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 :صدر القانون التالي
 
 
 
 

 ( 1) ةماد 
 :ةاآلتي اتالقانون األصلي، بإضافة التعريف( من 1تعدل المادة )

م وتعديالته، وقانون التأمين  1959( لسااااااااانة  34: قانون التقاعد المدني رقم )وانين وأنظمة التقاعد السااااااابقةق
(  16التأمين والمعاشاااااات لقوى األمن الفلساااااطيني رقم ) م وتعديالته، وقانون 1964( لسااااانة  8والمعاشاااااات رقم )

 م وتعديالته.2004لسنة 
 .م2005( لسنة 7: قانون التقاعد العام رقم )القانون األصلي



 ( 2مادة )
 ( وذلك على النحو اآلتي:5(، )4(، )3( من القانون األصلي بإضافة فقرات ثالث )8ُتعدل المادة )

 تعتبة مدد الخدمة التي تقضى في ظل هذا القانون مقبولة للتقاعد. .3
 أن مة أو قوانين التقاعد السابقة مقبولة للتقاعد.تعتبة مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب  .4
في ظل قوانين   ضاااتةلإذا لم يكن المضاااتةل على رأم عمله عند ساااةيان هذا القانون، تةضااام مدة  دمة الم .5

وأن مة التقاعد السااااابقة إلى مدة  دمته الالبقة ب يو يتوجب عليه رد المساااات قات التي تقاااااااها عن ا  
 ل ساب ال يئة.

 (3مادة )
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:13ل المادة )تعد

 تةعفى عائدات استثمارات ال يئة ورواتب التقاعد والمساهمات على ا تالف أنواع ا من اةيبة الد ل.
 (4مادة )

 )سااااانة  ( من القانون األصااااالي باساااااتبدال الالبارتين )ثالثة أشااااا ة(، و)ربة السااااانة( الواردة في ا لتصااااابح 22تعدل المادة )
 ميالدية(.

 
 (5) ةماد 

 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:25( من المادة )1ُتعدل الفقرة )
 للمضتةل ال ق في ال صول على المنافة التقاعدية وفقًا لآلتي: .1
%( عن كل ساانة  دمة أمضااي  في ظل هذا القانون، وفقًا لن ام  2تقاعد شاايخو ة م سااوبًا على أسااام ) .أ

ددة، أما ساانوات الخدمة السااابقة فيتم ابتساااب ا وفقًا لمعادلة قانون التقاعد الذي كان يخضااة  المنافة الم 
له المنتفة قبل انتفاعه ب ذا القانون، وتضااف النسابة للنسابة الناتية عن ابتسااب سانوات  دمته في ظل 

عدية عن مدة القانون األصااااالي، على أن تت مل الخاينة العامة في هذه ال الة صاااااةف المسااااات قات التقا
م وتعديالته، وفي هذه ال الة 1959( لسانة  34 دمته الساابقة إذا كان  وفقًا لقانون التقاعد المدني رقم )

 ال تت مل الخاينة تسديد أي اشتةاكات لل يئة عن تلك المدة.
 دون اإل الل بما ورد في البند )أ( من هذه المادة، يكون للمضاتةل ال ق في ال صاول على تقاعد العيا .ب 

الصاا ي، ويتم ابتساااب المنافة التقاعدية في هذه ال الة على أسااام أن ساانوات الخدمة المقبولة للتقاعد  
هي عدد سااانوات الخدمة الفعلية بتى تاريخ اإلبالة للتقاعد مضاااافًا إلي ا نصااا  السااانوات المتب ية بتى  

 ( سنة.40د عن )بلوغ سن التقاعد اإللاامي، وال تايد سنوات الخدمة الم سوبة ألغةاض التقاع



  نسااااااااااااااباةفي جمية األبوال، يياب أال يتيااوا الةاتاب التقااعادي النااتل عن التسااااااااااااااوياة الن اائياة بادًا أعلى ب .ج
%( من متوساااار الةاتب ث ة ثالو ساااانوات من ساااانوات الخدمة الم سااااوبة ألغةاض التقاعد، وفي 80)

متوسااااااااار الةاتب ث ة  %( من  35)نسااااااااابة  بالتي العيا الصااااااااا ي والوفاة أال يقل الةاتب التقاعدي عن  
 ثالو سنوات من سنوات الخدمة الم سوبة ألغةاض التقاعد.

