
 

  م 2005) لسنة 7قانون التقاعد العام رقم (
  

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد االطالع على القانون األساسي املعدل، 
) 34م وتعديالته املعمول به يف حمافظات غزة، وعلى قانون التقاعد املدين رقم (1964) لسنة 8وعلى قانون التأمني واملعاشات رقم (

م، 2004) لسنة 16مول به يف حمافظات الضفة، وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيين رقم (م املع1959لسنة 
وتعديالته، وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبناء على ما أقره اجمللس  1998) لسنة 4وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم (
  م أصدرنا القانون التايل: 7/4/2005التشريعي جبلسته املنعقدة بتاريخ 

  

  الباب األول 
  تعاريف ونطاق القانون 

  ) 1مادة (
يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املخصصة هلا أدناه، ما مل تدل القرينة على خالف ذلك: السلطة الوطنية: السلطة الوطنية 

الفلسطينية. الرئيس: رئيس السلطة الوطنية. احلكومة: جملس وزراء السلطة الوطنية. رئيس الوزراء: رئيس احلكومة. الوزير: كل من عمل 
لسلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية مبرتبة وزير. اخلزينة: خزينة السلطة الوطنية. املوظف: كل من عني بقرار من وزيراً يف ا

جهة خمتصة لشغل وظيفة مدرجة يف نظام تشكيالت الوظائف املدنية أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر احلكومية أيا كانت 
ي مستخدم آخر نصت القوانني واألنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام. الدائرة احلكومية: طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أ

ا.  أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة أو ملحقة 
ام القانون. املشرتك: املوظف املنتسب لنظام التقاعد العام والذي تسري عليه املتقاعد: املوظف الذي حيال على التقاعد وفقاً ألحك

فقاً أحكام القانون. احلافظ: البنك أو املؤسسة املالية اليت يتم تعيينها من قبل جملس إدارة اهليئة حلفظ وإدارة أموال وممتلكات اهليئة و 
افع تقاعدية بعد تطبيق القانون ويشمل املتقاعد ومستحقي التقاعد لتعليمات جملس اإلدارة. املنتفع: الشخص الذي حيصل على من

وفقاً ألحكام القانون. الراتب: املبلغ الشهري الذي يتقاضاه املوظف والذي ختصم منه املسامهات ويشمل الراتب األساسي، والعالوات 
مهة املشرتك: النسبة املقتطعة شهرياً من راتب املوظف الثابتة وهي (عالوة طبيعة العمل) والعالوات الدورية وعالوة غالء املعيشة. مسا

ة طبقاً للقانون. مسامهة احلكومة: املبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة السلطة الوطنية ملصلحة املوظف. املسامهة اإللزامية: مبلغ أو نسب
األساسي وتقوم احلكومة باقتطاع النسبة  مئوية من الراتب امللزم املوظف بتوريده إىل احلافظ مسامهة منه لصاحل حساب التقاعد

وتوريدها للهيئة. املسامهة االختيارية: مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب واليت يطلب املوظف من احلكومة خصمها من راتبه وبشكل 
لغ العائدة لنظام التقاعد اختياري وتورد حلسابه لدى احلافظ. العوائد التقاعدية: الفوائد واألرباح املستحقة من استثمارات مجيع املبا

األساسي، واملبالغ املرصودة يف حساب املوظف. الراتب التقاعدي: املبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة أو مزيج بينهما تدفع 
عليه ملوظفي القطاع العام أو أية فئة مشمولة يف أحكام هذا القانون عند االستحقاق. تقاعد الورثة: هو مبلغ التقاعد الذي حيصل 

ورثة املوظف املتويف وفقا ألحكام القانون. سن التقاعد املبكر: السن األدىن من سن التقاعد اإللزامي والذي يسمح مبوجبه هذا القانون 



للموظف اخلروج إىل التقاعد واحلصول على راتب تقاعدي واالستفادة من املسامهات واحلصص والعوائد التقاعدية واملنافع األخرى. 
ارة: هو اجمللس الذي يشكل مبوجب أحكام هذا القانون ويتوىل مسؤولية إدارة هيئة التقاعد. رئيس اجمللس: رئيس جملس جملس اإلد

