحية  اخلدمات  من  االنتفاع  حق  عليه  امل�ؤمن  يفقد 

املذك�رة يف املادة )11( يف احلاالت ال�سابقة:

يلي  الذي  ال�سهر  مطلع  حتى  الدفع  عن  تخلف  اإذا  اأ .  

�سهر اال�ستحقاق.

ان�سمامه  اإلغاء  فيه  يطلب  خطي  بكتاب  تقدم  اإذا  ب .  

لنظام التامني.

مادة )13(

اإذا  املذك�رة  ال�سحية  اخلدمات  من  االنتفاع  معاودة  يج�ز 

اإذا  عليه  امل�ستحقة  االأق�ساط  كامل  بدفع  عليه  امل�ؤمن  قام 

كانت هذه االأق�ساط فقط جزء من ال�سنة املالية اجلارية.
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مادة )14(

يج�ز معاودة االنتفاع من اخلدمات ال�سحية املعفاة جزئيًا 

)ملحق1( وتطبق فرتة االنتظار على االنتفاع من اخلدمات 

ال�سحية خارج ال�زارة ف�ر ت�سديد كامل اأق�ساط التامني عن 

املدة حتى نهاية ال�سنة املالية اجلارية اإذا كان بع�ش االأق�ساط 

امل�ستحقة عن فرتة �سابقة لل�سنة املالية اجلارية.

مادة )15(

يف  االنتظار  فرتة  اأثناء  ال�سحي  التامني  مفع�ل  ل�سريان 

احلاالت الطارئة يجب على امل�ؤمن عليه اأن يدفع اأق�ساط �سنة 

ون�سف ال�سنة عن ال�سنة املالية اجلارية. 

مادة )16(

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

اأن تك�ن بطاقة التامني ال�سادرة وفق هذا النظام �سارية    .1

املفع�ل الأغرا�ش التح�يل خارج مراكز ال�زارة.

اأن تك�ن اخلدمات املراد اال�ستفادة منها غري م�ستثناة    .2

من �سلة اخلدمات ال�سحية التي ت�فرها ال�زارة.

يف  املقرتح  الطبي  القرار  على  التح�يل  جلنة  م�افقة    .3

النم�ذج  هذا  يك�ن  وان  بذلك  اخلا�ش  التح�يل  من�ذج 

م�قعًا من االخت�سا�سي املعالج ورئي�ش الق�سم اأو املدير 

الطبي وم�سدقًا من مدير امل�ست�سفى.

مادة )17(

تشمل مهام دائرة العالج خارج الوزارة ما يلي:

تكاليف  لتغطية  الالزمة  التقديرية  امل�ازنات  اإعداد    .1

املر�سى املت�قع حت�يلهم خارج مراكز ال�زارة.

خارج  من  ال�سحية  اخلدمات  �سراء  اتفاقيات  اإعداد    .2

ال�زارة )داخل اأو خارج فل�سطني(.

3.  اإعداد العطاءات وامل�ساركة يف البت فيها �سمن ق�انني 

واأنظمة ال�سراء

التن�سيق مع ال�حدات االإدارية يف ال�زارة لتي�سري ت�فري    .4

احتياجات امل�ؤمن عليهم وفق معايري م�حدة للتعامل مع 

احلاالت املر�سية.

كانت  اإذا  امل�ست�سفيات  مديري  مع  املبا�سر  التن�سيق    .5

امل�ست�سفيات  اإحدى  يف  مت�فرة  �سراوؤها  املراد  اخلدمة 

احلك�مية.
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املنا�سبة  الظروف  لت�فري  التح�يل  للجنة  مقرر  ت�سمية   .6

لت�سهيل اأعمال اللجنة.

يف  احلك�مية  امل�ست�سفيات  مديرى  مع  املبا�سر  التن�سيق    .7

احلاالت الطارئة.

ال�زارة  خارج  للعالج  حت�يلها  مت  التي  احلاالت  درا�سة    .8

واإعداد تقارير حتليلية دورية بالتن�سيق مع جلنة التح�يل 

يف  ال�سحية  اخلدمات  تط�ير  اأول�يات  حتديد  بهدف 

فل�سطني.

متابعة االأن�سطة املتعلقة بعالج املر�سى خارج ال�زارة.   .9

اإىل  واإر�سالها  العالج  لدائرة  الف�اتري  وتدقيق  مراجعة   .10

عام  مدير   / مدير  من  اعتمادها  بعد  املالية  الدائرة 

النظام  ح�سب  ل�سرفها  ال�زارة  خارج  العالج  دائرة 

املعم�ل به. 

معها  املتعاقد  للمراكز  عليهم  امل�ؤمن  املر�سى  11.  حت�يل 

بعد م�افقة جلنة التح�يالت واعتماد االلتزامات املالية 

ح�سب التعليمات املتبعة يف ال�زارة.