باسااااااااتثناا ابتساااااااااب مدد الخدمة على فتةتين وفقًا لما جةى تفصاااااااايله في البند )أ( من هذه المادة، تةطبق   .د 
أبكام هذا القانون على جمية عمليات است قاق صةف الةاتب التقاعدي وتوايعه، سواا بالنسبة للمتقاعد  

 أو على ورثته من بعده.

 (6مادة )
 ( من القانون األصلي بالناص اآلتي:25( من المادة )3ُتستبدل الفقرة )

( من هذا القانون،  19في بالة الوفاة يةواع على الورثة المساات قين الةاتب التقاعدي وفقًا لليدول المل ق بالمادة ) 
اتب التقاعدي وفقًا لألساااااس المعتمدة البتسااااااب راتب  وفي بالة وفاة المضاااااتةل  الل الخدمة الفعلية ية تساااااب الة 

( من القانون األصاالي ويةواع الةاتب التقاعدي على  25( بند )ب( من المادة ) 1العيا الصاا ي الوارد في الفقةة ) 
 ( من هذا القانون. 19الورثة المست قين وفقًا لليدول المل ق بالمادة ) 

 (7مادة )
 ، ليصبح على النحو اآلتي:من القانون األصلي (25لمادة )( من ا5يعدل البند )ب( من الفقرة )

( ساااانة ولم يكن طالبًا في إبدى مةابل التعليم الثانوي أو 21ن ساااان )و البن أو البن  أو اإل وة المةعالإذا بلغ ا
( ساااااااانة إذا كانوا ملت قين بحبدى مةابل التعليم أو اليامعات أو المعاهد 26دون د ول اليامعات، أو ساااااااان )

 ا.العلي

 (8مادة )
 ( على النحو اآلتي:7يحمل الرقم )من القانون األصلي ( 25ُيضاف بند جديد للمادة )

 تةدفة باإلاافة إلى المنافة التقاعدية الدفعات التالية:
 عالوة عائلية )اجتماعية( وفقًا للقانون الخااة له المضتةل طالما كان يست ق الةاتب التقاعدي. .أ

ةواتب والدرجات في وق  من األوقات عن الذي كان قائما عند انت اا  دمة إذا تغية أو ا تل  ساااااااااااالم ال .ب 
من الضااا ة الذي ي صااال    يةساااواى الةاتب على أساااام سااالم الةواتب والدرجات اليديد وذلك اعتباراً   ،المنتفة

 فيه التغيية أو اال تالف أي ما أفضل للمنتفة.
 (9مادة )



 ( على النحو اآلتي:8صلي يحمل الرقم )( من القانون األ25يضاف بند جديد للمادة رقم )
واإلجاااات االسااااااااااااااتثناائياة في المناافة   راتاب واإلجاااات الادراسااااااااااااااياة بادون  راتاب تاد ال مادة اإلعاارة واإلجاااات بادون 

  وبصااة المضااغل( وفقاً  مضااتةل التقاعدية على أن يساادد عن ا المضااتةل كافة المساااهمات بسااب القانون )بصااة ال 
 ا. لالئ ة تصدر عن ميلس الوارا 

 ( 10مادة )
 ( على النحو اآلتي:9( من القانون األصلي يحمل الرقم )25يضاف بند جديد للمادة رقم )

مدة ثالثة أشااااا ة  رواتبهلقانون تساااااتمة ج ة التضاااااغيل بصاااااةف  في بالة وفاة أبد المضاااااتةكين بأبكام هذا ا .أ
د تساااتمة هيئة التقاعد  تضااامل الضااا ة الذي تةوفي فيه وشااا ةين ي ةين، وفي بالة وفاة المضاااتةل بعد التقاع

