
 قانون التقاعد العام 
 م 2005( لسنة 7رقم )

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
 ، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 بعد االطالع على القانون األساسي المعدل، 
 م وتعديالته المعمول به في محافظات غزة، 1964( لسنة  8وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم )

 م المعمول به في محافظات الضفة،1959( لسنة 34التقاعد المدني رقم ) وعلى قانون 
 م،2004( لسنة 16وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )

 وتعديالته، م1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )
 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

 م7/4/2005جلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ معلى ما أقره ال وبناء  
 أصدرنا القانون التالي:

 الباب األول  
 تعاريف ونطاق القانون 

 ( 1مادة )
 

 يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
 السلطة الوطنية الفلسطينية.  السلطة الوطنية:

 رئيس السلطة الوطنية.  س:يالرئ
 مجلس وزراء السلطة الوطنية.  الحكومة:

 رئيس الحكومة.  رئيس الوزراء:
 كل من عمل وزيرا  في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير. الوزير:
 خزينة السلطة الوطنية. الخزينة:
ي نظللام تشللكيالت الوظللائن المدنيللة أو فلل كللل مللن عللين بقللرار مللن لهللة مختصللة لشللغل وظيفللة مدرلللة  الموظفف :

العسللكرية علللى موازنللة لحللدى الللدوائر الحكوميللة أيللا كانللي ط يعللة تلللك الوظيفللة أو مسللما ا أو أ  مسللتخدم  خللر 
 نصي القوانين واألنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.

أ  لهللة أخللرى تكللون موازنتهللا ضللمن  و أية وزارة أو دائللرة أو مسسسللة عامللة أو سلللطة أو  ي للة أ  الدائرة الحكومية:
 الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.

 الموظن الذ  يحال على التقاعد وفقا  ألحكام القانون. المتقاعد:
 الموظن المنتسب لنظام التقاعد العام والذ  تسر  عليه أحكام القانون.  المشترك:
ق للل مجلللس لدارة الهي للة لحفلل  وودارة أمللوال وممتلكللات  نال نللك أو المسسسللة الماليللة التللي يللتم تعيينهللا ملل  الحففا: :

 الهي ة وفقا  لتعليمات مجلس اإلدارة.



الشخص الذ  يحصللل علللى منللافع تقاعديللة بعللد تط يللش القللانون ويشللمل المتقاعللد ومسللتحقي التقاعللد وفقللا    المنتفع:
 ألحكام القانون.

المسا مات ويشللمل الراتللب األساسللي، والعللالوات  هالم لغ الشهر  الذ  يتقاضاه الموظن والذ  تخصم من  الراتب:
 الثابتة و ي )عالوة ط يعة العمل( والعالوات الدورية وعالوة غالء المعيشة.

 النسبة المقتطعة شهريا  من راتب الموظن طبقا  للقانون.  مساهمة المشترك:
 موظن.لالم لغ الشهر  الذ  يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة ا  مساهمة الحكومة:

م لللغ أو نسللبة م ويللة مللن الراتللب الملللزم الموظللن بتوريللده للللى الحللاف  مسللا مة منلله لصللال   المسففاهمة ازلزاميففة:
 حساب التقاعد األساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريد ا للهي ة.

مللن راتبلله  ام لللغ أو نسللبة م ويللة مللن الراتللب والتللي يطلللب الموظللن مللن الحكومللة خصللمه المسففاهمة اتيتياريففة:
 وبشكل اختيار  وتورد لحسابه لدى الحاف .

الفوائد واألرباح المستحقة من استثمارات لميع المبالغ العائدة لنظام التقاعد األساسللي، والمبللالغ   العوائد التقاعدية:
 المرصودة في حساب الموظن.

فع لمللوظفي القطللاع العللام أو أيللة ف للة دالم لللغ الشللهر  أو  يمللة الدفعللة الواحللدة أو مللزي  بينهمللا تلل   الراتب التقاعففد :
 مشمولة في أحكام  ذا القانون عند االستحقاق.

 ألحكام القانون.  وفقا   المتوفى و م لغ التقاعد الذ  يحصل عليه ورثة الموظن  تقاعد الورثة:
خروج  الالسن األدنى من سن التقاعد اإللزامي والذ  يسم  بمولبه  ذا القانون للموظن  سن التقاعد المبكر:

للى التقاعد والحصول على راتب تقاعد  واالستفادة من المسا مات والحصص والعوائد التقاعدية والمنافع  
 األخرى.

  و المجلس الذ  يشكل بمولب أحكام  ذا القانون ويتولى مسسولية لدارة  ي ة التقاعد.   مجلس ازدارة:
 رئيس مجلس لدارة  ي ة التقاعد. رئيس المجلس:
ألفراد الذين لهم الحش في االستفادة مللن الراتللب التقاعللد  األساسللي واألمللوال المجمعللة فللي الحسللاب ا  المستحقون:

 االختيار  للموظن المتقاعد.
لصال     المبالغ  اتستثمارات: استثمار ا  االستثمار(  مديرو  أو  )مدير  استثماريين  خ راء  من  الهي ة  تطلب  التي 

 حددة وفقا  ألحكام  ذا القانون واللوائ  الصادرة بمقتضاه.م الموظن نيابة عنه في األوله واألماكن ال

 ي مدة الخدمة المق ولة للتقاعد بمولب أحكام  ذا القانون والتي سددت مستحقاتها    سنوات الخدمة التقاعدية:
 المالية بالكامل للهي ة.

  ي ة التقاعد الفلسطينية" المنشأة بمولب  ذا القانون."  الهيئة:
، 1964( لسللنة 8، وقللانون )1959( لسللنة 34ابات الخاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقا  لقانون )الحس  الحسابات:

لضافة للى حسابات األنظمة الجديدة و ي نظام "المنافع المحددة" و "نظام المسا مات المحددة" والمعرفة فللي  للذا 
 القانون.



محاسلل ي والمللالي لجميللع أعمللال الهي للة وفقللا  األشللخاا المتخصصللون الللذين يقومللون بأعمللال التللدقيش ال  المدققون:
 ألحكام القانون.
مجموعلللة ملللن أشلللخاا متخصصلللين فلللي المحاسلللبة تعيلللنهم الهي لللة ويقوملللون بمهملللات التلللدقيش  لجنفففة التفففدقي :

 المحاس ي والمالي ألعمال الهي ة.
تللب العللاملين فللي القطللاع الدائرة المختصللة فللي وزارة الماليللة التللي تقللوم ب عللداد وصللرف روا  مديرية الرواتب العامة:

 العام.
لعلللداد رواتلللب  ذللللك اإلدارة الماليلللة التلللي تتلللولى تنفيلللذ موازنللة القطلللاع العسلللكر  بملللا فلللي ازدارة الماليففة العسفففكرية:

 العسكريين.
دارسة مالية لحصائية متخصصة تقدر ليرادات ونفقات الهي للة المسللتق لية وفقللا  لمسللا مات ومنللافع   دراسة اكتوارية:

 لمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.واالموظفين 
الوضع الذ  يمكن الهي ة من سداد لميع المسللتحقات التقاعديللة مللن خللالل المبللالغ المتللوفرة لللديها   التوازن المالي:

 سواء من مسا مات المشتركين و/أو العائدات االستثمارية لهذه األموال.
 أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في  ذا القانون.  األيرى:  مةاألنظ

اللجنة المشكلة داخل الهي ة والمكلفللة بدراسللة األوضللاع االسللتثمارية وتقللديم التوصلليات المتعلقللة   لجنة اتستثمارات:
 باستثمار أموال الهي ة لمجلس اإلدارة.

يعين من ق للل الهي للة ليتللولى لدارة اسللتثمار أمللوال   الشخص أو المسسسة المالية المختصة الذ  مدير اتستثمارات:
 الهي ة حسب تعليمات مجلس اإلدارة وفقا  ألفضل الممارسات.

الللرقم الاياسللي لرسللعار والللذ  يللتم احتسللابه ونشللره مللن ق للل الجهللاز المركللز   الففرقم الاياسففي ألسففعار المسففتهل :
 لإلحصاء الفلسطيني.

والمضللمون والللذ  يعطللي ف للات المللوظفين المشللمولين بهللذا القللانون الحللش  ا  العائللد المعللرف مسللبق المنففا:ع المحففددة:
 في استالمه من ق ل  ي ة التقاعد وفقا  ألحكام  ذا القانون.

"نظللام تقاعللد" يمتلللك المتقاعللدين المشللمولون بلله وفقللا  ألحكللام القللانون الحللش فللي الحصللول  نظففام المنففا:ع المحففددة:
 وب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.حسعلى راتب تقاعد  أو مكافأة محدد وم

النسلللبة المحلللددة ملللن الراتلللب التلللي يلللدفعها الموظفلللون المشلللمولون بأحكلللام القلللانون شلللهريا ،  المسفففاهمات المحفففددة:
 مسا مة منهم تقيد لحسابهم بالهي ة.

 مة بايمللة سللا"نظللام تقاعللد" تختللار فيلله ف للات المللوظفين المشللمولة بأحكللام القللانون الم نظففام المسففاهمات المحففددة:
محددة من رات هم، بحيث يحصل المتقاعد عند التقاعللد علللى كامللل  للذه المبللالغ لضللافة للللى مسللا مة الحكومللة فللي 

  ذا النظام والعوائد التقاعدية.
تعللارم مصلللحة فللرد معللين مللع والبلله و/أو التزاماتلله اتجللاه الهي للة، ممللا يخلللش وضللع وحالللة  تضففارب الملففال :

 بل للتأثير عليه عن طريش المصلحة الشخصية.قايكون فيها قرار المسسول 
 سعر لندن للفائدة الداخلية بين ال نوك. :ائدة الليبر:



يشلللمل ملللوظفي القطلللاع الملللدني ومنتسللل ي قلللوى األملللن الفلسلللطيني، بملللا فلللي ذللللك ملللوظفي منظملللة  القطفففال العفففام:
موازنللة السلللطة الوطنيللة، شللريطة أن ن التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسسوليات في الخارج والتي تدفع روات هم ملل 

 ال ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي  خر.
 (2مادة )

 

أحكام  ذا القانون على لميع موظفي القطاع العام وموظفي الهي ات المحلية ومسسسات العمل األ لي   تسر  
 دية لهم في الحاالت التالية:اعوالمجتمع المدني المشتركين بنظام التقاعد وفقا  ألحكامه، ويغطي تقديم المنافع التق

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

 الباب الثاني  
 الفلل األول  

 إنشاء الهيئة ومهامها  
 ( 3مادة )

 

. تنشللللأ بمقتضللللى أحكللللام  للللذا القللللانون  ي للللة تسللللمى ) ي للللة التقاعللللد الفلسللللطينية( تتمتللللع بالشخصللللية االعتباريللللة 1
قالل المالي واإلدار  واأل لية القانونية، لمباشرة لميع األعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيش أغراضللها، ستواال

بمللا فللي ذلللك تملللك األمللوال المنقولللة وغيللر المنقولللة الالزمللة لسللير أعمالهللا وممارسللة نشللاطها والتصللرف فيهللا وفللش 
 أحكام القانون.

 دس، ولها الحش في فت  فروع في المحافظات األخرى.لق. يكون المقر الرئيس للهي ة في مدينة ا2
للهي ة  3 الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية وأية لعفاءات أخرى تمن   الهي ة باإلعفاءات والتسهيالت  . تتمتع 

 بمولب القانون.
 ( 4مادة )

 

 تتكون أموال الهيئة من الموارد اآلتية:
 المنتفعين بأحكام  ذا القانون.  تب. االشتراكات التي تقتطع شهريا  من روا1
 . المسا مات التي تسديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.2
 . حصيلة استثمار أموال الهي ة .3
 .. الموارد األخرى الناتجة عن نشاط الهي ة4

 ( 5مادة )
 تقوم الهيئة بالمهام التالية:

 ألحكام  ذا القانون.  قا  . التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وف 1
س المال ويضمن تحقيش أعلى عائد ممكن مع مراعاة  أ. التأكد من أن المولودات تستثمر بشكل يضمن ر 2



العوامل التي يمكن أن تسثر على تمويل الهي ة وومكانياتها وقدرتها على تل ية االحتيالات والمتطلبات المالية وفقا   
 لنظام يصدر بهذا الشأن. 