إدارة هيئة التقاعد. املستحقون: األفراد الذين هلم احلق يف االستفادة من الراتب التقاعدي األساسي واألموال اجملمعة يف احلساب 
املبالغ اليت تطلب اهليئة من خرباء استثماريني (مدير أو مديرو االستثمار) استثمارها   الستثمارات: االختياري للموظف املتقاعد. ا

لصاحل املوظف نيابة عنه يف األوجه واألماكن احملددة وفقاً ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه. سنوات اخلدمة التقاعدية: 
ا املالية بالكامل للهيئة. اهليئة: هي مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد مبوجب  "هيئة التقاعد  أحكام هذا القانون واليت سددت مستحقا

، 1959) لسنة 34الفلسطينية" املنشأة مبوجب هذا القانون. احلسابات: احلسابات اخلاصة بأنظمة التقاعد السابقة وفقاً لقانون (
ة وهي نظام "املنافع احملددة" و "نظام املسامهات احملددة" واملعرفة يف ، إضافة إىل حسابات األنظمة اجلديد1964) لسنة 8وقانون (

هذا القانون. املدققون: األشخاص املتخصصون الذين يقومون بأعمال التدقيق احملاسيب واملايل جلميع أعمال اهليئة وفقاً ألحكام 
ئة ويقومون مبهمات التدقيق احملاسيب واملايل ألعمال القانون. جلنة التدقيق: جمموعة من أشخاص متخصصني يف احملاسبة تعينهم اهلي

املالية  اهليئة. مديرية الرواتب العامة: الدائرة املختصة يف وزارة املالية اليت تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملني يف القطاع العام. اإلدارة
ها إعداد رواتب العسكريني. دراسة اكتوارية: دارسة مالية والعسكرية: اإلدارة املالية اليت تتوىل تنفيذ موازنة القطاع العسكري مبا في

إحصائية متخصصة تقدر إيرادات ونفقات اهليئة املستقبلية وفقاً ملسامهات ومنافع املوظفني واملتقاعدين والعوامل الدميوغرافية اخلاصة 
ئة من سداد مجيع املستحقات التقاعدية من خالل بالعاملني اخلاضعني لقانون التقاعد العام. التوازن املايل: الوضع الذي ميكن اهلي

املبالغ املتوفرة لديها سواء من مسامهات املشرتكني و/أو العائدات االستثمارية هلذه األموال. األنظمة األخرى: أنظمة التقاعد غري 
ة األوضاع االستثمارية وتقدمي التوصيات النظام الوارد يف هذا القانون. جلنة االستثمارات: اللجنة املشكلة داخل اهليئة واملكلفة بدراس

ىل املتعلقة باستثمار أموال اهليئة جمللس اإلدارة. مدير االستثمارات: الشخص أو املؤسسة املالية املختصة الذي يعني من قبل اهليئة ليتو 
سعار املستهلك: الرقم القياسي إدارة استثمار أموال اهليئة حسب تعليمات جملس اإلدارة وفقاً ألفضل املمارسات. الرقم القياسي أل

 لألسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين. املنافع احملددة: العائد املعرف مسبقاً واملضمون والذي
ذا القانون احلق يف استالمه من قبل هيئة التقاعد وفقاً ألحكام هذا القان ون. نظام املنافع احملددة: يعطي فئات املوظفني املشمولني 

"نظام تقاعد" ميتلك املتقاعدين املشمولون به وفقاً ألحكام القانون احلق يف احلصول على راتب تقاعدي أو مكافأة حمدد وحمسوب 
القانون على أساس الراتب وسنوات اخلدمة. املسامهات احملددة: النسبة احملددة من الراتب اليت يدفعها املوظفون املشمولون بأحكام 

م باهليئة. نظام املسامهات احملددة: "نظام تقاعد" ختتار فيه فئات املوظفني املشمولة بأحكام القانو  ن شهرياً، مسامهة منهم تقيد حلسا
م املسامهة بقيمة حمددة من راتبهم، حبيث حيصل املتقاعد عند التقاعد على كامل هذه املبالغ إضافة إىل مسامهة احلكومة يف هذا النظا

والعوائد التقاعدية. تضارب املصاحل: تعارض مصلحة فرد معني مع واجبه و/أو التزاماته اجتاه اهليئة، مما خيلق وضع وحالة يكون فيها 
قرار املسؤول قابل للتأثري عليه عن طريق املصلحة الشخصية. فائدة الليرب: سعر لندن للفائدة الداخلية بني البنوك. القطاع العام: 

ي القطاع املدين ومنتسيب قوى األمن الفلسطيين، مبا يف ذلك موظفي منظمة التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات يشمل موظف
    يف اخلارج واليت تدفع رواتبهم من موازنة السلطة الوطنية، شريطة أن ال ينتفعوا من نظام تقاعد حكومي آخر. 