 من الض ة الذي تةوفي فيه. التقاعدي ثالثة أش ة اعتباراً  راتبهبصةف 
تةصااااااةف المبالغ المذكورة في الفقةة )أ( من هذه المادة إلى أرمل/ااااااااااااااااااااة المضااااااتةل إن وجد/ت في المواعيد  .ب 

بال وجود أوالد  األرامل تةقساااام المبالغ بين ن بالتساااااوي، وفي  ت تعدد وفي بال   ،المقةرة لصااااةف المةتبات 
ة أو بنات غية متاوجات فحن م يسااااااااااااات قون ما كان يصاااااااااااااةف لوالدت م فيما لو لم ت ن قد تةوفي    ،قةصاااااااااااااا

 ويةصةف االست قاق إلى الولي الضةعي إن وجد وإن لم يوجد فيصةف إلى الوصي.
(  5000شاا ة ب د أدنى ) يتم اعتماد مبلغ يساااوي راتب    ، في كال ال التين المذكورتين في الفقةة )أ( من هذه المادة  .ج 

 مسااة يالف شاايكل بسااب ال االت سااالفة الذكة لألرملة أو األرامل إن تعددن أو ولي القصااة أو من يثب  أنه  
 ويلغى كل ما يخال  ذلك في أي قانون أو ن ام تقاعدي ي ة.   ، قام بتولي مصاريف الينااة 

 تنطبق أبكام هذه المادة على جمية قوانين التقاعد السابقة. .د 

 ( 11) مادة
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي:26تعدل المادة )

يساات ق المضااتةل عند إبالته على التقاعد ألي ساابب، كامل المبالغ الميمعة باساامه في ال ساااب المذكور  .1
وبصاة المضاغل والعوائد  ضاتةلصالي، بما في ذلك بصاة الم( من القانون األ12( من المادة )5في الفقةة )
 ، وله ا تيار أبد البديلين اثتيين: التقاعدية

 كامل المبلغ دةفعة وابدة عند التقاعد. -أ
 مبلغ ش ةي وفقًا ليدول مةتفق عليه.  -ب 

+ بصااااة المضااااغل( على ورثته  لمضااااتةلفي بالة وفاة المضااااتةل، يةواع مبلغ المساااااهمات الم ددة )بصااااة ا .2
 كاماًل وفقًا ل ية بصة اإلرو أو ما يقوم مقام ا.



 (  12مادة )
 ( من القانون األصلي وتستبدل بالناص اآلتي: 27( من المادة ) 2لغى الفقرة ) ت  .1

المضاتةكون الذين أكملوا عضاةين سانة  دمة مقبولة ألغةاض التقاعد من الذكور و مساة عضاة سانة ل ناو 
 ( سنة ي صلون على تقاعد شيخو ة.55سن ) وبلوغ

 ستبدل بالناص اآلتي: ( مان القانون األصلي وت 27( من المادة ) 3تلغى الفقرة )  .2
( سااااااااااااانة  دمة ل ناو مقبولة  20( سااااااااااااانة  دمة مقبولة للتقاعد للذكور و)25أكملوا ) نالمضاااااااااااااتةكون الذي

 ( سنة.50ألغةاض التقاعد وبلوغ سن )
 
 
 
 (  13مادة )

 ( مان القانون األصلي وُيستبدل بالناص اآلتي:28( من المادة )1لغى البند )ب( من الفقرة )يُ  .1
قل من ثالو ساااااااانوات تةدفة له المبالغ  أ وكان  لديه  دمة   مضااااااااتةل كانية الت ويل متوفةة لدى ال إذا لم ت ن إم 

التي اشااااتةل ب ا بن ام المنافة الم ددة والمساااااهمات الم ددة، وإذا كان له  دمة ثالو ساااانوات أو أكثة ولم  
فة الم ددة ومسااااااااهمته  يسااااااات ق راتبًا تقاعديًا تةصاااااااةف له كافة المسااااااااهمات التي كان يدفع ا في ن ام المنا 

 ومساهمة المضغل في ن ام المساهمات الم ددة بال مساهمته في هذا الن ام. 
 ( مان القانون األصلي ليصبح على النحو اآلتي:28( من المادة )1ُيعدل البند )د( من الفقرة ) .2