 ع المسسوليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسسولية المهنية وفش األصول. لمي. ممارسة 3
 ( 6ادة )م

يحظر على الهي ة ودوائر ا ممارسة أية أعمال و/أو صالحيات و/أو نشاطات ال تتوافش مع أ داف الهي ة كما  
 يحظر عليها االقترام من ألل تمويل موازنتها التشغيلية. 
 ( 7مادة )

%" مللن االشللتراكات فللي أيللة سللنة 2ازنللة الجاريللة للهي للة مللن مسللا مات المشللتركين بحيللث ال تزيللد علللى "لمو تمللول ا
على موافقة المجلس التشريعي، وفي حاالت الضرورة القصللوى وحللال تطلللب   مالية، وتلتزم الهي ة بالحصول مسبقا  

 الجارية لهذه النسبة. الموازنة  األمر تجاوز
 الفلل الثاني 
   المشتركون 

 

 ( 8ادة )م
 . ينتفع بأحكام  ذا القانون الف ات اآلتية:1
 . الموظفون المدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون روات هم من الموازنة العامة.أ

. موظفللو منظمللة التحريللر الفلسللطينية الللذين يتولللون مسللسوليات فللي الخللارج، والللذين تللدفع رواتلل هم مللن الموازنللة ب
 عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.  ريطةالعامة ش

ج. موظفللو الهي للات المحليللة والمسسسللات العامللة التللي تطلللب صللراحة االشللتراك بنظللام التقاعللد وفقللا  ألحكللام  للذا 
 القانون.

يجللوز لمسسسللات العمللل األ لللي والمجتمللع المللدني االشللتراك لشللمل موظفيهللا بهللذا القللانون ويللنظم ذلللك بالئحللة   .2
 جلس الوزراء بهذا الشأن.عن متصدر  

 ( 9مادة )
 

 ال ينتفع بأحكام  ذا القانون الف ات اآلتية:
" سللنة عنللد تللاريخ تنفيللذ  للذا القللانون، ويسللتمر  للسالء فللي المسللا مة 45موظفللو القطللاع العللام فللوق سللن " .1

 المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.
 منقول للعمل في مسسسة أو  ي ة ال يخضع موظفو ا ألحكام  ذا القانون.و ال. المشترك المعين أ2

 ( 10مادة )
 يجوز للمشترك في  ذا النظام االشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

 
 
 



 الفلل الثالث 
 الحسابات  

 ( 11مادة )
 يتكون نظام التقاعد من: 

 . نظام المنافع المحددة. 1
 ددة.. نظام المسا مات المح2

 ( 12مادة )
 تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:

" لسنة  8. حساب خاا يضم حقوق ومسا مات المشتركين في نظام التقاعد السابش والمن ثش عن قانون رقم "1
 %(.10)نظام الل  1964

قا   . حساب خاا يضم حقوق ومسا مات ضباط وضباط صن واألفراد العاملين في قوى األمن الفلسطيني وف 2
 م.2004( لسنة 16قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )ل
. حساب خاا يضم حقوق ومسا مات المشتركين في نظام التقاعد السابش والمن ثش عن قانون التقاعد المدني  3

 %(.2)نظام الل  1959" لسنة 34رقم "
 القانون.  ي  ذاحساب خاا ألغرام "نظام المنافع المحددة" المنصوا عليه ف .4
 حساب خاا ينشأ ألغرام "نظام المسا مات المحددة" المنصوا عليه في  ذا القانون.  .5

 الفلل الرابع  
 المعاملة الضريبية  

 

 ( 13مادة )
 

 . تعفى عائدات استثمارات الهي ة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.1
 . تخضع مسا مات المشترك لضريبة الدخل. 2

 ( 14مادة )
 ي ة أموالها وفقا  لقوانين وأنظمة تحصيل األموال العامة.صل الهحت

 الباب الثالث 
 نظام موظفي القطال العام  

 

 الفلل األول  
 المساهمات 

 ( 15مادة )
 

 تكون نسبة المسا مة اإللبارية موحدة لجميع المنتفعين.
 

 



 ( 16مادة )
شترك أو الحكومة أو أ  لهة أخللرى تلتللزم من الم يكون الراتب  و األساس الذ  تحسب منه نسبة المسا مة لكل

 برواتب الموظفين.
 ( 17مادة )

 %( من الراتب.9. تكون نسبة مسا مة الحكومة اإللبارية في نظام المنافع المحددة )1
 %( من الراتب.7. تكون نسبة مسا مة المشترك اإللبارية في نظام المنافع المحددة ) 2

 ( 18مادة )
%( من الراتب.  3%( وللمشترك )3ومة اإللبارية في نظام المسا مات المحددة )ة الحكتكون نسبة مسا م

 وللمشترك المسا مة بأية نسب لضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات لضافية على الحكومة. 
 ( 19مادة )

ات المخصصللة الحسللابتقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بتحويل مسا مات المشترك والحكومللة للللى  .1
لهللذا الغللرم لللدى حللاف  الهي للة، ويعلللم مللدير عللام الرواتللب الحللاف  وودارة الهي للة بهللذا التحويللل، وي لللغ الحللاف  فللورا  

 كال  من لدارة الهي ة ومديرية الرواتب العامة استالمه لهذه الحوالة.
لماليللة العسللكرية بتحويللل مسللا مات دارة اتقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بالتعاون والتنسيش مع اإل .2

الحكومة ومسا مات موظفي الخدمة العسللكرية للللى الحسللابات المخصصللة لهللذا الغللرم لللدى حللاف  الهي للة، ويعلللم 
مديريللة الرواتللب و كللال مللن: لدارة الهي للة،  را  و مدير عام الرواتللب الحللاف  وودارة الهي للة بهللذا التحويللل، وي لللغ الحللاف  فلل 

 ية العسكرية. استالمه لهذه الحوالة.المال  العامة، واإلدارة

. تزود مديرية الرواتب العامة الهي ة بسجالت الرواتب التي تحتو  على لميع المعلومات الضرورية لالحتفاظ  3
 بسجالت الحسابات الفردية لرعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمسا مات المحددة. 

 باآلتي:  -ات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعدم الجه.فيما عدا موظفي القطاع العام تقو 4

. تحويل مسللا مات المشللترك ومسللا متها للللى الحسللابات المخصصللة لهللذا الغللرم لللدى حللاف  الهي للة، وتعلللم  للذه أ
 لهذه الحوالة.تالمه  الجهة الحاف  والهي ة بهذا التحويل، وي لغ الحاف  فورا  كال  من لدارة الهي ة والجهة المشغلة اس

. تزويلللد الهي لللة بسلللجالت الرواتلللب التلللي تحتلللو  عللللى لميلللع المعلوملللات الفرديلللة لالحتفلللاظ بسلللجالت الحسلللابات ب
 الفردية لرعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمسا مات المحددة.

 الفلل الثاني 
 حف  السجالت ومس  الد:اتر  

 

 ( 20مادة )
 

ة مسسولة عن مطابقة أية اختالفات قد تحصل في السجالت أو التحويالت المالية  الهي  ألغرام المحاسبة تكون 
 للى الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوج لدى كل من: 

 . مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة بصرف الرواتب. 1
 . الهي ة.2



 . الحاف . 3
 . مدير االستثمارات.4

 ( 21مادة )
رواتب العامة ولهات التشغيل ب عالم المشتركين شهريا  وعن طريش كشن الرواتب و/أو قسائم  رية التقوم مدي

 الرواتب بحجم المبالغ التي اقتطعي منهم لصال  أنظمة التقاعد.
 

 ( 22مادة )
مل  تقوم الهي ة بتزويد المشترك كل ثالثة أشهر بتقدير حول حساب المسا مات المحددة الخاصة به ويجب أن يش

 قرير ال يانات التالية:الت
 . اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.1
 . لميع التحويالت للى الحساب خالل ربع السنة قيد البحث. 2
 . رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في  خر يوم في ربع السنة قيد البحث. 3

 

 الفلل الثالث 
 المواعيد الزمنية والغرامات 

 ( 23مادة )
 د تحويل المساهمات والغرامات المترتبة عن تأيير التحويل و:قًا لألسس التالية:عيموا  تنظم

(، فعليللا  لصللال  الهي للة فللي موعللد أقصللاه الخللامس 19. تسللجل دفعللات المسللا مات المشللار لليهللا فللي المللادة رقللم )1
 عشر من كل شهر.

تم دفعها في الوقللي المحللدد، تكللون و لم ي. لذا تعذر على الحكومة ولهات التشغيل األخرى تحويل المسا مات أ2
%( مللن  يمللة 1) الهي ة مخولة لفرم التحويل الفور  لهذه المسللا مات، لضللافة للللى فللرم غرامللات تللأخير بنسللبة

 أية مسا مات متأخرة.
. لذا زادت فترة التأخير في تحويل  ذه المسا مات عن شهر، يفرم على الايمة المتأخرة سعر فائدة الالي ر  3

 " من  ذه المادة.2لسنة األولى باإلضافة على الغرامة المفروضة وفقا  لل ند "خالل ا %،1+ 

الخزينة.4 على  تجارية  قروم  للى  لتحويلها  حولها  التفاوم  يتم  سنة  عن  تزيد  لفترة  المتأخرة  المسا مات   . 
والر 5 التحصيل  تنفيذ  وتكاليف  المتأخرة  والفوائد  الغرامات  من  دفعات  وأية  المسا مات  اإل.  ورسوم  سوم  ضافية 

لتعليمات التحصيل    التمديد المفروضة على المسا مات المستحقة ولم تدفع في الوقي المحدد يتم تحصيلها وفقا  
 اإلدارية الصادرة عن الهي ة.

. ال يجللوز للخزينللة أو لهللات التشللغيل األخللرى طلللب لعللادة أيللة تحللويالت حولللي للللى الهي للة بشللكل الخطللأ بعللد 6
 لها.على تحويمضي خمس سنوات  

" ملللن  لللذه الملللادة يمكلللن أخلللذ ا بعلللين االعتبلللار عنلللد ترتيلللب اللللدفعات 6. اللللدفعات المحوللللة وفقلللا  ألحكلللام الفقلللرة "7
 المستق لة في موعد أقصاه السنوات الخمس األولى.



. دفعات الفوائد المتأخرة ومصاريف الجبايللة وأيللة رسللوم لضللافية سللوف تمللول بالكامللل مللن ق للل الحكومللة ولهللات 8
 األخرى وتقدر من ق ل الهي ة.التشغيل  

 

  (24مادة )
. على الهي ة أن تجر  كل ثالث سنوات دراسة اكتواريللة استشللارية إلعللادة تحديللد نسللبة المسللا مات والمنللافع مللع 1

 مراعاة مسشرات األنظمة األخرى وصوال  للتوازن المالي.
 بة الدولية.ر المحاس. تعد الدراسة من ق ل اكتوار  متخصص وفقا  لمتطلبات معايي2

 الفلل الرابع  
 المنا:ع 

 

 ( 25مادة )
 . للمشترك الحش في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقا  لما يلي:1
%( عللن كللل سللنة خدمللة مللن متوسلل  الراتللب آلخللر ثللالث سللنوات مللن 2علللى أسللاس ) . تقاعد الشلليخوخة محسللوبا  أ

 لتقاعد.ألغرام ا  سنوات الخدمة المحسوبة
%( علللن كلللل سلللنة خدملللة ملللن متوسللل  2. للمشللترك الحلللش فلللي الحصلللول عللللى تقاعلللد العجلللز الصللحي بمعلللدل )ب

الراتللب آلخللر ثللالث سللنوات، مللع مراعللاة أن سللنوات الخدمللة المحسللوبة ألغللرام التقاعللد  للي عللدد سللنوات الخدمللة 
بلللوس سللن التقاعللد اإللزامللي،  تبايللة حتللىالفعليللة حتللى تللاريخ اإلصللابة أو العجللز يضللاف لليهللا نصللن السللنوات الم

 سنة. 35بحيث ال تزيد سنوات الخدمة المحسوبة ألغرام التقاعد عن 
. في حالة عدم ولود ثالث سنوات خدمة ألغرام احتساب متوس  الراتب تحسب المنافع علللى أسللاس متوسلل  2

 الراتب لسنوات الخدمة الفعلية.
اعد الذ  كان يحصل عليه المتوفى لذا كان متقاعدا  ق ل  م لغ التق. في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس  3

لرسس المعتمدة الحتساب    الوفاة، وفي حالة وفاة المشترك خالل الخدمة الفعلية، يحتسب الراتب التقاعد  وفقا  
مين على  ( بند )ب( من  ذه المادة ويوزع الراتب التقاعد  وم لغ التأ1راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة )

 (.34) ( الوارد في المادة رقم2ورثة المستحقين وفقا  للجدول رقم )ال

الفقرة4 في  الواردة  المنافع  للى  الصحية 1)  . لضافة  اللياقة  أو عدم  الوفاة  للمشترك في حالة  المادة  ( من  ذه 
  على م لغ من   بس ب عجز ط ي دائم نتيجة إلصابة عمل أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بس به، الحصول

 ( اآلتي: 1لك وفقا  للجدول رقم )التأمين تسديه له الهي ة معادال  لنسبة من الراتب السنو  تبعا  للسن وذ
 
 
 
 
 
 

 



 

 (1جدول رقم )

 بيان نسبة مبالغ التأمين

 السن حتى سن
 نسبة م لغ التأمين

% 
 السن حتى سن

  نسبة م لغ
 %  التأمين

25 267 43 147 

26 260 44 140 

27 253 45 133 

28 247 46 127 

29 240 47 120 

30 233 48 113 

31 227 49 107 

32 220 50 100 

33 213 51 93 

34 207 52 87 

35 200 53 80 

36 193 54 73 

37 187 55 67 

38 180 56 60 

39 173 57 53 

40 167 58 47 

41 160 59 40 

42 153 60 33 

 لة السنة سنة كام :ي تحديد السن تعتبر كسور مالحظة:**
 . يتوقن صرف حصة الورثة من الراتب التقاعد  كاآلتي:5
 . األرملة أو األرامل أو لل ني لذا تزولن.أ

سنة( لذا   26)   دون دخول الجامعات، أو سنسنة(  21االبن أو ال ني أو األخوة المعالين سن ) ب. لذا بلغ
 . كان/ كاني ملتحقة ب حدى الجامعات أو المعا د العليا

افع بقرار من مجلس الوزراء مرة على األقل كل ثالث سنوات معتمدة على الزيادة في متوس  الرقم  . تعدل المن6
 الاياسي ألسعار المستهلك في السلطة الوطنية خالل  ذه المدة.