  
  ) 2مادة (

ظفي القطاع العام وموظفي اهليئات احمللية ومؤسسات العمل األهلي واجملتمع املدين املشرتكني تسرى أحكام هذا القانون على مجيع مو 
. الشيخوخة أو 2. اإلحالة على التقاعد. 1بنظام التقاعد وفقاً ألحكامه، ويغطي تقدمي املنافع التقاعدية هلم يف احلاالت التالية: 

  . الوفاة. 3العجز عن العمل. 
  



  

  الباب الثاني 

  
  فصل األول ال

  إنشاء اهليئة ومهامها 
  ) 3مادة (

. تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل املايل واإلداري 1
متلك األموال املنقولة وغري املنقولة واألهلية القانونية، ملباشرة مجيع األعمال والتصرفات اليت تكفل هلا حتقيق أغراضها، مبا يف ذلك 

. يكون املقر الرئيس للهيئة يف مدينة القدس، وهلا احلق يف 2الالزمة لسري أعماهلا وممارسة نشاطها والتصرف فيها وفق أحكام القانون. 
احلكومية وأية إعفاءات أخرى . تتمتع اهليئة باإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة للوزارات والدوائر 3فتح فروع يف احملافظات األخرى. 

  متنح للهيئة مبوجب القانون. 
  

  ) 4مادة (
. املسامهات اليت 2. االشرتاكات اليت تقتطع شهرياً من رواتب املنتفعني بأحكام هذا القانون. 1تتكون أموال اهليئة من املوارد اآلتية: 

  . املوارد األخرى الناجتة عن نشاط اهليئة 4. حصيلة استثمار أموال اهليئة . 3تؤديها اجلهات اليت تلتزم برواتب املنتفعني. 
  

  ) 5مادة (
. التأكد من أن املوجودات 2. التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وفقاً ألحكام هذا القانون. 1قوم اهليئة باملهام التالية: ت

ا  تستثمر بشكل يضمن راس املال ويضمن حتقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة العوامل اليت ميكن أن تؤثر على متويل اهليئة وإمكانيا
ا على ذا الشأن.  وقدر . ممارسة مجيع املسؤوليات امللقاة عليها ضمن أعلى 3تلبية االحتياجات واملتطلبات املالية وفقاً لنظام يصدر 

  معايري املسؤولية املهنية وفق األصول. 
  

  ) 6مادة (
كما حيظر عليها االقرتاض من   حيظر على اهليئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو صالحيات و/أو نشاطات ال تتوافق مع أهداف اهليئة

  أجل متويل موازنتها التشغيلية. 
  

  ) 7مادة (
" من االشرتاكات يف أية سنة مالية، وتلتزم اهليئة باحلصول %2متول املوازنة اجلارية للهيئة من مسامهات املشرتكني حبيث ال تزيد على "

  حال تطلب األمر جتاوز اجلارية هلذه النسبة. مسبقا على موافقة اجمللس التشريعي، ويف حاالت الضرورة القصوى و 
  



  
  الفصل الثاني 

  املشرتكون 
  ) 8مادة (

. املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من املوازنة . ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية: أ1
. موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون مسؤوليات يف اخلارج، والذين تدفع رواتبهم من املوازنة العامة شريطة عدم العامة. ب

اكهم يف أنظمة تقاعد حكومية أخرى. ج. موظفو اهليئات احمللية واملؤسسات العامة اليت تطلب صراحة االشرتاك بنظام التقاعد اشرت 
ذا القانون وينظم ذلك   .2وفقاً ألحكام هذا القانون.  جيوز ملؤسسات العمل األهلي واجملتمع املدين االشرتاك لشمل موظفيها 

ذا الشأن. بالئحة تصدر عن جملس الوزر    اء 
  

  ) 9مادة (
" سنة عند تاريخ تنفيذ هذا القانون، ويستمر 45. موظفو القطاع العام فوق سن "1ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية: 

للعمل يف مؤسسة . املشرتك املعني أو املنقول 2هؤالء يف املسامهة املالية واحلصول على املنافع التقاعدية حسب القوانني اخلاضعني هلا. 
  أو هيئة ال خيضع موظفوها ألحكام هذا القانون. 