املح�لني  املر�سى  مبلفات  ال�س�ل  ح�سب  االحتفاظ   .12

للعالج خارج ال�زارة. 

مادة )18( 

املحافظات  واحدة يف  ال�زارة  للتح�يل خارج  ت�سكل جلنتان 

اجلن�بية واأخرى يف املحافظات ال�سمالية.

مادة )19(

اأطباء  �سبعة  من  ال�زارة  خارج  التح�يل  جلنة  ت�سكل 

اخت�سا�سني كحد اأدنى بتن�سيب من ال�كيل امل�ساعد وبقرار 

من ال�كيل ويعاد ت�سكيلها كل ثالثة اأ�سهر بحيث ي�ستبدل ما 

ال يقل عن ربع اأع�سائها كل مرة وان ال ت�ستمر الع�س�ية الأكرث 

من اأربعة مرات متتالية.

مادة )20(

اأن  ولها  االأقل  على  االأ�سب�ع  يف  مرة  التح�يل  جلنة  جتتمع 

ت�ستعني مبن ت�ساء من اخت�سا�سني وا�ست�ساريني للبت يف بع�ش 

امللفات الطبية ومناظرة املري�ش اإذا راأت ذلك �سروريًا.

مادة )21(

تناط بلجنة التحويل املهام التالية:

للتح�يل خارج  1. درا�سة ملفات احلاالت املر�سية املر�سحة 

ال�زارة واتخاذ القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.
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عليها  تعر�سها  التي  والف�اتري  الطبية  امللفات  درا�سة    .2

خارج ال�زارة.

الت�ثيق  الأغرا�ش  خا�ش  �سجل  يف  قراراتها  تدوين   .3

واملتابعة.

ترفع تقريرًا �سهريًا مف�ساًل عن اأعمالها واقرتاحاتها.    .4

مادة )22( 

ترفع تقارير دائرة العالج خارج ال�زارة وتقارير التح�يالت 

لل�زير وال�كيل امل�ساعد.

ماده )23(

يتم التح�يل للعالج خارج ال�زارة ح�سب االإجراءات املعتمدة 

بقرار  حت�يلها  فيتم  الطارئة  احلاالت  با�ستثناء  )ملحق7( 

اأن  ال�زارة على  العالج خارج  من مدير / مدير عام دائرة 

ت�ستكمل االإجراءات يف الي�م التايل واأن تعر�ش احلالة على 

جلنة التح�يل يف اأول اجتماع الحق لها.

مادة )24(

تخفي�ش  طلبات  يف  للنظر  اجتماعي  بحث  جلنة  ال�زير  ي�سكل 

ن�سبة م�ساهمة املري�ش يف تغطية تكاليف العالج خارج ال�زارة.

مادة )25(

يدفع  اأن  على  �ساحبه  من  خطي  بطلب  التاأمني  اإلغاء  يج�ز 

عن  يزيد  ال  مبا  االإلغاء  طلب  تاريخ  حتى  امل�ستحقات  جميع 

�سنة كاملة.

مادة )26(

العمل  بطاقة  يحمل�ن  الذين  االأخ�سر  اخلط  عمال  يعامل 

امل�ؤمن  معاملة  الفل�سطينية  ال�طنية  ال�سلطة  عن  ال�سادرة 

يف  امل�ساهمات  ن�سبة  بتغطية  يتعلق  فيما  اختياريًا  عليهم 

العالج خارج ال�زارة. 

مادة )27(

يعامل املؤمن عليه معاملة غير املؤمن عليه في 
احلاالت التالية:

ح�ادث الطرق وح�ادث العمل واحل�ادث الق�سائية. اأ .  

ح�سب  الط�ارئ  مراكز  يف  الطارئة  غري  احلاالت  ب . 

بروت�ك�الت اإدارة امل�ست�سفيات.

ا�ستخدام �سيارة االإ�سعاف بطلب ذاتي ت .  

امل�ساهمة ح�سب النظام ث .  

التطعيم الأغرا�ش ال�سفر للخارج. ج .  
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ح .  ت�سديق ال�ثائق

الفح�ش لطلب رخ�سة �سياقة خ .  

التقارير الطبية بطلب �سخ�سي د .  

ت�س�ير امللفات وفقًا لالأنظمة. ذ .  

مادة )28(

يعامل الزائر الفل�سطيني معاملة امل�اطن الفل�سطيني.

مادة )29(

بهذا  املرفقة   8  ،7  ،6  ،5  ،4  ،3  ،2  ،1 رقم  املالحق  تعترب 

النظام جزءًا ال يتجزاأ منه.

مادة )30(

مع  تتعار�ش  ال  التي  والقرارات  بالتعليمات  العمل  ي�ستمر 

اأحكام هذا النظام

مادة )31(

بنظام   2004 ل�سنة   )113( رقم  ال�زراء  جمل�ش  قرار  يلغى 

التامني ال�سحي احلك�مي. 