 

 ( 26) مادة
 المحددة: المساهماتنظام 

ور  المجمعة باسمه في الحساب الخاا المذك. يستحش المشترك عند بلوغه سن التقاعد اإللزامي كامل المبالغ 1
( بما في ذلك حصة الموظن وحصة الحكومة والعوائد التقاعدية، وله الحش في  5( بند )12في المادة رقم )

 اختيار لحدى ال دائل التالية: 
 . كامل الم لغ دفعة واحدة عند التقاعد.أ



 . م لغ شهر  على طول الحياة أو وفقا  لجدول متفش عليه.ب
 أ + ب( من  ذا ال ند. . توليفه من ال دائل المذكورة في )ج
 . في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل الم لغ كدفعة واحدة.2
. في حالة وفاة المشترك يحصل المنتفعون/ المستحقون على كامل الم لغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا  3

 ن.( من  ذا القانو 34للقائمة الواردة في المادة )
 

 الفلل الخامس  
   التقاعد أهلية اتنتفال ب
 ( 27مادة )

 

 تحدد أهلية اتنتفال بالتقاعد ازلزامي على النحو التالي:
سنة خدمة مق ولة ألغرام التقاعد  (15)سنة( شريطة توفر  60. السن اإللزامي على تقاعد شيخوخة  و )1

 وسددت لميع المسا مات عنها.
( سنة يحصلون على  55عد وبلوس سن )وا عشرين سنة خدمة مق ولة ألغرام التقا. المشتركون الذين أكمل2

 تقاعد شيخوخة.
( سنة خدمة مق ولة ألغرام 25) من سنوات المسا مة للحصول على تقاعد شيخوخة  و  األدنى. الحد 3

 (.50التقاعد وبلوس سن )
( أن يحصلوا على  50قاعد ووصلوا سن )( سنة مق ولة ألغرام الت20وا خدمة )مل. يمكن للمشتركين الذين أك4

 د شيخوخة لذا كانوا يعملون في الوظائن التالية:تقاع
 . منتس ي قوات األمن.أ

 . المخت رات ومراكز األشعة.ب
 . موظفو التنقيب عن النف  والغاز. ج
 . موظفو المنالم.  ل
وفوائد ا البسيطة   مسا متهعلى  للحصول على تقاعد يحصل  . لذا بلغ المشترك سن الستين ولم يكن مس ال  5

 في سنة بلوغه الستين.   دفعة واحدة

 ( 28مادة )
 :ي حالة اتستقالة يتم د:ع المستحقات التقاعدية :ي أنظمة التقاعد كما يلي:

 . نظام المنافع المحددة:1
لخدمللة المقيللدة . فللي حالللة اسللتقالة الموظللن ق للل اسللتحقاقه للتقاعللد، يمكللن وبموافقللة الموظللن نقللل لميللع سللنوات اأ

لنظللام المنللافع المحللددة الللذ  يعمللل فيلله للللى نظللام المنللافع الجديللد  ا مات الماليللة، وفقللا  لحسللابه والمسللدد عنهللا المسلل 
 ال ديل الذ  يصب  الموظن عضوا  فيه، أو أ  نظام مشابه يعمل به في القطاع الخاا.



ا د الهي للة كامللل مسللا مة الموظللن مضللافا  لليهلل . لذا لللم تكللن لمكانيللة التمويللل متللوفرة لللدى الموظللن السللابش، تعيلل ب
 الفوائد في الموعد األقرب من موت الموظن، أو عجزه أو وصوله للى تقاعد الشيخوخة.

ج. لذا التحش موظن سابش بالخدمة، تقيد سنوات الخدمة السابقة غير المحولة للى نظام التقاعللد ال للديل وكأنلله لللم 
 تحصل  ناك فترة انقطاع.

طلللب  سللتقيل مللن الخدمللة وللله ثللالث سللنوات خدمللة أو أقلللأعاله يستطيع المشترك الذ  يبالفقرة )أ(  د. دون المس  
صللرف كامللل مسللا مته فلللي نظللام المنللافع المحلللددة، شللريطة أن يسللدد المشللترك المسلللا مات دفعللة واحللدة أو وفقلللا  

عائللد أو المسللا مة، وعنللدما لدفعات شهرية يتم االتفاق عليها، لذا أعيد للخدمة خالل خمللس سللنوات مللن اسللتالمه لل
 لمسا مات الخاصة به، تعت ر مسا مة الحكومة ليرادات غير عادية للهي ة.يسحب المشترك ا

 . نظام المسا مات المحددة: 2
أ. لذا انسحب موظن من الخدمللة ق للل اسللتحقاقه للتقاعللد، يمكللن وبنللاء علللى طلللب الموظللن تحويللل رصلليد حسللابه 

 .  نظام الحش مشابه بديل يلتحش به الموظنفي نظام )المسا مات المحددة( أل
ب. ق ل حدوث مثل  ذا التحويل، يحللش للموظللن السللابش االحتفللاظ بجميللع الحقللوق الخاصللة بالايمللة المجمعللة فللي 

 الحساب والحش في استمرار مرا بة االستثمار في الحساب.
رف الم لغ وفقا  لحالة الموظن،  ج. لذا لم يحول الموظن رصيد الحساب للى نظام الحش مشابه تقوم الهي ة بص 

حالة الموت، أو العجز أو وصول سن التقاعد اإللزامي، وتشمل  يمة المنافع المحولة رصيد الحساب   أ  لما في 
 في تاريخ انسحاب الموظن لضافة للى لميع االلتزامات والعوائد المترتبة على الحساب. 

في  وزيع الرصيد لذا توفي كما  و منصوا عليه . للهي ة الحش في لغالق حساب الموظن المستقيل وتد
 األنظمة والتعليمات.

 . تنط ش قواعد  ذه المادة على األشخاا المنسح ين من العمل بشكل اختيار  أو للبار .ه
 ( 29مادة )

 أهلية اتنتفال بتقاعد العجز
ط ية    ق ل لجنةكلي الدائم من يتم تحديد أ لية الحصول على تقاعد في حالة العجز الصحي الجزئي الدائم أو ال

 ة أن يكون الموظن:متخصصة يتم اختيار ا من ق ل الهي ة شريط
 ( سنة.60. دون سن )1
 . غير مس ل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر. 2
الصحي من ق ل لجنة ط ية متخصصة تعين من ق ل الهي ة، على أن تتم لعادة النظر في وضعه   ه. أكد عجز 3

 قره اللجنة الط ية. ا تلم وفقا  
 

 ( 30مادة )
أو 1 ذاتها  الط ية من  اللجنة  تقوم  للمتقاعدين بس ب    .  الصحي  الوضع  وتقييم  ب عادة فحص  الهي ة  بطلب من 

تقاعد   على  الحصول  شروط  حسب  ينتفعون  زالوا  ما  المنتفعين  أن  من  للتأكد  األقل،  على  سنتين  كل  العجز 
 العجز.



ي2 الموظن من عجزه،  لذا شفي  ا .  فترة  للى وظيفته وتحتسب  العمل سنوات خدمة ألغرام  عاد  النقطاع عن 
اعد على أن يسدد كل من الموظن والحكومة مسا متيهما عن فترة االنقطاع وتحدد الالئحة شروط ذلك وفترة  التق

 االنقطاع المسموح للموظن العودة بعد ا لوظيفته. 
 

 (31مادة )
   أهلية اتنتفال بتقاعد الورثة

ال  ة الحصول على تقاعد الورثة، لذا كان المتوفى يتلقى راتبا  تقاعديا  في وقي وفاته، أو كان مس ش الورث. يستح1
 لنظام المنافع المحددة وفقا  ألحكام  ذا القانون.  للحصول على راتب تقاعد  وفقا  

حصللص متسللاوية للورثللة  . لذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعد  علللى الورثللة للحفللاظ علللى2
 ( من  ذا القانون.34( الملحش بالمادة )2)  للجدول رقم المستحقين وفقا  

 

 ( 32مادة )
 الورثة المستحقون هم:

 . أرملة أو أرامل المشترك.1
 ( سلللللللللللللنة واللللللللللللللذين كلللللللللللللانوا يعلللللللللللللالون ملللللللللللللن المشلللللللللللللترك ق لللللللللللللل وفاتللللللللللللله.21. األوالد واألخلللللللللللللوة أقلللللللللللللل ملللللللللللللن )2
( سللنة الللذين كللانون يعللالون مللن المشللترك ق للل وفاتلله والللذين مللا 26نة ودون )( سلل 21. األوالد واألخللوة مللا فللوق )3

 زالوا يكملون تعليمهم الجامعي.
. األوالد واألخوة الذين كانوا يعالون من ق ل المشترك ق ل وفاته والعالزين عن تحصيل دخل ألسباب صحية،  4

 الوضع الصحي ألحد م يمنعه من العمل أم ال.وتقوم اللجنة الط ية المشكلة من ق ل الهي ة بتحديد ما لذا كان 
 . ال نات واألخوات غير المتزولات، مطلقات أو أرامل.5
 د  المشترك.. وال6
. زوج المشللتركة، لذا كللان عنللد وفاتهللا غيللر قللادر علللى كسللب الللدخل مللن الناحيللة الصللحية أو غيللر قللادر علللى 7

 الهي ة.  لعالة نفسه، وفقا  لتقرير اللجنة الط ية المشكلة من ق ل
 (33مادة )

 بتقاعد الورثة: شروط إضافية لالنتفال 
تقاعللد  لذا طلقللي أو . يتوقللن صللرف الراتللب التقاعللد  لررملللة عنللد زوالهللا، ويعللود لليهللا حقهللا فللي الراتللب ال1

ترملي ألول مرة خالل عشر سنوات من تاريخ زوالها، ووذا كان نصيب األرملة قد رد للى أوالد صللاحب المعللا  
 لدين فال يعود لليها من معاشها لال الجزء الباقي دون رد.أو الوا

ي  للذه الحالللة يصللرف . ال يجوز لررملة الجمع بين معاشها مللن زولهللا األول ومعاشللها مللن زولهللا األخيللر، وفلل 2
 لها المعا  األك ر.



دخلهم أقللل مللن  . يشترط عند وفاة المشترك أن ال يكون  ناك دخل للشريك )األخوة وال نات واألخوات( أو يكون 3
، وعلللى الشللخص المنتفللع لثبللات  يمللة اسللتحقاقهم، ولهللذا الغللرم ال تعت للر النفقللة المدفوعللة لل نللات واألخللوات دخللال  

وفللي حالللة ه ، أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من الجهة المعنيللة تسيللد لقللرار عدم حصوله على دخل  
 لتقاعديللة، وتللتم لعللادة تحديللد المسللتحقات التقاعديللة سللنويا  ولللود دخللل خللاا تخصللم  يمللة الللدخل مللن المسللتحقات ا

 على ضوء المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان.
 عد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزولة من غير والد المتوفى.. للحصول على تقا4
أو األخي ما كان يستحش لها من معا  لذا طلقي   . يقطع معا  ال نات واألخوات عند زوالهن، وتمن  ال ني5

وذلك   صاحب المعا  أو ترملي خالل عشر سنوات على األكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة المنتفع أو
 دون لخالل بحقوق باقي المستحقين.