  
  ) 10مادة (

  جيوز للمشرتك يف هذا النظام االشرتاك يف أنظمة تقاعد غري حكومية أخرى. 
  

  
  الفصل الثالث 

  احلسابات 
  ) 11مادة (

  . نظام املسامهات احملددة. 2. نظام املنافع احملددة. 1يتكون نظام التقاعد من: 
  

  ) 12مادة (
. حساب خاص يضم حقوق ومسامهات املشرتكني يف نظام التقاعد السابق واملنبثق عن قانون 1تقوم اهليئة بتأسيس احلسابات التالية: 

. حساب خاص يضم حقوق ومسامهات ضباط وضباط صف واألفراد العاملني يف قوى 2). %10(نظام الـ  1964" لسنة 8رقم "
. حساب خاص يضم حقوق 3م. 2004) لسنة 16انون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيين رقم (األمن الفلسطيين وفقاً لق

حساب  .4). %2(نظام الـ 1959" لسنة 34ومسامهات املشرتكني يف نظام التقاعد السابق واملنبثق عن قانون التقاعد املدين رقم "
حساب خاص ينشأ ألغراض "نظام املسامهات احملددة"  .5القانون. خاص ألغراض "نظام املنافع احملددة" املنصوص عليه يف هذا 

  املنصوص عليه يف هذا القانون. 
  



  
  الفصل الرابع 
  املعاملة الضريبية 

  ) 13مادة (
  . ختضع مسامهات املشرتك لضريبة الدخل. 2. تعفى عائدات استثمارات اهليئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل. 1
  

  ) 14مادة (
  يئة أمواهلا وفقاً لقوانني وأنظمة حتصيل األموال العامة. حتصل اهل

  
  

  الباب الثالث 
  نظام موظفي القطاع العام 

  
  الفصل األول: 

  املسامهات 
  ) 15مادة (

  تكون نسبة املسامهة اإلجبارية موحدة جلميع املنتفعني. 
  

  ) 16مادة (
  يكون الراتب هو األساس الذي حتسب منه نسبة املسامهة لكل من املشرتك أو احلكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب املوظفني. 

  
  ) 17مادة (

. تكون نسبة مسامهة املشرتك اإلجبارية يف 2) من الراتب. %9. تكون نسبة مسامهة احلكومة اإلجبارية يف نظام املنافع احملددة (1
  ) من الراتب. %7نظام املنافع احملددة (

  
  ) 18(  مادة

اتب. وللمشرتك املسامهة بأية نسب ) من الر %3) وللمشرتك (%3تكون نسبة مسامهة احلكومة اإلجبارية يف نظام املسامهات احملددة (
  إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات إضافية على احلكومة. 

  
  ) 19مادة (

. تقوم مديرية الرواتب العامة يف وزارة املالية بتحويل مسامهات املشرتك واحلكومة إىل احلسابات املخصصة هلذا الغرض لدى حافظ 1
ذا التحويل، ويبلغ احلافظ فوراً كًال من إدارة اهليئة ومديرية الرواتب العامة استالمه  اهليئة، ويعلم مدير عام الرواتب احلافظ وإدارة اهليئة 



. تقوم مديرية الرواتب العامة يف وزارة املالية بالتعاون والتنسيق مع اإلدارة املالية العسكرية بتحويل مسامهات احلكومة 2هلذه احلوالة. 
مة العسكرية إىل احلسابات املخصصة هلذا الغرض لدى حافظ اهليئة، ويعلم مدير عام الرواتب احلافظ وإدارة ومسامهات موظفي اخلد

ذا التحويل، ويبلغ احلافظ فزرا كال من: إدارة اهليئة، زمديرية الرواتب العامة، واإلدارة املالية العسكرية. استالمه هلذه  . 3احلوالة. اهليئة 
لعامة اهليئة بسجالت الرواتب اليت حتتوي على مجيع املعلومات الضرورية لالحتفاظ بسجالت احلسابات الفردية تزود مديرية الرواتب ا

. فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم اجلهات اليت تلتزم برواتب املوظفني 4لألعضاء اخلاصة بنظامي املنافع احملددة واملسامهات احملددة. 
. حتويل مسامهات املشرتك ومسامهتها إىل احلسابات املخصصة هلذا الغرض لدى حافظ اهليئة، وتعلم يت: أاملشرتكني بنظام التقاعد. باآل

ذا التحويل، ويبلغ احلافظ فوراً كًال من إدارة اهليئة واجلهة املشغلة استالمه هلذه احلوالة. ب . تزويد اهليئة هذه اجلهة احلافظ واهليئة 
لى مجيع املعلومات الفردية لالحتفاظ بسجالت احلسابات الفردية لألعضاء اخلاصة بنظامي املنافع بسجالت الرواتب اليت حتتوي ع

  احملددة واملسامهات احملددة. 
  

  
  الفصل الثاني 

  حفظ السجالت ومسك الدفاتر 
  ) 20مادة (

يالت املالية إىل احلسابات املختلفة ألغراض احملاسبة تكون اهليئة مسؤولة عن مطابقة أية اختالفات قد حتصل يف السجالت أو التحو 
. 4. احلافظ. 3. اهليئة. 2. مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى خمتصة بصرف الرواتب. 1بطريقة القيد املزدوج لدى كل من: 

  مدير االستثمارات. 
  

  ) 21مادة (
ق كشف الرواتب و/أو قسائم الرواتب حبجم املبالغ اليت تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعالم املشرتكني شهرياً وعن طري

  اقتطعت منهم لصاحل أنظمة التقاعد. 
  

  ) 22مادة (
تقوم اهليئة بتزويد املشرتك كل ثالثة أشهر بتقدير حول حساب املسامهات احملددة اخلاصة به وجيب أن يشمل التقرير البيانات التالية: 

. رصيد احلساب 3. مجيع التحويالت إىل احلساب خالل ربع السنة قيد البحث. 2اب. . اسم املشرتك ورقم اشرتاكه يف احلس1
  وتوزيع استثمارات احلساب يف آخر يوم يف ربع السنة قيد البحث. 

  
  

  الفصل الثالث 
  املواعيد الزمنية والغرامات 

  ) 23مادة (
. تسجل دفعات املسامهات املشار إليها يف 1اً لألسس التالية: تنظم مواعيد حتويل املسامهات والغرامات املرتتبة عن تأخري التحويل وفق

. إذا تعذر على احلكومة وجهات التشغيل األخرى 2)، فعلياً لصاحل اهليئة يف موعد أقصاه اخلامس عشر من كل شهر. 19املادة رقم (
الفوري هلذه املسامهات، إضافة إىل فرض غرامات حتويل املسامهات أو مل يتم دفعها يف الوقت احملدد، تكون اهليئة خمولة لفرض التحويل 



. إذا زادت فرتة التأخري يف حتويل هذه املسامهات عن شهر، يفرض على القيمة 3) من قيمة أية مسامهات متأخرة. %1تأخري بنسبة(
. املسامهات 4من هذه املائدة.  "2، خالل السنة األوىل باإلضافة على الغرامة املفروضة وفقاً للبند "%1املتأخرة سعر فائدة الاليرب + 

. املسامهات وأية دفعات من الغرامات 5املتأخرة لفرتة تزيد عن سنة يتم التفاوض حوهلا لتحويلها إىل قروض جتارية على اخلزينة. 
تدفع يف الوقت والفوائد املتأخرة وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم اإلضافية ورسوم التمديد املفروضة على املسامهات املستحقة ومل 

. ال جيوز للخزينة أو جهات التشغيل األخرى طلب إعادة 6احملدد يتم حتصيلها وفقا لتعليمات التحصيل اإلدارية الصادرة عن اهليئة. 
" من 6. الدفعات احملولة وفقاً ألحكام الفقرة "7أية حتويالت حولت إىل اهليئة بشكل اخلطأ بعد مضي مخس سنوات على حتويلها. 

. دفعات الفوائد 8ملادة ميكن أخذها بعني االعتبار عند ترتيب الدفعات املستقبلة يف موعد أقصاه السنوات اخلمس األوىل. هذه ا
  املتأخرة ومصاريف اجلباية وأية رسوم إضافية سوف متول بالكامل من قبل احلكومة وجهات التشغيل األخرى وتقدر من قبل اهليئة. 