مادة )32(

على جميع اجلهات املخت�سة، كل فيما يخ�سه تنفيذ اأحكام 

هذا النظام ، ويفعل به يف تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية 

�سدر يف رام اهلل بتاريخ 2006/3/27م
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ملحق )1(

�سلة اخلدمات ال�سحية

مادة)1(

اخلدمات  جمم�عة  ال�سحية  اخلدمات  �سلة  بعبارة  يق�سد 

ال�سحية التي تقدمها اأو ت�فرها وزارة ال�سحية وهي:

اأ - اخلدمات ال�سحية احلك�مية:

جلميع  ال�زارة  مراكز  تقدمها  التي  ال�سحية  اخلدمات   -1

امل�اطنني �س�اء كان�ا م�ؤمنًا اأو غري م�ؤمن عليهم:

1.1 التطعيمات امل�سم�لة بربنامج التطعيم امل�حد.

الرئ�ي  ال�سل  فيها  مبا  املعدية  االأمرا�ش  معاجلة   1.2

اجلمه�ر  �سحة  يعر�ش  مر�ش  اأي  اأو  واالأوبئة 

وزارة  تن�سرها  التي  االأمرا�ش  لقائمة  وفقا  للخطر 

ال�سحة)ملحق 8(.

االأم�مة  مراكز  يف  االأولية  الرعاية  خدمات   1.3

والطف�لة) ملحق2(.

1.4 خدمات ال�سحة املدر�سية التي تقدم مببادرة من 

وزارة ال�سحة واملتعلقة بال�سحة العامة.

1.5 خدمات الك�ارث الطبيعية واحلروب.

1.6 معاجلة االأطفال حتى �سن ثالث �سن�ات.

1.7 معاجلة امل�سابني باالأمرا�ش العقلية املزمنة.

ال�زراء  جمل�ش  عليها  ي�افق  اأخرى  خدمات  اأي   1.8

بتن�سيب من وزير ال�سحة.

1.9 يحق لل�زير يف احلاالت والظروف الطارئة اتخاذ 

القرارات املنا�سبة.

تقدمها  التي  االأخرى  احلك�مية  ال�سحية  اخلدمات   -2

الدفع  من  معفاة  وهي  امل�اطنني  ال�زارة جلميع  مراكز 

املراجعني  من  حت�سل   ( فقط  عليهم  للم�ؤمن  جزئيا 

فقط امل�ساهمة التي يقرها النظام عند تلقي اخلدمات 

ال�سحية(.

ب - اخلدمات ال�سحية التي يتم �سراوؤها من خارج ال�زارة: 

هي جمم�عة اخلدمات ال�سحية املعفاة من الدفع جزئيا 

خالل  من  فقط  عليهم  للم�ؤمن  ال�زارة  ت�فرها  التي 

�س�اء يف  لها  التابعة  ال�سحية غري  املراكز  مع  تعاقدها 

داخل فل�سطني اأو خارج فل�سطني.
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مادة)2(

ل ت�سمل �سلة اخلدمات ال�سحية

 احلالت التالية:

1- االأجهزة والل�ازم الطبية امل�ساعدة كاالأطراف ال�سناعية 

والكرا�سي املتحركة.

2- النظارات والعد�سات الال�سقة واأجهزة ال�سمع والق�قعة.

3- تركيب وتق�مي االأ�سنان.

4- اأجهزة �سدمات القلب.

�سرورية  غري  جتميلية  الأغرا�ش  البال�ستيكية  اجلراحة   -5

�سحيا.

6- معاجلات العقم.

وج�د  ب�سرط  والقرنية  الكلية  با�ستثناء  االأع�ساء  زراعة   -7

متربع للكلية ) وبدون امل�ساهمة يف �سراء اأي اأع�ساء(.

8- ت�سطيب القرنية واالإجراءات العالجية امل�سابهة.

9- االأدوية من خارج قائمة االأدوية االأ�سا�سية املعتمدة.

10- غطية نفقات االإقامة ملرافق املري�ش ما مل تقرر جلنة 

التح�يل الأ�سباب طبية خالف ذلك.

ملحق )2(

)خدمات الرعاية الأولية يف مراكز

 الأمومة والطفولة(

التابعة  والطف�لة  االأم�مة  مراكز  ملراجعي  جمانا  تقدم   -1

لل�زارة �س�اء كان�ا م�ؤمنا عليهم اأو غري م�ؤمن عليهم.

2- ت�سمل خدمات الرعاية االأولية متابعة من� وتط�ر االأطفال 

فرتة  خالل  احل�امل  ومتابعة  �سن�ات  ثالث  �سن  حتى 

احلمل وما بعده وفقًا للربوت�ك�الت املعتمدة يف االإدارة 

العامة للرعاية ال�سحية االأولية واالإدارة العامة لل�سحة 

العامة.