ةف  له دفعة  العودة إلى  وابدة عند يسااتطية المضااتةل المسااتقيل من الخدمة أن يةساادد المساااهمات التي صااة
 للقانون. اً الخدمة وفق

 (  14مادة )
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 29من المادة )   ( 2،  1) عدل الفقرات  تُ 

 ( لتصبح على الن و اثتي: "دون سن التقاعد اإللاامي".1ستبدل الفقةة ) . تة 1
 ( من القانون األصلي.29( من المادة )2لغى الفقةة ). تة 2

 ( 15مادة )
 ( من القانون األصلي، لتصبح على النحو اآلتي: 31( من المادة ) 2ستبدل الفقرة ) تُ 



ة عدد الورثة المساااااااات قين للةاتب، يةعاد ابتسااااااااابه وتوايعه على ما تبقى من الورثة المساااااااات قين للةاتب يا إذا تغ
 .القانون  ( من هذا19التقاعدي، لل فاظ على بصص متساوية ل م، وفقًا لليدول المل ق بالمادة )

 
 
 ( 16مادة )

 ( من القانون األصلي بالناص اآلتي: 33( من المادة )3ستبدل الفقرة )تُ 
واأل وات( متأتي من أبد الي ات نال د ل للضاااةيك )البنات واأل وة يكون ه أالضاااتةن عند وفاة المضاااتةل ية  .أ

يمة اساات قاق م، ول ذا الغةض  أو يكون د ل م أقل من ق  ،المضااتةكة بن ام التقاعد وفقًا ألبكام هذا القانون 
 ال تعتبة النفقة المدفوعة للبنات واأل وات د اًل. 

في بالة وجود د ل  اص تةخصاااام قيمة الد ل من المساااات قات التقاعدية، وتتم إعادة ت ديد المساااات قات   .ب 
د  التقاعدية ساااانويًا، على اااااوا المتغيةات ال اصاااالة في الد ل سااااواا في الايادة أو النقصااااان، على أن يةةا 

 باقي النصيب على المست قين للةاتب. 
على الضاااخص المنتفة إثبات عدم بصاااوله على د ل أو أن د له أقل من مسااات قاته بواساااطة شااا ادة من   .ج

 .الي ة المعنية تةؤيد إقةاره

 ( 17مادة )
 :اآلتية( من القانون األصلي بالفقرة 33( من المادة )6ستبدل الفقرة )تُ 

النصااااااااااااااياب الم ادد في اليادول الخااص بتواية الةاتاب التقااعادي الوارد ب اذا  يساااااااااااااات ق الاوج باال وفااة اوجتاه
القانون إذا كان وق  وفات ا مصاااااااااابًا بعيا صااااااااا ي يمنعه من ال ساااااااااب، ويثب  بالة العيا بقةار من اللينة 

فحذا نقص    ،الطبية الخاصااااااااة بال يئة أو إذا كان الاوج ال د ل له يعادل قيمة اساااااااات قاق المعا  أو يايد عنه
- لد ل عما يسااات قه يصاااةف له بصاااته بمقدار الفارق ويواع باقي الةاتب المسااات ق للاوجة على المساااتفيدين ا

 وفق اليدول الوارد ب ذا القانون. -دون الاوج

 

 

 ( 18مادة )
 ( على النحو اآلتي:7( من القانون األصلي تحمل الرقم )33ضاف فقرة جديدة للمادة رقم )تُ 



فيةخصااااااص الةاتب  ،الورثة المساااااات قين أكثة من راتب تقاعدي من هيئة التقاعد في بالة اساااااات قاق المنتفة أو 
إال إذا كان الةاتبان التقاعديان مةساات قين    ،التقاعدي األكبة، وال ييوا اليمة بين الةاتبين التقاعديين من ال يئة

 للاوج واوجِه.