  
  ) 24مادة (

. على اهليئة أن جتري كل ثالث سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة حتديد نسبة املسامهات واملنافع مع مراعاة مؤشرات األنظمة 1
  . تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقاً ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية. 2األخرى وصوًال للتوازن املايل. 

  
  

  الفصل الرابع 
  املنافع 

  ) 25دة (ما
. تقاعد الشيخوخة حمسوبا على أساس . للمشرتك احلق يف احلصول على املنافع التقاعدية يف نظام املنافع احملددة وفقاً ملا يلي: أ1
. للمشرتك احلق ) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد. ب2%(

) عن كل سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات، مع مراعاة أن %2قاعد العجز الصحي مبعدل (يف احلصول على ت
سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد هي عدد سنوات اخلدمة الفعلية حىت تاريخ اإلصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات 

. يف حالة عدم وجود 2سنة.  35سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد عن املتبقية حىت بلوغ سن التقاعد اإللزامي، حبيث ال تزيد 
. يف حالة 3ثالث سنوات خدمة ألغراض احتساب متوسط الراتب حتسب املنافع على أساس متوسط الراتب لسنوات اخلدمة الفعلية. 

تقاعداً قبل الوفاة، ويف حالة وفاة املشرتك خالل الوفاة حيصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد الذي كان حيصل عليه املتوىف إذا كان م
) بند (ب) من 1اخلدمة الفعلية، حيتسب الراتب التقاعدي وفقا لألسس املعتمدة الحتساب راتب العجز الصحي الواردة يف الفقرة (

. إضافة 4). 34رد يف املادة رقم() الوا2هذه املادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ التأمني على الورثة املستحقني وفقاً للجدول رقم (
) من هذه املادة للمشرتك يف حالة الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بسبب عجز طيب دائم نتيجة إلصابة 1إىل املنافع الواردة يف الفقرة(

ن الراتب السنوي تبعاً عمل أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، احلصول على مبلغ من التأمني تؤديه له اهليئة معادًال لنسبة م
) بيان نسبة مبالغ التأمني السن حىت سن نسبة مبلغ التأمني % السن 1جدول رقم (  ) اآليت: 1للسن وذلك وفقاً للجدول رقم (

 240 29 127 46 247 28 133 45 253 27 140 44 260 26 147 43 267 25حىت السن نسبة مبلغ % 
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 
. يتوقف صرف حصة الورثة من 5مالحظة: يف حتديد السن تعترب كسور السنة سنة كاملة      33 60 153 42 40 59 160

سنة)  21االبن أو البنت أو األخوة املعالني سن ( ة أو األرامل أو للبنت إذا تزوجن. ب. إذا بلغ. األرملالراتب التقاعدي كاآليت: أ



. تعدل املنافع بقرار من 6سنة) إذا كان/ كانت ملتحقة بإحدى اجلامعات أو املعاهد العليا.  26دون دخول اجلامعات، أو سن(  
الزيادة يف متوسط الرقم القياسي ألسعار املستهلك يف السلطة الوطنية  جملس الوزراء مرة على األقل كل ثالث سنوات معتمدة على

  خالل هذه املدة. 
  

  ) 26مادة(
) بند 12. يستحق املشرتك عند بلوغه سن التقاعد اإللزامي كامل املبالغ اجملمعة بامسه يف احلساب اخلاص املذكور يف املادة رقم (1
. كامل املبلغ دفعة ) مبا يف ذلك حصة املوظف وحصة احلكومة والعوائد التقاعدية، وله احلق يف اختيار إحدى البدائل التالية: أ5(

. توليفه من البدائل املذكورة يف (أ + ب) من . مبلغ شهري على طول احلياة أو وفقاً جلدول متفق عليه. جاعد. بواحدة عند التق
. يف حالة وفاة املشرتك حيصل املنتفعون/ 3. يف حالة العجز يستطيع املشرتك سحب كامل املبلغ كدفعة واحدة. 2هذا البند. 