امل�ؤمن  معاملة  �سن�ات  ثالث  �سن  حتى  االأطفال  يعامل   -3

�سلة  يف  امل�سم�لة  اخلدمات  تلقي  عند  فقط  عليهم 

اخلدمات ال�سحية احلك�مية.

يف  املعتمدة  الربوت�كالت  ح�سب  امل�ساهمة  حت�سيل  يتم   -4

لل�سحة  العامة  واالإدارة  االأولية  للرعاية  العامة  االإدارة 

العامة.
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ملحق )3(

)اأ�سرة ومرافقو املوؤمن عليه(

)مادة 1(

يعني بأسرة املؤمن عليه:

الزوج والزوجة اأو الزوجات واالأوالد حتى �سن 18 �سنة.  *

البنت حتى �سن الزواج �سريطة اأن ال يك�ن لها دخل.  *

االبن حتى نهاية الثان�ية العامة وحتى بل�غه �سن 21 �سن   *

كحد اأق�سى.

االبن حتى نهاية الدرا�سة اجلامعة وحتى بل�غه �سن 26   *

�سن كحد اأق�سى.

مادة)2(

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

1- االأب ف�ق �سن 60 �سريطة اأن ال يك�ن له دخل.

2- االأم اإذا كان االأب ف�ق �سن 60 �سنة �سريطة اأن ال يك�ن 

لها دخل.

3- كل من لي�ش له دخل ومعال من �ساحب التاأمني على اأن 

يعزز ذلك مب�ستندات ثب�تية وهم:

االأم االأرملة  - 1.3

)االأيتام   �سنة   18 �سن  حتى  واالأخ�ات  االأخ�ة   - 3.2

وباأمر و�ساية(.

�سنة   18 �سن  حتى  االأخ�ات  اأو  االأخ�ة  اأبناء   - 3.3

)االأيتام وباأمر و�ساية(.

رعاية  حتت  كانت  اإذا  واأوالدها  املطلقة  البنت   - 3.4

امل�ؤمن عليه.

رعاية  حتت  كانت  اإذا  واأوالدها  االأرملة  البنت   - 3.5

امل�ؤمن عليه.

ومن  �سنة   60 �سن  دون  العمل  عن  العاجز  االأب   - 3.6

�سريطة  �سنة(   18 �سن  واالأوالد حتى  )االأم  يعيلهم 

اأن يربز تقريرا طبيًا من اللجنة الطبية املخت�سة.

االأخت العزباء ف�ق �سن 18 على اأن تك�ن معالة   - 3.7

من �ساحب التاأمني مب�جب حجة �سرعية.

زوجة االأب.  - 3.8



204205

ملحق )4(

ر�سوم واأق�ساط التاأمني ال�سحي

مادة)1(

حتصل رسوم التأمني التالية:

1- ر�س�م ا�سرتاك 60 �سيكل.

 30 ال�سحي  التاأمني  لبطاقة  �سائع  اأو  تالف  بدل  ر�سم   -2

�سيكل.

مادة)2(

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

مل�ظفي القطاع احلك�مي ومن يف حكمهم يقتطع 5% من  اأ -  

الراتب االأ�سا�سي بحد اأدنى ال يقل عن 50 �سيكل وبحد 

اأعلى ال يزيد عن 100 �سيكل �سهريا.

 %5 يقتطع  احلك�مية  املدنية  اخلدمة  من  للمتقاعدين  ب - 

من الراتب االأ�سا�سي بحد اأعلى ال يزيد عن 100 �سيكل 

�سهريا.

ب�سكل  يح�سل  املرخ�سة  امل�ؤ�س�سات  وعمال  مل�ظفي  ت - 

جماعي 5% من الراتب االإجمايل بني احلدين االأدنى 50 

�سيكل واالأعلى 100 �سيكل �سهريا.

لي�ش لهم دخل حمدد  الذين  املهنية  النقابات  ث -  الأع�ساء 

80 �سيكل �سهريا.

لنقابات العمال 50 �سيكل �سهريا تدفع عن ال�سنة املالية  ج -  

للم�ؤمن عليه  للم�ؤمن عليه اجلديد وعلى دفعتني  كاملة 

القدمي.

لتاأمني االأ�سرة االختياري 80 �سيكل �سهريا. ح -  

لتاأمني االأعزب االختياري 50 �سيكل �سهريا. خ -  

لتاأمني الطالب اجلامعي 20 �سيكل �سهريا. د -  

مادة)3(

ي�سمح  �سيكل عن كل مرافق   10 �سهري قدره  يح�سل ق�سط 

هذا النظام باإ�سافته لبطاقة التاأمني.
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ملحق )5(

امل�ساهمات

مادة)1(

يح�سل من مراجعي مديريات �سحة املحافظات والعيادات 

اخلارجية عند تلقي اخلدمات ال�سحية م�ساهمة نقدية كما 

يلي:

1- الدواء:

1.1 ثالثة �س�اكل عن كل وحدة دواء للم�ؤمن عليه بعد 

�سن ثالث �سن�ات.