صللحي يمنعلله  . يستحش الزوج حال وفاة زولته النصيب المحدد فللي الجللدول لذا كللان وقللي وفاتهللا مصللابا  بعجللز6
أال يكللون للله وقللي الوفللاة دخللل من الكسب، ويث ي حالة العجز بقرار من اللجنللة الط يللة الخاصللة بالهي للة، ويشللترط 

فللي المعللا  أو يزيللد عليلله، فلل ذا نقللص الللدخل عمللا يسللتحقه صللرف للله معللا  بمقللدار  خاا يعادل  يمة استحقاقه
ة على المسللتفيدين فللي حللدود األنصللبة الم ينللة بالجللدول الفرق، وفي  ذه الحالة يوزع باقي المعا  المستحش للزول

 المذكور دون ولود الزوج.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( 34مادة )
 

 -الورقة و:قًا للجدول التالي:يوزل الراتب التقاعد  على 
 

 " 2دول رقم "ج
 األنلبة المستحقة :ي المعاش 

 

رقم  
 الحالة

 األيوة الوالدين األوتد األرامل المستحقون 

 زوج مستحش وأكثر من ولد   أو أرملة أو أرمل  1
0.5 

 نصن 
 - - نصن  0.5

 أرملة أو أرامل أو زوج مستحش وولد واحد وولدين 2
0.5 

 نصن 
 ثلث

حد  سدس لكل وا 
 منهما 

- 

 أرملة أو أرامل أو زوج مستحش وولد واحد  3
0.5 

 نصن 
 - - ثلث

4 
 أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر من ولد ووالدين

 مستحقين
 نصن  0.5 ثلث

واحد  لكل سدس 
 منهما 

- 

5 
أرملة أو أرامل أو زوج مستحش ووالدين مع عدم  

 أوالد  ولود

0.5 

 نصن 
- 

سدس لكل واحد  
 منهما 

- 

6 
 ولد ووالدين مع عدم ولود أرملة أو زوجأكثر من 

 مستحش 
- 

ثالثة  0.75
 أرباع

سدس كل واحد  
 منهما 

- 

7 
 زوج أوولد واحد ووالدين مع عدم ولود أرملة 

 مستحش 
 ن ص ن 0.5 -

سدس لكل واحد  
 منهما 

- 

 - - والدان مع عدم ولود أرملة أو زوج مستحش  8
ثلث لكل واحد  

 منهما 
- 

9 
رملة أو زوج مستحش  أخ أو أخي مع عدم ولود أ

 وال والدين وال أوالد
 سدس  - - -

10 
أكثر من أخ أو أخي مع عدم ولود أرملة أو زوج  

 وال أوالد وال والدين مستحش
- - - 

 ثلث

   بالتساو 

 
 
 

 
 



 ( 35مادة )
. في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشا ، يسول نصي ها للى أوالد صاحب المعا  الذين يتقاضون  1
عاشات وقي زوالها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساو  بشرط أال يتجاوز مجموع المستحش لهم النسب الموضحة  م

 ال ويسر   ذا الحكم على الزوج المستحش في حالة وفاته.( حسب الح7( أو الحالة رقم )6بالحالة رقم )

2( رقم  الحالة  في  للوالدين  يمن   ما  قل  لذا  د4.  ولود  نتيجة  السدس  عن  األرملة. (  للى  الباقي  يرد   خل 
( يسول نصيبه للى األرملة ف ذا كاني قد توفيي أو تزولي يسول  ذا  4. عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم )3

(  7( أو الحالة رقم )6األوالد على أال يجاوز مجموع المستحش لهم النسب الموضحة كالحالة رقم )  النصيب للى
 حسب الحال. 

 األخوة واألخوات معاشا  أن تث ي لعالة المورث لهم أثناء حياته.. يشترط الستحقاق  4
 

 ( 36مادة )
 أهلية اتنتفال بالتقاعد المبكر 

 

كر بعد موافقة الهي ة واستكمال  ل في القانون الحصول على تقاعد مبيمكن لموظن الخدمة المدنية المشمو   .1
عد  وفقا   ( وفي  ذه الحالة ف ن الراتب التقا55( سنة من الخدمة المحسوبة ألغرام التقاعد وبلوس سن )15)

%( عن كل سنة أو لزء من السنة حتى وصول سن التقاعد  4لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار )
 مي المحدد بستين سنة.اإللزا

مكللن لقللوى األمللن المشللمولة فللي القللانون الحصللول علللى تقاعللد مبكللر غيللر منقللوا بعللد موافقللة الهي للة ووكمللال ي .2
 لتقاعد وبلوس سن خمسين سنة.( سنة من الخدمة المحسوبة ألغرام ا15)

نللافع المحللددة( تنقللل لذا رغب أحد موظفي قوى األمن االنتقال للعمللل فللي قطللاع  خللر خاضللع لنظللام تقاعللد )الم .3
 لميع سنوات الخدمة العسكرية للى القطاع الجديد وتحسب ألغرام التقاعد.

 لللة لعلللادة لميلللع المبلللالغ التلللي قلللد ن العسلللكر  عضلللوا  فلللي نظلللام تقاعلللد لديلللد، عللللى الهيلذا للللم يصلللب  الموظللل  .4
 لقانون.تراكمي له باإلضافة للى عوائد االستثمارات وفقا  لحالة الموظن العسكر  وأحكام ا

لذا انسللحب أحللد مللن قللوى األمللن مللن الوظيفللة يحللول رصلليد حسللابه فللي نظللام )المسللا مة المحللددة( للللى نظللام  .5
 فيه.  ا مات المحددة الجديد( والذ  يصب  عضوا  )المس

. لذا لم يصب  عنصر قوى األمن السابش عضوا  في نظام تقاعد  خر من أنظمللة المسللا مات المحللددة، تللدفع للله 6
 يد الحساب وفقا  لحالته وأحكام القانون.الهي ة رص 

 
 
 
 
 



 الفلل السادس  
 إجراءات الحلول على التقاعد  

 ( 37مادة )
 تحدد إجراءات الحلول على التقاعد بما يلي:

نظللللام مطالبللللة للمنللللافع التقاعديللللة يشللللتمل علللللى نمللللاذج وولللللراءات وتوليهللللات، والمواعيللللد  علللللى الهي للللة لنشللللاء .1
 عليمات.الضرورية كما ينص عليها في الت

 قدم المشترك للى الهي ة طلب اإلحالة للى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافع.ي .2

لللم طالللب التقاعللد فللورا  بالمنللافع على الهي ة عند اسللتالم الطلللب أن تتأكللد مللن صللحة المعلومللات الللواردة فيلله وتع .3
 المستحقة.

 لحسللاب ال نكللي الخللاا بالمتقاعللد وفقللا  تعطللي الهي للة تعليماتهللا للللى الحللاف  بتحويللل المنللافع التقاعديللة للللى ا .4
للتللواريخ المحللددة فللي التعليمللات، وفللي حالللة التللأخير فلل ن للمتقاعللد الحللش فللي الحصللول علللى تعويضللات ماليللة 

 وفقا  لما يتم لقراره.
تقوم الهي ة بمطابقة دفعات المنافع التقاعدية المدفوعة للمتقاعدين في حسابات الحاف  وغيره من المسسسللات     .5

 مالية التي لها عالقة بدفعات المنافع.ال
 ( 38) مادة

 

يحش للمشترك االعترام لدى اللجنة المختصة المشكلة من الهي ة وذلك في حالة وقوع خالف بينه بين الهي ة،  
    عذر اللجنة في الوصول للى حل فللمشترك أن يلجأ للى القضاء.وعند ت

 الباب الرابع  
 إدارة هيئة التقاعد  

 ول  الفلل األ 
 مجلس ازدارة  

 ( 39مادة )
 . يتولى لدارة الهي ة مجلس لدارة مكون من تسعة أعضاء وفقا  لما يلي:1
 تصادية.. ثالثة أعضاء مهنيين متخصصين في األمور المالية واالق أ

 . رئيس الهي ة.ب
 . رئيس ديوان الموظفين العام.ج
 . رئيس  ي ة التنظيم واإلدارة.د

 يتم اختياره من لهاتهم التمثيلية.الهي ات المحلية  . ممثل عن موظفي ه
 التمثيلية. . ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من لهاتهمو 
ر المالية على أن ال يقل عن درلة مدير عام ويكون مختص  . ممثل عن وزارة المالية يتم اختياره من وزيز

 باألمور المالية واالقتصادية.



المعروفين بالنزا ة ولم يصدر بحش أ  منهم   مجلس أن يكونوا من األشخاا . يشترط في لميع أعضاء ال 2
 حكم في لناية أو لنحة مخلة بالشرف أو األمانة. 

 أعمال مسسوال  أمام مجلس الوزراء والمجلس التشريعي.. يكون مجلس اإلدارة فيما يقوم به من 3
 ( 40مادة )

ا  للقانون  الهي ة بشكل مباشر، ويقوم باألعمال اإلدارية طبقيكون رئيس الهي ة سكرتيرا  للمجلس ويتولى لدارة 
 واألنظمة والتعليمات وقرارات وتوليهات مجلس اإلدارة.

 ( 41مادة )
 مهام مجلس ازدارة 

 م مجلس ازدارة بازشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:و:قًا ألحكام هذا القانون يقو 
عاة م دأ الديمومة، بما في ذلك وضع أ داف استثمارية مكتوبة،  ية ألموال الهي ة مع مرا . تحديد سياسة استثمار 1

 وتحديد معايير و ليات لالستثمارات، وبشكل خاا يجب على السياسة االستثمارية أن تحدد: 
 ف ات المولودات المسموح بامتالكها.  .أ

 طر واألدوات المالية.. توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاب
 . لقرار مشروع موازنة الهي ة المقدم من رئيس الهي ة.2
 ته. . التأكد من  يام رئيس الهي ة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعلش بأعماله ووالبا3
 . تصميم ومرا بة ووعادة النظر في معايير مرا بة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.4
ة تضارب المصال  ووساءة استخدام المعلومات التفصيلية بما في ذلك صياغة تعليمات وولراءات  . مرا ب5

تضاربات،  من ألل التعرف وتحديد حاالت تضارب المصال  المحتملة ووضع للراءات لحل  ذه ال مكتوبة
 ووضع ميثاق شرف ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهي ة.

على التقرير السنو  حول نشاطات الهي ة وتقيلليم   ات المالية السنوية، والمصادقةمرالعة التدقيش السنو  وال يان.  6
 المولودات المقدم من رئيس الهي ة.

بمللا  ،ن وغيللر م ممللن لهللم عالقللة فللي التقاعللدالعمللل علللى تنفيللذ عمليللة توتيللة للمشللتركين والمسللتفيدين المسللتحقي .7
ية لمنتسلل ي النظللام و المتقاعللدين بمللا فللي ذلللك فللي ذلللك اإلفصللاح وفللي الوقللي المناسللب عللن المعلومللات الضللرور 

  تهم المالية وفقا  للوائ  والتعليمات الخاصة بذلك.حقوقهم والتزاما
 ( 42مادة )

 تفويض اللالحيات 
أو كاملهللا للللى رئلليس المجلللس و/ أو للللى لجنللة مللن  لمجلللس اإلدارة الحللش فللي تخويللل بعللض مللن صللالحياته .1

 لمجلس أن يخول الصالحيات التالية:أعضاء مجلس اإلدارة، وال يجوز ل
  اعتماد تغيير أو للغاء التعليمات. .أ

 . اعتماد السياسة االستثمارية. والمعايير واإللراءات الخاصة بالهي ة.ب
 انات مالية أخرى تصدر عن المجلس.الختامية وأية بي. اعتماد الموازنة واعتماد ال يانات المالية ج



الي.  2 المجلس مسسولية  واإلشراف على لمتحمل  ويبقى مسسوال  مرا بة  يخوله من صالحيات  ما  عن لميع    يع 
طريش   عن  مسسولياته  من  نفسه  يعفي  أن  األحوال  من  حال  أ   في  المجلس  يستطيع  وال  تتخذ،  التي  القرارات 

 ائن والمهام للى الغير.تخويل صالحيات بعض الوظ
 
 

 ( 43مادة )
 تعيين األعضاء

 در رئللللللليس السللللللللطة الوطنيلللللللة مرسلللللللوما  بتعيلللللللين( ملللللللن  لللللللذا القلللللللانون يصللللللل 39ة )دون اإلخلللللللالل بأحكلللللللام الملللللللاد
أعضللاء مجلللس لدارة الهي للة بنللاء  علللى تنسلليب مللن مجلللس الللوزراء ويحللدد المرسللوم رئلليس المجلللس ونائبلله، ويراعللى 

 وتنظيمه. في اختيار ما القدرة على العمل وتطويره
 

 ( 44مادة )
ى وبتنسيب من الجهة تكون مدة العضوية لمجلس اإلدارة أربع سنوات، ويجوز تمديد ما لفترة أخرى كحد أقص 

 .( من  ذا القانون 39التمثيلية ذات العالقة وفقا  ألحكام المادة )
 

 ( 45مادة )
بديال  للله  لذا شغر منصب رئيس المجلس أو نائبه أو أ  عضو من األعضاء ق ل انتهاء مدة عضويته يعين  خر

 ( من  ذا القانون إلكمال المدة المتباية. 44، 43، 41،  39وفقا  ألحكام المواد )
 ( 46مادة )

 يشترط في من يعين عضوا  في مجلس اإلدارة ما يلي:
 ( سنة.35أن ال يقل عمره عن ) .1
 أن ال يكون فاقدا  األ لية وفقا  لقرار محكمة فلسطينية أو غير ا. .2

 ون قد أشهر لفالسه. أن ال يك .3

 أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل. .4

 أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السير والسلوك. .5

 خالق واألمانة واالعتداء على المال العام أو الخاا. أن ال يكون محكوما  عليه بجناية أو لنحة مخلة بالشرف واأل  .6
 ( 47مادة )

لحصللول علللى مكافللأة ماليللة ومنللافع كمللا  للو منصللوا عليلله فللي النظللام، ويللتم تحديللد يحللش لعضللو مجلللس اإلدارة ا
حجم المكافآت والمنافع  ياسا  لما يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة في مسسسات مماثلة مللن ناحيللة المسللسوليات 

 . النشاطات وفقا  لنظام يصدر من مجلس الوزراءو 
 
 

 ( 48مادة )
وموقعللا  عليهللا أو فللي التللاريخ المحللدد فيهللا وأيهمللا  ارة فللي تللاريخ اسللتالمها خطيللا  ت للدأ اسللتقالة عضللو مجلللس اإلد 

أبعللد، وعنللد ذلللك يجللب علللى رئلليس الهي للة التأكللد مللن أن لميللع المعلومللات المتعلقللة بعمللل العضللو المسللتقيل قللد 
 لمي للى رئيس المجلس.س



 (49مادة )
  اجتماعات مجلس اتدارة

انونية، لذا حضر ا ثلثي األعضاء، وتسخذ قرارات المجلس بأغل ية الحضور،  تكون التماعات مجلس اإلدارة ق.1
 وفي حالة تساو  األصوات يرل  صوت رئيس المجلس.