 ( 19مادة )
من القانون األصاالي ويصاابح على النحو   (34المادة )ب ل الجدول الخاص بتوزيع الراتب التقاعدي الواردعد  يُ 

 االتي:
 

رقم  
 المستحقاااااااااااااون  الحالة 

 األنصبااااة المستحقاااة في الراتب 
 خااااوةاإل الوالااااادان  األوالد  األراماااااال

1.  
اوج  أو  أرامااااااال  أو  أرملاااااااة 

 مست ق وأكثة من ولد
 

0.5 
 نص  

0.5   
 - - نص  

2.  
اوج   أو  أرامااااااال  أو  أرمااااااالاااااااة 

 مست ق وولد وابد ووالدان 
 

0.5   
 ثلو  نص  

سدم للوابد  
 - أو اثنين 

3.  
اوج  أو  أرامااااااال  أو  أرملاااااااة 

 مست ق وولد وابد
 

0.5   
 - - ثلو  نص  

4.  
اوج  أو  أرامااااااال  أو  أرملاااااااة 

من ولاد    مساااااااااااااات ق أو أكثة
 ووالدان مست قان

 

   0.5 ثلو 
 نص  

سدم للوابد  
 أو اثنين 

- 

5.  
اوج  أو  أرامااااااال  أو  أرملاااااااة 
مساااااااااااااات ق ووالادان مة عادم  

 وجود أوالد
 

0.5   
 نص  

- 
سدم ل ل  

 من ما 
- 

6.  
أكثاااة مااان ولاااد ووالااادان ماااة 
عاااااادم وجااااااود أرملااااااة أو اوج 

 مست ق
- 

0.75  
ثالثة  
 أرباع

سدم للوابد  
 و اثنين أ

- 

7.  
مااااااااااة    ولااااااااااد وابااااااااااد ووالاااااااااادان 

عاااااااادم وجااااااااود أرملااااااااة أو اوج  
 مست ق 

- 
0.5   
 نص  

سدم ل ل  
 من ما 

- 

http://muqtafi.birzeit.edu/Legislation/getLegPart.aspx?pid=A14816_34#A14816_34


8.  
والدان مة عدم وجود أرملة أو  

 - - أوالد أو اوج مست ق 
ثلو للوابد  
 - أو االثنين 

9.  
أخ أو أ اااا  مة عاااادم وجود  
أرملاااة أو اوج مسااااااااااااات ق وال  

 أوالد وال والدين 
 سدم  - - -

10.  
كثة من أخ أو أ   مة عدم  أ

ساااااااات ق  وجود أرملة أو اوج م 
 وال أوالد وال والدين 

- - - 
ثلو  
 بالتساوي 

 ( 20مادة )
 ( وذلك على النحو اآلتي:  5تحمل رقم ) جديدة ( من القانون األصلي بإضافة فقرة35عدل المادة )تُ 

يتوق  صااااةف الةاتب التقاعدي المساااات ق للذكور من األوالد واإل وة إذا جاواوا ال ادية والعضااااةين، ويسااااتثنى  
 ،ان مةست ق الةاتب مصابًا بعيا ص ي يمنعه من ال سب وق  االست قاق إلى أن ياول العيامن ذلك إذا ك

 وفي كال ال التين يثب  ذلك بقةار من اللينة الطبية.
 
 
 
 (  21مادة )

 ( مان القانون األصلي بالناص اآلتي:36( من المادة )2، 1ستبدل الفقرتان )تُ 
( ساااانة من الخدمة الم سااااوبة  15ة المضااااغل وال يئة واساااات مال ) للمضااااتةل ال صااااول على تقاعد مبكة بعد موافق 

لن ام المنافة الم ددة سااوف    وفي هذه ال الة فحن الةاتب التقاعدي وفقاً   ، ( ساانة 50ألغةاض التقاعد وبلوغ ساان ) 
%( عن كل سااانة وصاااواًل لسااان الساااتين بصاااةف الن ة عن القانون الذي يخضاااة له  2ينخفض تناقصااايًا بنسااابة ) 

 المضتةل. 