1.2 �سيكل واحد عن كل وحدة دواء لالأطفال حتى �سن 

3 �سن�ات.

2-  االأ�سعة:

2.1 �سيكالن عن كل فيلم يتم ت�س�ره باالأ�سعة العادية.

ت�س�يره  يتم  جزء  كل  عن  �سيكل  وخم�س�ن  واحد   2.2

باالأ�سعة C.T داخل مراكز وزارة ال�سحة.

حال  يف   2.2 وبند   1.2 بند  اإىل  �سيكل   18 ي�ساف 

ا�ستخدام املادة املل�نة.

2.4 ت�سعة �س�اكل عن االإيك�.

2.5 �ستة �س�اكل عن االألرتا �ساوند.

3 - املخترب:

طلبه  يتم  خمربي  فح�ش  كل  عن  �سيكل  يح�سل   3.1

)Test( وي�سمل ذلك الفح��سات الروتينية )ب�ل، 

.)Hemoglobin اأو   E.S.R اأو   C.B.C ،براز

Cu - زراعة  فح�ش  كل  عن  �س�اكل  �ستة  حت�سل   3.2

ture
P 3.3 يح�سل اثنا ع�سر �سيكل عن كل فح�ش اأن�سجة -

.thology
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مادة)2(

التي  واالأدوات  االأجهزة  تكلفة  من  بن�سبة  املري�ش  ي�ساهم 

ت�ستخدم لعالجه داخل مراكز ال�زارة على النح� التايل:

ن�سبة الو�سفمدة التاأمنينوع التاأمني

امل�ساهمة

إلزامي
)إجباري(

--
موظفو 

الوزارة
--

--
غير 

موظفي 
الوزارة

5%

--شؤون اجتماعية
تسجيل 

رسمي
5%

اختياري

أكثر من سنة
منتظم 
وساري 
املفعول

10%

حتى سنة
منتظم 
وساري 
املفعول

20%

أقل من 
شهرين

حالة طارئة
30%

مادة)3(

ق�سطرة  الإجراء  الق�سطرة  وحدة  مراجعي  من  يح�سل 

ت�سخي�سية م�ساهمة نقدية على النح� التايل:

امل�ساهمةالو�سفمدة التاأمنينوع التاأمني

بال�سيكل

إلزامي
)إجباري(

--
موظفو 

الوزارة
--

--
غير 

موظفي 
الوزارة

200

--شؤون اجتماعية
تسجيل 

رسمي
200

اختياري

أكثر من سنة
منتظم 
وساري 
املفعول

400

حتى سنة
منتظم 
وساري 
املفعول

800

أقل من 
شهرين

1200حالة طارئة
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مادة)4(

اأو  بال�ن  اإجراء  عند  الق�سطرة  وحدة  مراجعي  من  يح�سل 

تركيب �سبكة ن�سبة من تكلفتها كما ورد يف مادة )2( اأعاله 

املادة  يف  عليها  املن�س��ش  النقدية  امل�ساهمة  اإىل  باالإ�سافة 

)3( اأعاله.

ملحق )6(

ن�سب م�ساهمة ال�زارة وامل�ؤمن عليه يف تغطية تكاليف العالج 

خارج ال�زارة 

مادة)1(

تغطي الوزارة كامل تكاليف العالج خارج الوزارة 
في احلاالت التالية:

1- االأورام اخلبيثة بعد تاأكد ت�سخي�سها.

الكلية متربع بها  اأن تك�ن  2- عمليات زراعة الكلي �سريطة 

ولي�ست م�سرتاة.

3- الغ�سيل الكل�ي لالأطفال.

مادة )2(

با�ستثناء احلاالت املذك�رة يف مادة )1( اأعاله  ي�ساهم املري�ش بتغطية 

ن�سبة من تكاليف العالج خارج ال�زارة ح�سب اجلدول  التايل:

نوع التاأمني
مدة 

التاأمني
الو�سف

ن�سبة امل�ساهمة

الوزارةاملري�ش

اإلزامي

)اإجباري(

%100--م�ظف� ال�زارة--

--

غري م�ظفي 

ال�زارة

%5% 95

�س�ؤون اجتماعية

اختياري

95%5%ت�سجيل ر�سمي--

اأكرث من 

�سنة

منتظم و�ساري 

املفع�ل

%10%90

حتى �سنة

منتظم و�ساري 

املفع�ل

%20%80

اأقل من 

�سهرين

70%30%حالة طارئة



212213

مادة )3(

باالإ�سافة اإىل امل�ساهمة ال�اردة يف جدول املادة )2( اأعاله ي�ساهم 

املري�ش مبثل نف�ش الن�سبة ال�اردة يف نف�ش اجلدول من ثمن اأي 

جهاز اأو اأي اأداة م�ساعدة ت�ستخدم يف املداخلة العالجية ) مف�سل 

�سناعي، منظم، �سربات قلب، دعامات ال�سرايني، الخ(

مادة)4(

البحث  جلنة  على  امل�ساهمة  ن�سبة  تخفي�ش  طلبات  تعر�ش 

االجتماعي للدرا�سة واإبداء الراأي.