 ال يعت ر التماع مجلس اإلدارة قانونيا ، لال لذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس..2
 ( 50دة )ما

الهي للة بتحضللير لللدول أعمللال المجلللس وتسللجيل مجلللس اإلدارة مللرة فللي الشللهر علللى األقللل، ويقللوم رئلليس  يجتمللع
 المالحظات وتحضير محضر الجلسة خالل ثالثة أيام بعد االلتماع للتو يع عليه من ق ل األعضاء.

 

 ( 51مادة )
 لتزام بأحكام القانون.يمكن الدعوة لعقد التماع عالل بتو يع ثالثة أعضاء مع اال
 ( 52مادة )

عات، وفي حالة الغياب يتولب على العضو لعالم رئيس الهي ة بس ب  على األعضاء حضور لميع االلتما
غيابه مسبقا  وأ  عضو يتغيب ثالثة التماعات متتالية وبدون عذر مق ول يفصل من المجلس ويطلب من رئيس  

 حكام القانون. السلطة الوطنية تعيين بديل عنه وفقا  أل
 ( 53مادة )

ذ في التماعات المجلس مع محضر الجلسة، وتضمن قرارات  يحتف  بنسخة من لميع القرارات التي تسخ
 المجلس في التقرير السنو  للهي ة ويتم نشر ا وفقا  للقانون. 

 ( 54دة )ما 
 يجوز للعضو الممتنع عن التصويي أن يطلب تث يي ذلك في محضر الجلسة.

 

 الثاني  الفلل
   رئيس الهيئة 

 ( 55مادة )
رئيسا  متخصصا  فللي الشللسون الماليللة واالقتصللادية وذو خ للرة وكفللاءة عاليللة وحسللن يتولى لدارة الهي ة بشكل مباشر 

 السيرة والسمعة والسلوك. ويعت ر المس ول التنفيذ  األعلى للهي ة.
 ( 56مادة )

بنللاء  علللى تنسلليب ملللن مجلللس الللوزراء ومصللادقة المجللللس  يعللين رئلليس الهي للة بقلللرار مللن رئلليس السلللطة الوطنيلللة
 ية المطلقة ألعضائه.التشريعي باألغل 

 
 
 



 ( 57مادة )
 يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:

اإلشللللراف اليللللومي علللللى لدارة الهي للللة وموظفيهللللا، ويعت للللر لللللزء مللللن  للللذه المسللللسولية لصللللدار التعليمللللات  .1
الهي للة ودوائر للا وفروعهللا وأقسللامها ومتابعللة أنشللطتها، وتحفلل   للذه واإللراءات المكتوبللة والعلنيللة المتعلقللة ب

 ليمات في السجل العام وتعرم لإلطالع عليها من ق ل المتقاعدين. التع
لنشللاء نظللام سللجالت يحتللو  علللى أحللدث المعلومللات المتعلقللة بمسللا مات األفللراد المشللتركين فللي أنظمللة   .2

ويسللم  للعضللو المشللترك أو مللن ينللوب عنلله بمولللب الوكالللة التقاعللد التللابعين لهللا وفقللا  ألحكللام القللانون، 
 سجل الخاا به. باالطالع على ال

 لنشاء أنظمة لجمع المعلومات، ونشر ا ووبالس المشتركين وغير م من الجهات ذات الصلة. .3
 . لنشاء نظام تسجيل لرعضاء بموافقة مجلس اإلدارة.4

 لطلبات وفقا  للقانون والالئحة الخاصة ذلك. . تحديد  يمة وأ لية المنافع التقاعدية لمقدمي ا5
سة الحالة الخاصة بالعجز الصحي وغير ا من الحاالت المحولة لليه بموافقة . لنشاء مجلس ط ي لدرا6

 مجلس اإلدارة.

 . لدارة عملية االعترام في الهي ة 7
خللرى االنضللمام تقللديم توصللية للللى مجلللس اإلدارة بخصللوا طلللب لحللدى ال لللديات أو مسسسللة حكوميللة أ  .8

م اقتراحللات لمجلللس اإلدارة بشللأن ق للول ال لللديات االنضللمام للى نظام التقاعد الجديد وفقا  ألحكام القانون، وتقدي
 لنظام التقاعد والتأكد من تل يتها الشروط المنصوا عليه في القانون.

مجلس اإلدارة إلقرار ا   لعداد مشروع الموازنة السنوية وال يانات المالية األخرى للهي ة وعرضها على  .9
ة والمعوقات في تنفيذ ا أو في تنفيذ بعض منها وتقديم توصية وتقديم تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ الموازن

 في منتصن كل سنة عند ضرورة لعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة وودخال التعديالت المطلوبة. 
للجان المتخصصة ولميع اللجان المشكلة من ق ل الهي ة  . توفير الدعم الماد  التنظيمي واإلدار  لعمل ا10

 للموازنة المقرة.  قا  لخدمة عملها وف 
 . تللللأمين تقيلللليم اكتللللوار  كللللل ثللللالث سللللنوات والعمللللل علللللى عللللرم نتللللائ  الدراسللللة علللللى مجلللللس اإلدارة.11
 . تحضير لدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة.12
 . متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.13
لكلللل ملللن الحلللاف  وملللدير و/ أو  فيلللذ السياسلللة االسلللتثمارية لمجللللس اإلدارة ووعطلللاء التعليملللات المباشلللرة. تن14

 مدير  االستثمارات لتنفيذ  ذه السياسة وفقا  ألحكام القانون.
 .متابعة عمل الحاف  ومدير و/أو مدير  االستثمارات.15
 جلللللللللللللللللس اإلدارة وقراراتلللللللللللللللله..للللللللللللللللللراء التعيينللللللللللللللللات الضللللللللللللللللرورية إلدارة الهي للللللللللللللللة وفقللللللللللللللللا  لسياسللللللللللللللللة م16
 دارة ..الايام بأ  مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإل17

 



 ( 58مادة )
يجوز لرئيس الهي ة تخويل بعض صالحياته لمن يراه مناسبا  من موظفي الهي ة، على أن يكون التخويل خطيا ،  

 وال يعفي  ذا التخويل رئيس الهي ة من المسسولية. 
 

 ( 59مادة )
  ة المسسولية الجنائية والمدنية النالمة عن: يتحمل رئيس الهي

 عن عدم الايام بالوالبات وفقا  ألحكام القانون.. الخسائر النالمة 1
 . الخسائر النالمة عن اإل مال.2
 . الخسائر النالمة عن عمل مقصود ومتعمد.3

 
 
 
 
 

 ( 60مادة )
 

 ن السللنة التللي تلللي السللنة الماليللة المنصللرمة مللايقدم رئيس الهي ة للى مجلس اإلدارة فللي فتللرة أقصللا ا شللهر  ذار ملل 
 يلي:

 تامية للهي ة والصناديش العاملة فيها والمعدة وفقا  للقواعد المتبعة.الحسابات الخ .1
 في المشروعات التجارية مشفوعة ب يان تفصيلي عن مفردات األصول والخصوم.   .2

 حساب اإليرادات والمصروفات. .3

 هي ة والحاف  ومدير  االستثمار وحالة الهي ة المالية.تقرير عام عن أعمال ال .4
 ( 61مادة )

يصدر رئيس الهي ة في نهاية كل سنة مالية تقريرا  مفصال  لكل مشترك ي ين فيه حجم مستحقاته االختيارية  
 المتراكمة بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة. 

 ( 62مادة )
 

ل سنة مالية بضرورة مرالعة أوله االستثمار الذ  يفضلون استثمار  يعلم رئيس الهي ة المشتركين في بداية ك
 والهم فيها، ووعالم الهي ة في حالة الرغبة في تغيير األولويات.أم

 الفلل الثالث 
 تضارب الملال   

 ( 63مادة )
 

المالية  يتولب على عضو مجلس اإلدارة أن يفص  عند تعيينه لرئيس المجلس عن لميع مصالحه التجارية و 
 القانونية بصفته عضوا  في المجلس.   التي يمكن أن تشكل تعارضا  في مصلحته الشخصية مع مسسولياته

 

 ( 64مادة )
في حالة ولود تعللارم فللي المصللال  أو يولللد  نللاك شللك بللأن تعارضللا  فللي المصللال  بللدأ فللي الظهللور علللى لميللع 

أن يفحصللوا عللن  للذا التعللارم خطيللا  لللدى رئلليس  أعضللاء مجلللس اإلدارة، وموظفيهللا والمسللا مين أو المنتفعللين،



ة أن يعللللم المجلللس فللي أول التملللاع قللادم بهلللذا التضللارب، وفللي حاللللة الضللرورة يمكلللن الهي للة، وعلللى رئللليس الهي لل 
 الدعوة للى التماع طارئ لهذا الغرم. 

 الفلل الرابع  
 اللجان المتخللة  

 

 ( 65مادة )
 تثمارات.. يشكل مجلس اإلدارة لجنة تدقيش ولجنة اس1
يش اللللداخلي واسلللتابال تقريلللر سلللنو  ملللن الملللدقش . تقلللوم لجنلللة التلللدقيش باإلشلللراف ومرا بلللة لميلللع عمليلللات التلللدق 2

 الداخلي حول النشاطات والنتائ .
. تقللوم لجنللة االسللتثمارات بتطللوير دليللل االسللتثمارات إلقللراره مللن ق للل مجلللس اإلدارة كمللا وتسللتلم تقللارير منتظمللة 3

 ثمارية ونتائجها.حول النشاطات االست
لجنلللة التلللدقيش ولجنلللة  ملللن ملللن مجللللس اإلدارة فلللي كلللل . يعلللين رئللليس مجللللس اإلدارة عللللى األقلللل ثالثلللة أعضلللاء4

 االستثمارات، على أن يكون واحدا  منهم على األقل من أعضاء المجلس المتخصصين.
 . تختار كل لجنة رئيسا  لها من ضمن األعضاء. 5
 اء من خارج الهي ة بعد موافقة مجلس اإلدارة.. يجوز للجان االستعانة بخ ر 6

 ( 66مادة )
ارة أن ينشىء ويعللين لجللان أخللرى كمللا يللراه مناسللبا ، ويحيللل لليهللا الوظللائن والمهللام التللي يرا للا مناسللبة، لمجلس اإلد

وفلللي لميلللع األحلللوال ال يجلللوز لمجلللاالت عملللل ووظلللائن  لللذه اللجلللان أن تتعلللارم ملللع مهلللام لجنتلللي االسلللتثمارات 
 يش.والتدق 

 ( 67مادة )
يمكللن للله أن يللدعو أعضللاء منهللا لحضللور التماعللات علللى مجلللس اإلدارة لصللدار تعليمللات لعمللل  للذه اللجللان، و 

 المجلس.
 