 ( 22ة )ماد 
 تي:وفق اآل ( مكرر36) جديدة تحمل الرقم القانون األصلي مادةضاف إلى تُ 

في بال بلوغ المضاتةل سان التقاعد اإللاامي ولم يكن لديه سانوات  دمة فعلية مقبولة للتقاعد تؤهله لضاةاا سانوات 
للمضاتةل شاةاا سانوات    الخدمة المتب ية السات مال سانوات ال د األدنى المطلوبة لصاةف راتب تقاعدي له، فييوا 

 . القانون األصلي ( من  113المنت ية بالتعيين لدى المضغل، وفق أبكام المادة )   - العقد - التضغيل المؤق   



 (  23مادة )
 تي:( مكرر وفق اآل37ضاف إلى القانون األصلي مادة جديدة تحمل الرقم )تُ 

تاب التقااعادي من ال يئاة والةاتاب على الةغم مماا ورد في أي تضااااااااااااااةية ي ة، ييوا للمضااااااااااااااتةل اليمة بين الةا
 .ألبكام القانون األصلي وتعديالتهالض ةي أو أية مكافأة وراتب تقاعدي ي ة عن وظيفة غية  ااعة 

 (  24مادة )
 ( على النحو اآلتي: 3( من القانون األصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم ) 113عدل المادة )تُ 

 كاملة. سنةً  ضتةلالخدمة الفعلية الم سوبة للمألغةاض الضةاا تعتبة كسور السنة من سنوات 
 
 (  25مادة )

 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:114ستبدل المادة )تُ 
 عند بلوغ م سن التقاعد اإللاامي وفقًا للقانون الخااة له المضتةل. المضتةكينتنت ي  دمة 

 ( 26مادة )
 ( من القانون األصلي. 116لغى المادة )تة 

 (  27مادة )
 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:117بدل المادة )ستتُ 
المصل ة العامة إذا أكمل  مس عضةة سنة    العتبارات إلى التقاعد المةبكة  مضتةل أي  للمضغل إبالة  ييوا   .1

  دمة مقبولة للتقاعد دون أن يةخصم من مست قاته اإللاامية.
د شااااااااااااااةون اإلبالة للتقااعد المبكة وفقاًا للفقةة ) .2 الماادة بموجب الئ اة تصاااااااااااااادر عن ميلس   ( من هذه1تة ادا

ببة.الواراا تة   ةاعي تقييد اإلبالة بضوابر ومعايية مواوعية مةسا
%( من  10( من هذه المادة من ة ال تتياوا )1وفقًا ألبكام الفقةة )المبكة المة ال للتقاعد  المضاااااتةل   يةمنح .3

 دول اثتي:وذلك وفق الي ،الةاتب الم سوب للتقاعد إاافة إلى المست قات األ ةى 
 

عدد السنوات المتبقية حتى 
 بلوغ سن التقاعد اإللزامي

نسبة المنحة المضافة  
 للراتب التقاعدي 

1 1 % 
2 2 % 
3 3 % 



4 4 % 
5 5 % 
6 6 % 
7 7 % 
8 8 % 
9 9 % 
 % 10 فأكثة  10

 

 هذه المادة، تعتبة كسور السنة سنة كاملة.( من 3الفقةة )ألغةاض  .4

 ( 28مادة )
 :آلتي( من القانون األصلي بالنص ا118ستبدل المادة )تُ 
م، ويتم تساااااااااااوية  01/09/2006تساااااااااااةي أبكام هذا القانون بتعديالته على كافة باالت التقاعد اعتبارًا من   .1

 به. المست قات قبل هذا التاريخ كل بسب قانون أو ن ام التقاعد الذي كان منتفعاً 
عضااااااا الميلس التضاااااةيعي وأعضااااااا ال كومة تتولى هيئة التقاعد العام ابتسااااااب المسااااات قات التقاعدية أل .2

ألبكام قانون مكافآت ورواتب أعضاااااا الميلس التضااااةيعي وأعضاااااا ال كومة والم اف ين   والم اف ين وفقاً 
ألبكام   م، وابتسااااب المسااات قات التقاعدية لةئيس السااالطة الوطنية الفلساااطينية وفقاً 2004( لسااانة  11رقم )

 م.2005( لسنة 18الوطنية الفلسطينية رقم ) قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة
( من هذه 2تتولى الخاينة العامة للساااااالطة الوطنية الفلسااااااطينية دفة المساااااات قات التقاعدية للمضاااااامولين في الفقةة ) .3