ملحق )7(

اإجراءات التحويل

من  التح�يل  من�ذج  بتعبئة  املعالج  االخت�سا�سي  يق�م   -1

حالة  عن  مف�سال  طبيًا  تقريرا  معه  ويرفق  ن�سختني 

املري�ش.

2- ي�قع من�ذج التح�يل من قبل االخت�سا�سي املعالج ورئي�ش 

اأو املدير الطبي ويعتمد ويختم باخلتم الر�سمي  الق�سم 

من مدير امل�ست�سفى.

ومرفقاتها  التح�يل  مناذج  م�ست�سفى  كل  اإدارة  تر�سل   -3

ال�سخ�سية  واله�ية  والفح��سات  التقارير  عن  )�س�رة 

االأطباء  اأحد  مع  باملري�ش(  اخلا�سة  التاأمني  وبطاقة 

ي�م  يف  التح�يل  جلنة  على  لعر�سها  لديها  العاملني 

انعقاد اللجنة.

جلنة  قبل  من  للتح�يل  املر�سحة  احلاالت  يف  البت  بعد   -4

التح�يل يتم التاأكد من �سريان املفع�ل التاأمني ال�سحي 

من خالل دائرة التاأمني ال�سحي.

5- تر�سل جميع النماذج املعتمدة من دائرة التاأمني اإىل دائرة 

 – مدير  من  م�قعة  املالية  التغطيات  الإ�سدار  العالج 

مدير عام الدائرة بعد التاأكد من ر�سيد البند املايل.

6- لل�كيل وال�كيل امل�ساعد طلب االإطالع على قرارات جلنة 

التح�يل قبل و اأو بعد اإ�سدار التغطية املالية.

7- ت�سدر التغطية املالية مبا ال يتجاوز الع�سرة اآالف دوالر 

ال�سفقة  ن�ع  من  املر�سية  احلالة  تكن  مل  ما  اأمريكي 

املتفق على �سعرها م�سبقًا.

8- التغطيات املالية التي تتجاوز الع�سرة اآالف دوالر اأمريكي 

والغري متفق على �سعرها م�سبقًا تعتمد من اأحد املف��سني 

باالإنفاق.

باملر�سى  املالية اخلا�سة  التغطيات  العالج  تر�سل دائرة   -9
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ملحق )8( 

)الأمرا�ض ال�سارية(

مادة)1(

جلميع  م�ساهمة  وبدون  جمانا  ال�سحية  اخلدمات  تقدم 

امل�سابني واملخالطني �س�اء كان�ا م�ؤمنا اأم غري م�ؤمن عليهم 

يف احلاالت املر�سية التالية:

1- الكلب          2- القزاز        3- الك�لريا        4- ال�سحايا

5- مر�ش التيف��ش     6- ال�سل        7- االيدز    8- اجلذام

9- ال�سلل الرخ�ي احلاد  10- الت�سمم الغذائي   11- احلمي 

املالطية    12- التهاب الكبد ال�بائي الفريو�سي احلاد باأن�اعه 

13- اأي مر�ش �ساري اأو وبائي اآخر بقرار من وزير ال�سحة

مادة)2(

يجري فحص IGM وفحص IGG في مختبر الصحة 
العامة مجاناً فقط لألمراض التالية:

1- مر�ش احل�سبة       2- مر�ش احل�سبة االأملانية

3- مر�ش التك�سب�الزما   4- مر�ش النكاف

5- اأي مر�ش م�ستجد يقره مدير عام ال�سحة العامة.

اإىل مدراء امل�ست�سفيات التي وردت منها مناذج التح�يل 

لت�سليمها للمر�سى.

10- ت�سلم التغطية املالية للمري�ش بعد اإبراز ما يثبت دفعه 

دائرة  قبل  من  املالية  قيمتها  حتديد  مت  اإذا  للم�ساهمة 

العالج.

مع  بالتن�سيق  العالج  دائرة  عام  مدير   / مدير  يق�م   -11

م�سئ�له املبا�سر بالرد على املرا�سالت اخلا�سة باملر�سى 

املح�لني خارج ال�زارة.