  ) من هذا القانون. 34يوزع عليهم وفقا للقائمة الواردة يف املادة (املستحقون على كامل املبلغ كدفعة واحدة و 
  

  
  الفصل الخامس 

  أهلية االنتفاع بالتقاعد 
  ) 27مادة (

سنة  15سنة) شريطة توفر  60. السن اإللزامي على تقاعد شيخوخة هو (1حتدد أهلية االنتفاع بالتقاعد اإللزامي على النحو التايل: 
. املشرتكون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد 2لتقاعد وسددت مجيع املسامهات عنها. خدمة مقبولة ألغراض ا

) 25. احلد األدين من سنوات املسامهة للحصول على تقاعد شيخوخة هو(3) سنة حيصلون على تقاعد شيخوخة. 55وبلوغ سن (
) سنة مقبولة ألغراض التقاعد 20ن للمشرتكني الذين أكلموا خدمة (. ميك4). 50سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد وبلوغ سن (

. املختربات . منتسيب قوات األمن. ب) أن حيصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون يف الوظائف التالية: أ50ووصلوا سن (
املشرتك سن الستني ومل يكن مؤهال للحصول  . إذا بلغ5. موظفو املناجم. . موظفو التنقيب عن النفط والغاز. ثومراكز األشعة. ت

  على تقاعد حيصل على مسامهتة وفوائدها البسيطة دفعة واحدة يف سنة بلوغه الستني. 
  

  ) 28مادة (
 . يف حالة استقالة املوظف قبل. نظام املنافع احملددة: أ1يف حالة االستقالة يتم دفع املستحقات التقاعدية يف أنظمة التقاعد كما يلي: 

ع استحقاقه للتقاعد، ميكن ومبوافقة املوظف نقل مجيع سنوات اخلدمة املقيدة حلسابه واملسدد عنها املسامهات املالية، وفقا لنظام املناف
احملددة الذي يعمل فيه إىل نظام املنافع اجلديد البديل الذي يصبح املوظف عضواً فيه، أو أي نظام مشابه يعمل به يف القطاع اخلاص. 

ذا مل تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى املوظف السابق، تعيد اهليئة كامل مسامهة املوظف مضافاً إليها الفوائد يف املوعد األقرب . إب
من موت املوظف، أو عجزه أو وصوله إىل تقاعد الشيخوخة. ج. إذا التحق موظف سابق باخلدمة، تقيد سنوات اخلدمة السابقة غري 

اعد البديل وكأنه مل حتصل هناك فرتة انقطاع. د. دون املس بالفقرة (أ) أعاله يستطيع املشرتك الذي يستقيل من احملولة إىل نظام التق
طلب صرف كامل مسامهته يف نظام املنافع احملددة، شريطة أن يسدد املشرتك املسامهات دفعة  اخلدمة وله ثالث سنوات خدمة أو أقل
فاق عليها، إذا أعيد للخدمة خالل مخس سنوات من استالمه للعائد أو املسامهة، وعندما واحدة أو وفقاً لدفعات شهرية يتم االت

أ. إذا  . نظام املسامهات احملددة: 2   يسحب املشرتك املسامهات اخلاصة به، تعترب مسامهة احلكومة إيرادات غري عادية للهيئة. 
طلب املوظف حتويل رصيد حسابه يف نظام (املسامهات احملددة)  انسحب موظف من اخلدمة قبل استحقاقه للتقاعد، ميكن وبناء على



ألي نظام الحق مشابه بديل يلتحق به املوظف. ب. قبل حدوث مثل هذا التحويل، حيق للموظف السابق االحتفاظ جبميع احلقوق 
حيول املوظف رصيد احلساب إىل نظام اخلاصة بالقيمة اجملمعة يف احلساب واحلق يف استمرار مراقبة االستثمار يف احلساب. ج. إذا مل 

الحق مشابه تقوم اهليئة بصرف املبلغ وفقاً حلالة املوظف، أي إما يف حالة املوت، أو العجز أو وصول سن التقاعد اإللزامي، وتشمل 
. للهيئة ى احلساب. تقيمة املنافع احملولة رصيد احلساب يف تاريخ انسحاب املوظف إضافة إىل مجيع االلتزامات والعوائد املرتتبة عل

. تنطبق قواعد احلق يف إغالق حساب املوظف املستقيل وتوزيع الرصيد إذا تويف كما هو منصوص عليه يف األنظمة والتعليمات. ث
  هذه املادة على األشخاص املنسحبني من العمل بشكل اختياري أو إجباري. 