 المادة.
 ( من هذا القانون.19يةواع الةاتب التقاعدي في بال الوفاة على الورثة وفقًا لليدول المل ق بالمادة ) .4
 

 ( 29مادة )
 ( من القانون األصلي بالنص اآلتي:119ستبدل المادة )تُ 
المنتفعون الم سااااااااااوب ل م ساااااااااانوات  دمة أقل من الساااااااااانوات المطلوبة الساااااااااات قاق راتب تقاعدي تةةد ل م  .1

 مساهمت م عن تلك المدة وفقًا لسنوات المساهمة الفعلية.



لمقبولة للتقاعد وفقًا ألبكام هذا القانون  إذا اادت مدة  دمة المنتفة الفعلية عن ال د األقصااى لمدة الخدمة ا .2
أو اادت قيمة الةاتب عن نسبة ال د األقصى المنصوص عليه في هذا القانون تةةد مساهمات المضتةل عن  

 تلك المدة وفقًا لسنوات المساهمة الفعلية.
قة بضااااةاا ساااانوات ال تخل أبكام هذه المادة ب ق المنتفة وفق أبكام القانون األصاااالي وقوانين التقاعد الساااااب .3

الخدمة التي تمكنه من ال صااااااول على راتب تقاعدي عند بلوغه ساااااان التقاعد اإللاامي وعدم وجود ساااااانوات 
  دمة مقبولة للتقاعد تؤهله لل صول على راتب تقاعدي.

 ( 30مادة )
 وفق اآلتي: ( مكرر123) ضاف إلى القانون األصلي مادة جديدة تحمل الرقمتُ 
اعدي ل افة المضاااااتةكين على أساااااام متوسااااار الةاتب ث ة ثالو سااااانوات بصاااااةف يتم ابتسااااااب الةاتب التق .1

 الن ة عن القانون الذي يخضة له المضتةل.
وفي قانون    ،م وتعديالته1959( لسااااانة  34لغى العالوة الضاااااخصاااااية الواردة في قانون التقاعد المدني رقم )تة  .2

(  16التأمين والمعاشاات لقوى األمن رقم )وفي قانون    ،م وتعديالته1964( لسانة 8التأمين والمعاشاات رقم )
 وفي أي ن ام تقاعدي ي ة. ،وفي القانون األصلي ،م2004لعام 

صاااااااااااةف مبلغ ثالثمائة شااااااااااايكل إااااااااااااافة إلى الةاتب التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن تواع على ورثة ية  .3
داول الواردة في قوانين التقاعد  القانون واليمن هذا   (19المادة )لليدول الوارد في    المتوفى أو الضاااااااا يد وفقاً 

 السابقة.
%(  30)  نسااابة %( وأال يقل عن 80) نسااابة ييب أال يتياوا الةاتب التقاعدي في جمية األبوال الساااابقة عن   .4

وفي كال ال التين يكون االبتساااااااب من متوساااااار الةاتب ث ة ثالو ساااااانوات من ساااااانوات الخدمة الم سااااااوبة  
 ألغةاض التقاعد. 

ساااات قات التقاعدية السااااابقة التي تم  وفقًا ألبكام القانون األصاااالي وفقًا لما تما النص تةعاد تسااااوية كافة الم .5
على أن يتم صااةف أي ايادة على الةاتب التقاعدي بأثة فوري من تاريخ صاادور هذا   ،عليه في هذا القانون 

 القانون.

 ( 31مادة )
 ال يةعمل بأي نص يتعارض مة هذا القانون.

 ( 32مادة )



ٌل فيما يخصاااااااااه  -ختصاااااااااة كافة على الي ات الم من تاريخ نضاااااااااةه في   ويةعمل به،  تنفيذ أبكام هذا القانون   -كة
 اليةيدة الةسمية.  

 م 2022/ 12/ 26: در في مدينة غاة بتاريخص
  ها /1444/02: الموافق                 

                                                                   رئيس دولة فلسطين



 