 ( 68مادة )
 لجنة التدقي 

تشللرف لجنلللة التللدقيش عللللى التقللارير الماليلللة والتلللدقيش الخللارلي ونظلللام المعلومللات والرقابلللة الداخليللة وعليهلللا الايلللام 
 ا من مجلس اإلدارة بما في ذلك وليس على س يل الحصر:بجميع المهام الموكلة لليه

 مرالعة ال يانات المالية السنوية والموازنة التشغيلية للهي ة وتقديم تقرير بذلك للى مجلس اإلدارة. .1

مسللاعدة لدارة الهي للة فللي تط يللش وتث يللي للللراءات التللدقيش والرقابللة الداخليللة المناسللبة ومرالعللة وتقللويم ووقللرار  .2
ومللللدير و/ أو مللللدير  االسللللتثمارات والتقللللويم  ءات الرقابللللة بالتللللدقيش الللللداخلي والخللللارلي للهي للللة وللحللللاف للللللرا

 .االكتوار  واإللراءات الداخلية المتعلقة بالحسابات وحف  السجالت

 مرالعة لميع االستثمارات والتحويالت التي تسثر على عائدات استثمارات الهي ة.  .3



ي يصلللدر ا مجللللس اللللوزراء و  يقلللدم لللللى المجللللس وفقلللا  ألحكلللام القلللانون واألنظملللة التللل لعلللداد تقريلللر ربلللع سلللن .4
 والتعليمات التي يقرر ا اإلدارة.

 

 ( 69مادة )
يمكلللن للملللدقش اللللداخلي و/أو الخلللارلي للهي لللة، أو أ  عضلللو ملللن المجللللس أو أ  ملللن أعضلللاء لجنلللة التلللدقيش أن 

لرئيس لجنللة التللدقيش الطلللب مللن سللكرتير المجلللس أن يضللع  يطلب من رئيس اللجنة الدعوة للى التماعها، ويمكن
 ى ألندة التماع مجلس اإلدارة أية مواضيع تخص عمل اللجنة. عل

 ( 70مادة )
أن يحضر التماعات لجنة التدقيش لذا طلللب منلله أ  عضللو فللي لجنللة التللدقيش ذلللك،  للهي ة على المدقش الخارلي

 لب منه رئيس المجلس ذلك.وعليه أيضا  حضور التماعات مجلس اإلدارة لذا ما ط
 ( 71مادة )

 ثمار لجنة اتست
تزويللده بجميللع خللالل تقللدم لجنللة االسللتثمارات للللى مجلللس اإلدارة توصللياتها بشللأن السياسللة االسللتثمارية للهي للة مللن 

المعلومللات والمعللايير واإللللراءات، وترالللع اللجنللة مخللاطر االسللتثمارات وتعلللم المجلللس عللن نشللاطات وفعاليللة كللل 
 دير  االستثمارات.من الحاف  ومدير و/أو م

 

 ( 72مادة )
 يجب على لجنة االستثمارات أن تضم شخصا  مهنيا  واحدا  على األقل من التخصصات التالية: 

   واالقتصاد.اإلدارة المالية، المحاسبة 
 ( 73مادة )

علللى سلل يل  على لجنة االستثمار أن تنجز لميع الوالبات الموكلة لليها من ق ل مجلس اإلدارة بما في ذلك وللليس
 الحصر:

 المهني لمجلس اإلدارة، بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية للهي ة. . تقديم النص   1
 . تقديم النص  المهني فيما يتعلش باختيار الحاف  ومدير و/أو مدير  االستثمارات.2
طللللرأت عليهللللا وتقيلللليم  رفلللع تقللللارير ربللللع سللللنوية للللللى مجلللللس اإلدارة حللللول محفظللللة االسللللتثمارات وأيللللة تغييللللرات .3

ائلللد االسلللتثمارات واألداء المتعللللش بتحقيلللش الحلللد األدنلللى المطللللوب، وأ لللداف االسلللتثمارات وأخطلللاء الموللللودات وعو 
الحسابات المختلفة شهريا  وسنويا  وتوفير تقارير مهنية مالية وتسللوياية لمجلللس اإلدارة إلعالملله بوضللع المشللتركين 

 العاديين حسب النظام.
 ( 74مادة )

و من لجنة االستثمارات طلب عقد التماع للجنة االستثمارات، ولرئيس  يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أ  عض
 اللجنة أن يطلب من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخص االستثمارات على لدول أعمال مجلس اإلدارة.

 
 



 ( 75مادة )
السلللللتثمارات حضلللللور التماعلللللات لجنلللللة يجلللللب عللللللى الملللللدقش الخلللللارلي للهي لللللة والحلللللاف  وملللللدير و/ أو ملللللدير  ا

ستثمارات لذا ما تمي دعوتهم مللن ق للل رئيسللها، وعللليهم حضللور التماعللات مجلللس اإلدارة لذا مللا تمللي دعللوتهم اال
 من ق ل رئيسه أيضا .

 

 الفلل الخامس  
 إدارة اتستثمارات  

 

 ( 76مادة )
ي فقللا  لنصللائ  وتوصلليات الخ للراء كلمللا دعلل علللى مجلللس اإلدارة أن يطللور دللليال  السللتثمارات ومولللودات الهي للة و 

 الحالة للى ذلك، وضمان ما يلي:
القانون، .1 ألحكام  وفقا   بعملهم  الهي ة  ومولودات  ممتلكات  استثمار  على  القائمين  االستثمارات  مدير    يام 

 وسياسة المجلس االستثمارية، والمعايير واإللراءات التي يحدد ا. 
الموكولة لمللدير االسللتثمارات، لضللافة للللى  ش باالستثمارات في المجاالت التجاريةعدم ولود أ  تحديد فيما يتعل.2

 ضرورة توافش االستثمارات وم دأ تقويم العوائد.
ضلللمن المخلللاطر الممكنلللة اللللواردة فلللي األ لللداف االسلللتثمارية، ويمكلللن توزيلللع أو خلللل  أو ملللزج االسلللتثمارات فلللي .3

 يلي: المجاالت المالية وااللتماتية والسياسية كما
 وأوراق الحكومة اإللزامية.. محفظة استثمارية من سندات  أ

 . متطلبلللللللات لالسلللللللتثمار التماتيلللللللا  فلللللللي مجلللللللاالت وقطاعلللللللات محلللللللددة وملللللللن ضلللللللمن  لللللللذه المجلللللللاالت: ب
 ل نية التحتية العامة وغير ا.الرياضة والثقافة والتعليم واألبحاث واإلسكان والشركات وا

مار األمللوال فللي مجللاالت دائمللة ايير وولراءات تتطابش مع والبللات اسللتثيجب على مجلس اإلدارة أن يضع مع.4
 وعلى أسس تجارية.

أن ال يخلش دليل االستثمارات تضارب في المصال  أو يجني مكاسب من اتحللاد مهنللي معلللن عنلله بللين الحللاف  .5
 ومدير و/أو مدير  االستثمار.

 

 ( 77مادة )
مع مهمات ووظللائن المجلللس   راءات الخاصة باالستثمارات المتوافقةيطلب من مجلس اإلدارة لقرار المعايير واإلل

السللتثمار المولللودات فللي اسللتثمارات تجاريللة مربحللة وحصللينة علللى أن تحتللو   للذه اإللللراءات والمعللايير علللى مللا 
 يلي:
واع بمللا أنواع االستثمارات المسموح استثمار المولودات بها ومعايير اختيار وتحديد االستثمارات ضمن  ذه األنلل .1

 االستثمار.فيها محدودية القطاع أو نوع 
تحديللد وتطللوير حللدود دنيللا أو معللايير يمكللن عللن طريقهللا تقيلليم أداء االسللتثمارات وأنواعهللا والفرديللة منهللا بشللكل .2

 عام. 



 معايير ومسشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق..3
تنفيلللذ  سياسلللات ومعلللايير ووللللراءات ملللن أللللل تجنلللبتجنلللب االسلللتثمارات غيلللر األخال يلللة، بملللا فلللي ذللللك وضلللع .4

 استثمارات تمس بسمعة الوطن.
محللددات أو حللدود اسللتثمارية للوصللول للللى تللوازن معقللول بللين المخللاطر والعائللدات فللي المحفظللة النقديللة بشللكل .5

 عام.
 هيكلية لدارة المولودات..6
 استخدام ال دائل، وغير ا من األدوات المالية..7
 وغير للللللللللللللللا مللللللللللللللللن المخللللللللللللللللاطر الماليللللللللللللللللة.والسلللللللللللللللليولة والعمليللللللللللللللللات والعملللللللللللللللللة والسللللللللللللللللوق  لدارة القللللللللللللللللروم.8
 . ممارسة أو تخويل التصويي من خالل االستثمارات.9
طللرق وقواعللد مللن ألللل تقيلليم االسللتثمارات التللي ال تللتم التجللارة بهللا بشللكل علنللي ومنللتظم شللريطة أن تكللون قللد  .10

 يحة لها.تمي وفقا  لدليل االستثمارات والقواعد واألسس الصح
 

 ( 78مادة )
نظللر فللي المعللايير واإللللراءات مللرة كللل سللنة علللى األقللل، بحيللث يللتم تنظلليم تقريللر عنهللا فللي تقريللر يجللب أن يعللاد ال
 المجلس السنو .

 

 الفلل السادس  
 التقارير 

 

 ( 79مادة )
 

 يتم لعداد التقارير التالية: 
 ركين والنشر.  . تقرير سنو  من المجلس لرئيس الوزراء لإلفصاح عنه للمشت1
 دقش الخارلي للى لجنة التدقيش لإلفصاح عنه للمجلس ورئيس الهي ة والمشتركين.. التقرير السنو  للم2
 تقرير ربعي للجنة التدقيش للى المجلس لإلفصاح عنه للى لجنة االستثمارات ورئيس الهي ة. .3
   ة التدقيش ورئيس الهي ة.تقرير ربعي للجنة االستثمارات للى المجلس لإلفصاح عنه للى لجن .4
 ورئيس الهي ة. ربعي لمدير  االستثمار للى لجنة االستثمارات لإلفصاح عنه للى المجلستقرير  .5
 تقرير ربعي للحاف  للى لجنة االستثمارات لإلفصاح عنه للى المجلس ورئيس الهي ة. .6

 ( 80مادة )
 يجب أن يتضمن التقرير السنو  للمجلس على ما يلي:

 المالية المنصرمة. ال يانات المالية والحسابات عن السنة .1
 النتائ  األساسية المتعلقة بأداء االستثمارات. .2

 مدى تطابش أداء مدير االستثمارات السابش والحالي لتعليمات الحد األدنى. .3

 بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة. .4



 الوضع المالي للسنة المنصرمة.ما يتضمنه تقرير المدقش الخارلي بشأن  .5

 تمل عليه التقارير الربعية لكل من لجنة التدقيش ولجنة االستثمارات.ما تش .6

 بيان السياسات االستثمارية والمعايير واإللراءات. .7

 تحليل ومطابقة لكل من المولودات والمطلوبات.  .8

قللات باالسللتثمارات، بمللا فللي ذلللك الرسللوم والنفمعلومللات بشللأن ترتيبللات مللدير  االسللتثمارات والحللاف  الخاصللة  .9
 واإليرادات.

شهادة موقعة من رئيس المجلس ورئيس الهي ة تسكد أن لميع االستثمارات التي تمي خالل السنة الماضللية   .10
 للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.    تتفش مع سياسة االستثمارات والمعايير واإللراءات طبقا  

 جميع أعضاء المجلس.ل حجم التعويضات والمنافع التي صرفي لمعلومات حو  .11
 الفلل السابع 

 إدارة الشؤون المالية  
 

 ( 81مادة )
ت دأ السنة المالية للهي ة في األول من كانون الثاني ) يناير( وتنتهي في الحاد  والثالثللين مللن شللهر كللانون األول 

 )ديسم ر( من كل سنة ميالدية.
 ( 82مادة )

 ير المحاس ية المالية في أعمالها عن طريش:ى الهي ة أن تضمن تحايقا  أعلى للمعاييجب عل
 . االحتفاظ بالسجالت المحاس ية والتقارير المهنية وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية.1
 . لنشاء أنظمة مرا بة لدارية ومالية ومعلوماتية.2
 الماضية بما في ذلك:. االحتفاظ بسجل االستثمارات التي نفذت خالل السنة 3
 رية لكل استثمار.. الايمة الدفتأ

 . الايمة السو ية لكل استثمار، أو الايمة المعادلة له لذا ما طرح لل يع.ب
ج. معلومات تسم  بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام القانون وسياسة االسللتثمارات والمعللايير واإللللراءات الخاصللة 

 بذلك.
 ( 83مادة )

 اس ية واألنظمة واإللراءات المطلوبة، وتتأكد من أن:بالمحافظة على السجالت والدفاتر المح تقوم الهي ة
 . المولودات التقاعدية محمية أو تحي المرا بة. 1
 . تحويالت الهي ة والحاف  قد تمي وفقا  ألحكام القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. 2
 ة وصحيحة.يعية للهي ة تتم بصورة اقتصادية وفعال. لدارة الموارد البشرية والمالية والط  3

 

 
 
 



 ( 84مادة )
 ما يلي:  ىعلى الهي ة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتو  عل

 . ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.1
 . اإليرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة.2
 . التغييرات الصافية التي حصلي في  يمة المولودات.3
 . االستثمارات. 4

 

 ( 85مادة )
لى ال يانللات الماليللة السللنوية أن تظهللر لميللع المعلومللات الضللرورية لعللرم الموقللن المللالي بشللكل صللحي  يجب ع

 وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.
 