عام  مدير  مدير/  من  بقرار  الطارئة  احلاالت  حت�ل   -12

دائرة العالج على اأن ت�ستكمل االإجراءات يف الي�م التايل 

اجتماعها  يف  التح�يل  جلنة  على  احلالة  تعر�ش  وان 

القادم.
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)اأمان(

مبادرة جمتمعية ملقاومة الف�ساد

مل�سالح  العام  امل�قع  ا�ستخدام  “�س�ء  الف�ساد  م�اجهة  اإن 

عاتق  على  تقع  م�س�ؤولية  يتطلب  اأ�سكاله  ب�ستى  خا�سة” 

احلك�مة  وتعاون  اإ�سراك  ويتطلب  كافة  املجتمع  قطاعات 

احلك�مية  وغري  احلك�مية  واملنظمات  ال�طنية  وامل�ؤ�س�سات 

وخمتلف قطاعات املجتمع االأهلي، مبا فيها و�سائط االإعالم 

اجلماهريية والقطاع اخلا�ش.

النزاهة  قيم  ون�سر  تعزيز  على  “اأمان”  ائتالف  يعمل 

وال�سفافية ونظم امل�ساءلة يف املجتمع الفل�سطيني، من خالل 

خطة وطنية فل�سطينية �ساملة، وي�ساهم يف بناء نظام نزاهة 

وطني.

يف  اأ�سا�سي  مرتكز  املعل�مات  اىل  وال��س�ل  املعرفة  حق  اإن 

عملية  امل�اطنني يف  م�ساركة  يعزز من  الدميقراطي  النظام 

البناء ومينحهم الق�ة مل�ساءلة امل�س�ؤولني.

الئتالف من اأجل النزاهة وامل�ساءلة – اأمان

من�سورات اأمان 2007-2005

التقرير ال�سن�ي 2006  -

2006 AMAN Activity Report  -

�سل�سلة تقارير)1( حق امل�اطن يف احل�س�ل على املعل�مات العامة   -

يف املجل�ش الت�سريعي الفل�سطيني

الفل�سطينية  احلك�مة  يف  االإدارية  التعيينات  تقارير)2(  �سل�سلة   -

العا�سرة: كما وردت يف قرارات  جمل�ش ال�زراء

النظام  يف  ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات  تقارير)3(  �سل�سلة   -

ال�سيا�سي الفل�سطيني، ال�سلطة التنفيذية م�ؤ�س�ستا الرئا�سة وجمل�ش 

ال�زراء

النظام  يف  ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات  تقارير)4(  �سل�سلة   -

ال�سيا�سي الفل�سطيني – حالة ال�سلطة الت�سريعية

املعل�مات  على  احل�س�ل  يف  امل�اطن  حق  تقارير)5(  �سل�سلة   -

العامة- يف ال�سلطة الق�سائية الفل�سطينية

النظام  يف  ال�سلطات  بني  الف�سل  اإ�سكاليات  تقارير)6(  �سل�سلة   -

ال�سيا�سي الفل�سطيني –حالة ال�سلطة الق�سائية

املعل�مات  على  احل�س�ل  يف  امل�اطن  حق  تقارير)7(  �سل�سلة   -

العامة- يف اجلهاز املركزي لالإح�ساء و وزارة املالية الفل�سطينية 

واالأر�سيف ال�طني الفل�سطيني

اخلدمات  يف  وامل�ساءلة  وال�سفافية  النزاهة  تقارير)8(  �سل�سلة   -
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ال�سحية احلك�مية – العالج يف اخلارج، االإدخال للم�ست�سفيات، 

�سرف االأدوية

�سل�سلة تقارير)9( اإدارة قطاع االأرا�سي يف فل�سطني  -

�سل�سلة تقارير)10( االأداء املايل لل�سلطة ال�طنية الفل�سطينية  -

عام  من  االول  والن�سف   2006 عام  خالل  والنفقات  االإيرادات   –
2007

االإدارة العامة مل�ؤ�س�سات الدولة غري ال�زارية يف فل�سطني  -

ملحق خا�ش ح�ل �سبكة االإعالميني الفل�سطينيني �سد الف�ساد   -

كتاب امل�ؤمتر “�سراع ال�سالحيات وغياب امل�س�ؤوليات” يف ال�سلطة   -

ال�طنية الفل�سطينية.