 ( 86مادة )
مات التي تتضمنها ال يانات المالية  يجب على الهي ة تحضير ووعداد تقارير مالية ربعية تحتو  على نفس المعلو 

 السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية. 
 

 الفلل الثامن 
 المدققون  

 

 ( 87مادة )
يجللب علللى الهي للة تعيللين مللدقش داخلللي متفللرع يتصلللن بالنشللاط واألمانللة والنزا للة واإلخللالا والقللدرة علللى الايلللام 

واألنظمللة والقللرارات ير سنو  يقدم للللى المجلللس طبقللا  للقللانون بالعمليات المالية للهي ة، وعليه أن يقوم بتحضير تقر 
 والتعليمات.

 ( 88مادة )
على المجلللس أن يعللين مللدققا  خارليللا  سللنويا  مللن خللالل مناقصللة مفتوحللة وعادلللة طبقللا  للشللروط والتعليمللات، ويبقللى 

 المدقش الخارلي السابش في موقعه للى حين تعيين مدقش لديد وتسليمه المهام.
 

 ( 89دة )ما
 لتزم بالمعايير التالية:على المدقش الخارلي أن يقوم وي

 . أن يكون عضوا  في لحدى معا د أو لمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها.1
 . أن يكون لديه خ رة ال تقل عن خمس سنوات كمدقش رئيسي لمسسسات مالية ك يرة.2
 . أن يكون مستقال عن الهي ة.3
 
 
 



 ( 90مادة )
ل يللة متطلبللات الهي للة واحتيالاتهللا خللالل السللنة الماليللة أن يقللدم اسللتقالته يجب على المدقش الخارلي الذ  لم يقللم بت

الخطية وموقعة منه للى الهي ة بدون تأخير، وتصب   للذه االسللتقالة سللارية المفعللول عنللد تسللليم الهي للة لهللا، أو فللي 
 ه، أيهما أبعد.الوقي المحدد في كتاب اإلقالة الموله من الهي ة ل

 

 ( 91مادة )
لمجلس وودارة الهي ة تزويد المدقش الخارلي بجميللع المعلومللات والتوضلليحات، وتللأمين الوصللول للللى على أعضاء ا

السللجالت والوثلللائش والسللجالت المحاسللل ية وحسللابات الهي لللة، والتللي يعت ر لللا المللدقش ضلللرورية لتحضللير أ  تقريلللر 
 يطلب منه وفقا  للقانون.

 

 ( 92)مادة 
 يا  ب يانات مفصلة وأن يوض  من ولهة نظر المدقش ما يلي: على المدقش الخارلي أن يعد تقريرا  سنو 

 . لذا كاني ال يانات المالية مقدمة بشكل عادل وفقا  لمعايير المحاسبة الدولية. 1
 . لذا كاني تحويالت الهي ة قد تمي وفقا  ألحكام القانون والتعليمات. 2
 لمولودات الهي ة.االستثمارات يعكس بشكل واقعي الايمة الحايقة . لذا كان سجل 3
رفعها للى مجلس اإلدارة   –من ولهة نظر المدقش الخارلي  –. لذا كاني  ناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة 4

 ولفي نظر المجلس لليها.
 

 ( 93مادة )
في ال يانات المالية التللي وافللش عليهللا  في حالة توفر قناعة لدى المدقش الخارلي أو شك بولود أ  خطأ أو ل مال

الداخلي أو المدقش السابش، فعلللى المللدقش الخللارلي وبللدون تللأخير أن يعلللم المجلللس بهللذا الشللأن، وفللي  للذه   المدقش
الحلللاالت يجلللب عللللى الملللدقش الخلللارلي أن يخلللرج بيانلللات ماليلللة معدللللة أو لللللراء التعلللديل الضلللرور  فلللي التقريلللر 

 المرفوع للى المجلس.
 

 ( 94) مادة
 علومات ألية لهة خارلية باستثناء ما يسم  به القانون. المدقش الخارلي غير ملزم بتقديم أية م

 

 الفلل التاسع 
 الحا:   

 

 ( 95مادة )
علللللى مجلللللس لدارة الهي للللة أن يقللللوم بتعيللللين )حللللاف ( مللللن خللللالل مناقصللللة مفتوحللللة وقانونيللللة يتللللولى لدارة أمللللوال 

 ها القرارات والتعليمات.مدة العمل على أساس معايير األداء التي تتضمنومولودات الهي ة، وتحدد الهي ة له 
 ( 96مادة )

 يجب أن تشمل معايير اختيار الحاف  على ما يلي:
 . توفر نظام لدارة مخاطر وغيره من أنظمة المعلومات واألنظمة التكنولولية لديه.1



 عتمد عليه في السوق. . خ رة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل ليجابي حافل كخ ير ي2
 . . لمكانية لعادة التأمين3
 . لظهار ووثبات حجم رأس المال االحتياطي يتناسب وحجم المبالغ التي يكلن بالحفاظ عليها.4
 . قدرة عالية على االتصال واإلعالم. 5
 . ولود لوائ  عمل أو أدلة التزام أخال ية مكتوبة تتوافش مع المتطلبات التنظيمية.6
 ة وغير ذلك من المصاريف.الس رسمي عن لميع أنواع وأحجام الرسوم والعمول. كشن ووب7

 

 ( 97مادة )
يستلم الحاف  تعليمات مباشرة من رئيس الهي ة أو مدير ا العام للهي ة بشأن أية فعالية تتعلللش بللاألموال والممتلكللات 

ع المحللددة" "والمسللا مات المحللددة" بشللكل المحفوظة لدى الحاف ، ويقوم الحاف  ب دارة أمللوال أنظمللة التقاعللد "المنللاف 
 .، وتعامل الدفعات من وولى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماما  ليا  مستقل ك

 

 ( 98مادة )
 يجب أن يكون الحاف  ومدير االستثمارات وحدتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما البعض.

 

 ( 99مادة )
عللن أ  لومللات مللن الجهللة الرسللمية المشللرفة علللى الحللاف  يجب على الهي ة أن تحصل فللي فتللرات محللددة علللى مع

للراء يمكن أن يسثر على الوضع المالي أو اإلدار  للحاف ، وعليها أن تأخذ اإللراءات الالزمللة علللى ضللوء ذلللك 
 بما فيها لعادة تعيين حاف   خر في حالة الضرورة.

 

 ( 100مادة )
 على الحاف  أن يقوم بالمهام التالية:

 يها نيابة عن المشتركين.عل بمولودات وممتلكات التقاعد بصفته مستمنا  . االحتفاظ 1
 . لبقاء مولودات أنظمة التقاعد مفصولة كليا  عن ممتلكاته الخاصة وغير ا من الممتلكات.2
 . استابال مسا مات الحكومة أو لهات التشغيل األخرى، والموظفين طبقا  للقانون.3
لمالية لهات التشغيل األخرى  ات باستالم المسا مات التقاعدية من وزارة ا. لعالم الهي ة ومدير االستثمار 4

 لحسابات المتقاعدين المفتوحة لديه، وذلك خالل أربعة أيام من استالمه المبالغ. 
. التأكد من أن االستثمارات تتم وفقا  للتعليمات الصادرة عن مالكي الحسابات الفردية والسياسة االستثمارية  5

 للهي ة.
 التقاعدية شهريا  على األقل.لبالس الهي ة بايمة المولودات واإللراءات  .6
. لعالم مجلس اإلدارة بالمسائل المتعلقة بالمولودات الموضوعة لديه نيابة عن المشتركين في فترات زمنية  7

 تحدد من ق ل المجلس.
ل من الهي ة والحاف  بما في ذلك  . تقديم خدمات أخرى لها عالقة بمولودات التقاعد والموافقة عليها بين ك8



 ى المطلوب من العوائد.الحد األدن 
 لتعليمات الهي ة ضمن المواعيد المتفش عليها.  . صرف المنافع التقاعدية وفقا  9

 

 ( 101مادة )
على الحاف  لبالس الهي ة باإللراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم باختيار حاف  لديد  

 فورا .
 
 

 ( 102مادة )
ى مولللودات التقاعللد المسمنللة والموضللوعة لللدى الحللاف  وفقللا  للقللانون فللي أيللة قضللايا ال يجللوز تنفيللذ أيللة قللرارات عللل 

 مرفوعة على الحاف ، وال يجوز أن تكون  ذه المولودات لزءا  من عملية اإلفالس أو التصفية.
 

 ( 103مادة )
ع الهي ة بصورة د يقة  شروط الواردة والمحددة في االتفاق الموقع معلى الحاف  أن يقوم بممارسة نشاطاته وفقا  لل

 وكاملة. 
 

 ( 104مادة )
أمام الهي ة عن أية مسائل أخرى نالمة عن عدم  يام الحاف  بوالباته وفقا  لما  و   يكون الحاف  مس وال  

للقانون واألنظمة والقرارات  منصوا عليه في االتفاق الموقع مع الهي ة أو تلك النالمة عن الايام بمهامه طبقا  
 والتعليمات.

 

 ( 105مادة )
 للهي ة الحش في االستفادة من م لغ لعادة التأمين الخاا بالحاف  وذلك في حالة خرق االتفاق الموقع بينهما. 

 الفلل العاشر  
 مدير اتستثمارات  

 

 ( 106مادة )
 

العقد  ية مرموقة مديرا  لالستثمارات، وتحدد مدة يعين المجلس من خالل مناقصة مفتوحة وقانونية، مسسسة مال
 لقاعدة معايير األداء الجيدة الواردة في األنظمة والتعليمات. من ق ل الهي ة وفقا  

 

 ( 107مادة )
 يجب أن تشمل معايير ايتيار مدير اتستثمارات ما يلي:

 . خ رة استثمارية مث تة ومشهودة. 1
 والتكنولوليا الحديثة لديه. . توفر نظام المخاطر ونظم المعلومات2
سنة من الخ رة على األقل في موضوع لدارة االستثمارات وسجل مث ي كمسسسة مالية ذات   . خمس عشرة3

 سمعة ومكانة عالية في األسواق. 
 . توفير ترتيبات وخدمات لعادة التأمين.4



 مة والقرارات والتعليمات.للقوانين واألنظ . قدرات على تقديم التقارير وال يانات بشكل منتظم طبقا  5
مليون دوالر على   100مع مسشرات ثابتة حول حجم المولودات وحجم رأس المال االحتياطي أو ). قوة مالية 6

 األقل(.
 . ولود لوائ  عمل وأدلة التزام أخال ية مكتوبة تتوافش مع المتطلبات التنظيمية.7
 اريف. . اإلفصاح عن لميع الرسوم والعموالت وغير ا من المص8
 رية لرغرام البحثية المهنية. . التعهد بتوفير المعلومات الضرو 9

 

 ( 108مادة )
للقانون و/أو األنظمة و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو االتفاق على ما   تشمل والبات مدير االستثمارات وفقا  

 يلي:
 سة لجنة االستثمارات.. تقديم مجموعة من خيارات المحاف  المالية بشكل يتناسب وأولويات وسيا1
 لسياسة لجنة االستثمارات واتباع أفضل الس ل والوسائل بشأن ذلك.  ا  . االستثمار وفق2
. تقديم التقارير واإلعالم عن حافظة االستثمارات و يمتها وعائداتها وغير ذلك من المعلومات اإلحصائية التي  3

 يمكن أن تطلب من ق ل الحاف  أو مجلس اإلدارة. 
 ين. على تقديم وتوفير لمكانية لعادة التأم . العمل 4
 . اإلفصاح الكامل عن لميع الرسوم والعموالت وغير ا من المصاريف.5

 الباب السادس  
 صرف قروض بضمان مبلغ المكا:أة أو الراتب التقاعد   

 

 ( 109مادة )
 

ثالث سللنوات وذلللك أثنللاء مللدة  يجوز للهي ة أن تقرم المنتفعين بأحكام  ذا القانون الذين ال تقل مدة خدمتهم عن
في حدود االعتمادات التي يخصصها مجلس اإلدارة لهذا الغرم، وبالفائدة التي يحدد ا ويكون صللرف الخدمة، و 

  ذه القروم في الحدود اآلتية:
 راتب ثالثة أشهر لمن ت لغ مدة خدمته ثالث للى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة. .1

 دمته أكثر من خمس سنوات.راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خ .2
أشللهر لمللن تكللون مللدة خدمتلله أكثللر مللن عشللر سللنوات حتللى خمللس عشللرة سللنة تسللدد فللي مللدة  . راتللب سللبعة3

 أقصا ا ثالث سنوات.
راتب تسعة أشهر لمن تزيد مدة خدمته عن خمس عشللرة سللنة تسللدد فللي مللدة أقصللا ا ثللالث سللنوات وذلللك  .4

قرم الممنللوح للله دت عن  ذا القدر فال يجوز أن يزيد ال، ف ذا زاعاما    57شريطة أال يتجاوز سن المنتفع  
وفوائللده عللن الم للللغ الللذ  يسللتحش فلللي حالللة الوفلللاة فللي تللاريخ نهايلللة مللدة السللداد، وال يجلللوز أن تزيللد ملللدة 
السداد بأية حال عن المدة البا ية ل لوس سن التقاعللد كمللا ال يجللوز للللراء قللرم  خللر لال بعللد سللداد رصلليد 

 القرم السابش.