ن�سرة اأمان الدورية- العدد االأول  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الثاين  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الثالث  -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد الرابع   -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد اخلام�ش   -

ن�سرة اأمان الدورية- العدد ال�ساد�ش  -

برو�س�ر “االإبالغ عن الف�ساد واجب وطني “  -

برو�س�ر “ جائزة النزاهة 2007”  -

برو�س�ر “ جائزة النزاهة للقطاع اخلا�ش 2007”  -

القان�ن االأ�سا�سي الفل�سطيني   -

املخابرات  وقان�ن  الفل�سطينية   االأمن  ق�ى  يف  املخابرات  قان�ن   -

العامة وقان�ن الدفاع املدين

دليل امل�ظف العام – اجلزء االأول   -

دليل امل�ظف العام – اجلزء الثاين   -

مل�اجهة الف�ساد يف فل�سطني – جمم�عة ق�انني  -

اخلا�ش،  والقطاع  العام،  )القطاع  ال�سل�ك  مدونات  مبادئ   -

والهيئات املحلية(

دليل الربملاين يف م�اجهة الف�ساد  -

يف ظل ال�اقع الفل�سطيني : اأي قان�ن لالأحزاب نريد ؟  -

مبادئ  فل�سطني،  يف  ال�سيا�سية  االأحزاب  عمل  يف  وال�سفافية  النزاهة   -

عامة

حرية املعرفة واالطالع اأ�سا�سي لل�سفافية وامل�ساءلة  -

ال�سلطة  م�ؤ�س�سات  و�سالحيات  مهام   : الفل�سطيني  العام  القطاع   -

ال�طنية الفل�سطينية

ال لل�ا�سطة واملح�س�بية واملحاباة  -

املنظمات االأهلية الفل�سطينية والف�ساد  -

دور االإعالم الفل�سطيني يف م�اجهة الف�ساد  -

النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية يف عمل الهيئات املحلية  -
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الف�سل بني ال�سلطات يف النظام الفل�سطيني  -

حرية ال��س�ل اإىل املعل�مات يف فل�سطني  -

دور الربملان والربملانيني يف م�اجهة الف�ساد  -

�سكاوى اجلمه�ر يف فل�سطني ال�اقع وامل�ستقبل  -

الق�ساء الفل�سطيني قيم النزاهة ونظم امل�ساءلة وال�سفافية  -

مكافحته  وطرق  ،  اأ�سبابة  لالأطفال  والدواء  )الداء  الف�ساد   -

www.aman\\Desktop\\Aman%20Site2\\Arabic\\ للنا�سئة،  

documents\\Youths.doc”  اأ�سبابه ونتائجه لل�سباب(

الدليل الفل�سطيني للرتاخي�ش والت�ساريح واالذونات  -

ب��سرت اإحتفال ال�سفافية 2006  -

ب��سرت ب�ج�د الف�ساد اجلميع يدفع الثمن   -

ب��سرت اإعالن �سادر عن امل�ؤ�س�سات االأهلية ب�ساأن النزاهة يف ت�زيع   -

امل�ساعدات االإن�سانية 

ب��سرت من اأجل فل�سطني خالية من الف�ساد   -

ب��سرت يف ظل ال�اقع الفل�سطيني اأي قان�ن لالحزاب نريد   -

ب��سرت مبادئ انتخابات نزيهة و�سفافة   -

اأثناء  ال�سيا�سية  والف�سائل  االأحزاب  بني  �سرف  ميثاق  ب��سرت   -

العملية االنتخابية 

ب��سرت حق�ق و�سمانات امل�ستهلك   -

برو�س�ر م�سروع تعزيز قدرة االإعالميني يف مكافحة الف�ساد  -

برو�س�ر اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد  -

ق�سة احلار�ش  -

�سالح وطالح  -

ال�سيا�سية  النظام  اإ�سالح  مبادرات  يف  فل�سطينية  قراءات   -

الفل�سطيني

رول اأب : برنامج اأمان – عربي  -

رول اأب : برنامج اأمان – اجنليزي   -

ل�حة اعالنية : التبليغ عن الف�ساد واجب وطني   -

ل�حة اإعالنية: عن االبالغ عن الف�ساد  -

ب��سرت : االبالغ عن الف�ساد   -

ملحق خا�ش باملخيمات ال�سيفية  -
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اأع�ساء ائتالف اأمان

 املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية – مفتاح
info@miftah.org :الربيد االإلكرتوين

www.miftah.org :ال�سفحة االإلكرتونية

رام اهلل، هاتف: 9490 298 02، فاك�ش: 9492 298 02

القد�ش: هاتف: 1842 585 02، فاك�ش: 5184 583 02

 امللتقى الفكري العربي - القدس
info@paltrade.org :الربيد االإلكرتوين

www.paltrade.org :ال�سفحة االإلكرتونية

هاتف: 4774 626 02، فاك�ش: 4338 626 02

 مركز التجارة الفلسطيني – بالتريد
info@multaqa.org :الربيد االإلكرتوين

www.multaqa.org :ال�سفحة االإلكرتونية

هاتف: 8383 240 02، فاك�ش: 8370 240 02

 املؤسسة الفلسطينية لدراسة الدميقراطية - مواطن
muwatin@muwatin.org :الربيد االإلكرتوين

www.muwatin.org :ال�سفحة االإلكرتونية

هاتف: 1108 295 02، فاك�ش: 0285 296 02

 مركز امليزان حلقوق اإلنسان - غزة

 

اأ�سواء للت�سميم، 2980552 02