نتهللاء مللن سللداد القللرم، خصللم الرصلليد المتبقللي ممللا يسللتحش انتهللي خدمللة المنتفللع أل  سلل ب ق للل اال . لذا5
من مكافأة أو راتب تقاعد  الذ  يستحش في حالة وفاتلله أو فصللله مللن الخدمللة بسلل ب العجللز عللن العمللل، وال 

ذا لللم تكللن  نللاك يجللوز خصللم الرصلليد المتبقللي مللن الراتللب التقاعللد  المسللتحش للورثللة لال فللي حللدود الربللع فلل 
 الرصيد تتحمل به الهي ة خصما  من ريع استثمار أمواله.استحقاقات يخصم منها  

 . يجوز لمجلس اإلدارة تخفيض  يمة ما يجوز صرفه من قروم وكذا تخفيض مدة السداد.6
 الباب السابع  

 أحكام عامة وانتقالية  
 الفلل األول  

 حرير الفلسطينية  ترتيبات ياصة بالعاملين :ي منظمة الت 
 

 ( 110مادة )
 

في مسسسات منظمة التحرير   سنوات التفرس لموظفي القطاع العام وقوى األمن الفلسطيني الذين خدمواتحسب 
الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات األسر لرسرى المحررين من سجون االحتالل وفقا  للمعطيات  

 التالية:
لسابقة لصال  قانون التقاعد الجديد  ( تحسب سنوات التفرس أو األسر ا45سن ). لذا كان عمر الموظن دون 1

على أن تحول السلطة الوطنية المستحقات التي ترت ي عليها بما فيها حصة الموظن والحكومة عن  ذه 
 السنوات للى الهي ة وتقيد في الحساب الخاا بالموظن لدى الهي ة.

( 34للقانون رقم ) وفقا   يزيد و و عضو في نظام التقاعد السابش  ( سنة أو ما 45لذا كان عمر الموظن ) .2
، تحسب سنوات التفرس أو األسر السابقة لصال  القانون وتحول السلطة الوطنية المستحقات المترتبة 1959لسنة 

 عليها بما فيها حصة الموظن والحكومة دفعة واحدة لصال   ذا النظام.
( لسللنة 8لقللانون رقللم ) ابش وفقللا  ما يزيد و و عضللو فللي نظللام التقاعللد السلل ( سنة أو 45لذا كان عمر الموظن )  .3

، تحسب سللنوات التفللرس أو األسللر السللابقة لصللال   للذا النظللام وتحللول السلللطة الوطنيللة المسللتحقات المترتبللة 1964
عليهللا بمللا فيهللا حصللة الموظللن والحكومللة دفعللة واحللدة لصللال   للذا النظللام ويشللمل ذلللك المللدنيين وعناصللر قللوى 

 ألمن الفلسطينية.ا

لقلللانون التلللأمين  ( سلللنة أو ملللا يزيلللد و لللو عضلللو فلللي نظلللام التقاعلللد السلللابش وفقلللا  45وظلللن )لذا كلللان عملللر الم .4
، تحسلللب سلللنوات التفلللرس أو األسلللر السلللابقة لصلللال   لللذا النظلللام 2004والمعاشلللات لقلللوى األملللن الفلسلللطيني لسلللنة 

لصللال   للذا ا حصللة الموظللن والحكومللة دفعللة واحللدة وتحللول السلللطة الوطنيللة المسللتحقات المترتبللة عليهللا بمللا فيهلل 
 النظام يشمل ذلك المدنيين وعناصر قوى األمن الفلسطينية.

يقللللوم الصللللندوق القللللومي الفلسللللطيني و/أو  ي للللة التنظلللليم واإلدارة و/أو اإلدارة الماليللللة العسللللكرية وبنللللاء علللللى  .5
ظملللة التحريللللر الفلسللللطينية وفصللللائلها سلللجالتها الرسللللمية باعتمللللاد علللدد سللللنوات الخدمللللة المتفرغلللة فللللي صللللفوف من



لمعتمدة، وتدفع الحكومة كامل التعويض النقد  عن كافة سنوات  ذه الخدمة المعتمدة، ويمكن استخدام مصللادر ا
 أخرى رسمية للوصول للى عدد سنوات العمل المتفرس بمولب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

فللي السللجالت  حالللة عللدم كفايللة المعلومللات الللواردة في حالة حصول الموظن على تقاعللد مللن مصللدر  خللر أو   .6
بشللأن مللدة الخدمللة أو التعللويض المللدفوع عنهللا، تعللدل مسللا مات الحكومللة عللن سللنوات  للذه الخدمللة فللي المنظمللة 

 لرنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.  وفصائلها المعتمدة بشكل يتفش مع اإللراءات واألحكام المطورة وفقا  
 

 ( 111مادة )
ة التحريللر الفلسللطينية وفصللائلها المعتمللدة الحللش فللي اختيللار طريقللة ن الذين عملوا بشللكل متفللرس فللي منظملل للمتقاعدي

 تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقا  إلحدى ال دائل التالية:
 . الحصول على راتب تقاعد  وفقا  لنظام التقاعد الذين كانوا منتس ين لليه عند لحالتهم على التقاعد.1
ول به في الصندوق القومي الفلسطيني تدفع مرة واحدة عند  مكافأة مالية وفقا  للنظام المعم . الحصول على2

 لحالة الموظن على التقاعد وفي  ذه الحالة ال يجوز للموظن أو المنتفعين المطالبة برواتب تقاعدية. 
صندوق القومي أو  . تخصم السلفة أو السلن المالية التي حصلوا عليها على حساب المكافآت وصرفي من ال 3

 لالئحة تصدر بهذا الشأن. من  ذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا   من وزارة المالية

 الفلل الثاني 
 ترتيبات انتقالية 

 ( 112مادة )
( ال تمللس الحقللوق التقاعديللة لمللوظفي الخدمللة 2004، 1964، 1959بمللا ال يتعللارم مللع القللوانين ذات العالقللة )

 التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام  ذا القانون.  قوى األمن الفلسطينية لدى أنظمة  المدنية وعناصر
 

 (113مادة ) 
يكللون للموظللن المحسللوب للله سللنوات خدمللة أقللل مللن السللنوات المطلوبللة السللتحقاق راتللب تقاعللد  وفقللا  لقللوانين .1

 غللرام التقاعللد وفقللا  لالئحللة تصللدرالتقاعد السابقة المذكورة أعاله والقانون الحالي الحش في شراء سنوات خدمة أل
 عن مجلس الوزراء.

( ملللن  لللذه الملللادة علللن نصلللن علللدد 1يجلللب أن ال تزيلللد علللدد السلللنوات المسلللموح بشلللرائها وفقلللا  ألحكلللام الفقلللرة ).2
السنوات المسجلة لصال  الموظن في نظللام التقاعللد وفقللا  ألحكللام القللوانين السللابقة المللذكورة أعللاله والقللانون الحللالي 

 ( سنة.40زيد للمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن )سنوات أيهما أقل، وشريطة أن ال يأو عشر  
 ( 114مادة )

( يوم من تاريخ سريان  ذا  120( سنة خالل )60تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمار م عن )
 القانون شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.

 ( 115مادة )
" سنة وفقا  للقوانين السابقة، خالل  45ستحقة للموظفين دون سن "ات ذات العالقة تحويل المنافع الم على الجه

مدة أقصا ا سنتان من تاريخ سريان القانون للى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي، وتكون شروط ومعطيات  



 التحويل كما يلي:
 المحولة له من النظام السابش.. يقيد للى حساب الموظن الخاا  يمة الحقوق المالية 1
%(  2( في نظام التقاعد الجديد لصال  المشترك وبمعدل )1:1تقيد سنوات المسا مة في تاريخ التنفيذ بنسبة ). 2

 من الراتب الشهر  في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
 .. يجب على الهي ة لقرار أ  تحويل3

 
 

 الفلل الثالث 
 أحكام عامة 

  

 ( 116)مادة 
لى رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء المجلس  ال تنط ش أحكام  ذا القانون ع

 التشريعي. 
 ( 117مادة )

يجوز لمجلس الوزراء أن يحيل أ  موظن العتبارات المصلحة العامة للى التقاعد المبكر لذا أكمل خمس عشرة  
ضمن  ذه المادة ما يمنع من    م من مستحقاته اإللزامية، وال يولدسنة خدمة مق ولة للتقاعد دون أن يخص

 حصول الموظن على أية تعويضات حسب االتفاق مع الجهة المشغلة وضمن أحكام القانون.
 ( 118مادة )

 تسر  أحكام  ذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتبارا  من تاريخ نفاذه. 
 ( 119ادة )

السللتحقاق تقاعللد الشلليخوخة يحصلللون علللى  سللنوات خدمللة أقللل مللن السللنوات المطلوبللة الموظفللون المحسللوب لهللم
 مستحقاتهم وفقا  لسنوات المسا مة الفعلية.

 ( 120مادة )
خدمللة وظيفيللة  سللنة( ولللم يكملللوا 60موظفللو القطللاع العللام الللذين انتهللي أو تنتهللي خللدماتهم بسلل ب بلللوغهم سللن للللل)

تقاعللدا  أساسلليا  لهللم، وفقللا  لالئحللة  مللل خزينللة السلللطة الوطنيللة الفلسللطينيةسللنة( تتح  15محسوبة ألغللرام التقاعللد )
تصدر عن مجلس الوزراء لذا لم يكن لهم دخل  خر، وفي حالة توفر مثل  ذا الللدخل أو اإلعالللة يللدفع الفللرق بللين 

 م لغ التقاعد األساسي والدخل الشهر  فق .
 ( 121مادة )

( دوالر 100اعللدا  أساسلليا  بمقللدار )خزينللة السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية تقفيمللا عللدا مللوظفي القطللاع العللام، تتحمللل 
شهريا  لكل من بلغ سن الستين سنة ولم يكن له أ  دخل أو مصدر لعالة  خللر، وفللي حالللة تللوفر مثللل  للذا الللدخل 

 بأقل من مائة دوالر يدفع الفرق فق .
 ( 122مادة )

لمنتفع من أحكام  به حصل حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص ابما ال يتعارم وأحكام أ  قانون  خر والذ  بمول
 ذا القانون، ال يجوز تنفيذ أو حجز وال ال دء في أية للراءات ضد وعلى حساب المسا مات التقاعدية للمشترك،  



والحقوق المترتبة عنها أو رصيد الحسابات الخاصة به المولودة أو المدارة من ق ل الهي ة، لضافة لذلك ال تشكل  
حساب لزءا من ممتلكات ومولودات المشترك في حالة اإلفالس أو  ل  ذه المسا مات، المنافع وأرصدة المث

 غير ذلك من اإللراءات المماثلة، باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية األوالد.
 ( 123مادة )

قانون يجب على الهي ة أن تكللون قللد وفللرت ق ل أن تتم لباية أية مسا مات ألنظمة التقاعد المسسسة ضمن  ذا ال
 يلي:ما  
 نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مسا مات األفراد والحكومة في نظام المسا مات المحددة..1
. عللرم فللرا اسللتثمار المسللا مات بشللكل تفصلليلي علللى المشللتركين الختيللار شللكل اسللتثمار أمللوالهم مللن نظللام 2

لالختيللللار وتعللللديل  لللللراءات الضللللرورية إلتاحللللة الفرصللللة للمشللللتركينالمسللللا مات المحللللددة، لضللللافة للللللى تللللوفير اإل
 االختيار عند اللزوم.

الحاف  علللى المولللودات االسللتثمارية، ومللدير لالسللتثمارات لل للدء فللي اسللتثمار األمللوال لضللافة للللى تللوفير لميللع .3
 ات.اإللراءات الضرورية من ألل تحويل الصناديش والمعلومات للى الحاف  ومدير االستثمار 

 ( 124مادة )
 ائ  والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام  ذا القانون.يصدر مجلس الوزراء اللو 

 ( 125مادة )
 يلغي كل حكم يخالن أحكام  ذا القانون.

 ( 126مادة )
 

تنفيذ أحكام  ذا القانون، ويعمل به من تللاريخ نشللره فللي الجريللدة  -كل فيما يخصه -على لميع الجهات المختصة
 .الرسمية
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