  
  ) 29مادة (

جلنة طبية متخصصة يتم  العجز الصحي اجلزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل يتم حتديد أهلية احلصول على تقاعد يف حالة 
. غري مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد 2) سنة. 60. دون سن (1اختيارها من قبل اهليئة شريطة أن يكون املوظف: 

تم إعادة النظر يف وضعه وفقا ملا تقره اللجنة . أكد عجز الصحي من قبل جلنة طبية متخصصة تعني من قبل اهليئة، على أن ت3مبكر. 
  الطبية. 

  
  ) 30مادة (

ا أو بطلب من اهليئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز كل سنتني على 1 . تقوم اللجنة الطبية من ذا
. إذا شفي املوظف من عجزه، يعاد إىل 2ز. األقل، للتأكد من أن املنتفعني ما زالوا ينتفعون حسب شروط احلصول على تقاعد العج

وظيفته وحتتسب فرتة االنقطاع عن العمل سنوات خدمة ألغراض التقاعد على أن يسدد كل من املوظف واحلكومة مسامهتيهما عن 
  فرتة االنقطاع وحتدد الالئحة شروط ذلك وفرتة االنقطاع املسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته. 

  
  ) 31مادة (

ستحق الورثة احلصول على تقاعد الورثة، إذا كان املتوىف يتلقى راتباً تقاعدياً يف وقت وفاته، أو كان مؤهًال للحصول على راتب . ي1
. إذا تغري عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب التقاعدي على 2تقاعدي وفقا لنظام املنافع احملددة وفقاً ألحكام هذا القانون. 

  ) من هذا القانون. 34) امللحق باملادة (2لى حصص متساوية للورثة املستحقني وفقا للجدول رقم( الورثة للحفاظ ع
  

  ) 32مادة (
) سنة والذين كانوا يعالون من املشرتك قبل وفاته. 21. األوالد واألخوة أقل من (2. أرملة أو أرامل املشرتك. 1الورثة املستحقون هم: 

) سنة الذين كانون يعالون من املشرتك قبل وفاته والذين ما زالوا يكملون تعليمهم 26) سنة ودون (21. األوالد واألخوة ما فوق (3
األوالد واألخوة الذين كانوا يعالون من قبل املشرتك قبل وفاته والعاجزين عن حتصيل دخل ألسباب صحية، وتقوم اللجنة  .4اجلامعي. 

. البنات واألخوات غري 5الطبية املشكلة من قبل اهليئة بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي ألحدهم مينعه من العمل أم ال. 
ا غري قادر على كسب الدخل من الناحية 7ي املشرتك. . والد6املتزوجات، مطلقات أو أرامل.  . زوج املشرتكة، إذا كان عند وفا

  الصحية أو غري قادر على إعالة نفسه، وفقاً لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من قبل اهليئة. 
  

  ) 33مادة (



لتقاعدي إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل . يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها، ويعود إليها حقها يف الراتب ا1
عشر سنوات من تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب األرملة قد رد إىل أوالد صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود إليها من معاشها إال 

يف هذه احلالة يصرف هلا . ال جيوز لألرملة اجلمع بني معاشها من زوجها األول ومعاشها من زوجها األخري، و 2اجلزء الباقي دون رد. 
. يشرتط عند وفاة املشرتك أن ال يكون هناك دخل للشريك (األخوة والبنات واألخوات) أو يكون دخلهم أقل من 3املعاش األكرب. 

قيمة استحقاقهم، وهلذا الغرض ال تعترب النفقة املدفوعة للبنات واألخوات دخًال، وعلى الشخص املنتفع إثبات عدم حصوله على 
أو أن دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من اجلهة املعنية تؤيد إقراره. ويف حالة وجود دخل خاص ختصم قيمة الدخل من  دخل

املستحقات التقاعدية، وتتم إعادة حتديد املستحقات التقاعدية سنوياً على ضوء املتغريات احلاصلة يف الدخل سواء يف الزيادة أو 
. يقطع معاش البنات 5اعد الورثة يشرتط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غري والد املتوىف. . للحصول على تق4النقصان. 

واألخوات عند زواجهن، ومتنح البنت أو األخت ما كان يستحق هلا من معاش إذا طلقت أو ترملت خالل عشر سنوات على األكثر 
. يستحق الزوج حال وفاة 6ش وذلك دون إخالل حبقوق باقي املستحقني. من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة املنتفع أو صاحب املعا

ا مصاباً بعجز صحي مينعه من الكسب، ويثبت حالة العجز بقرار من اللجنة  زوجته النصيب احملدد يف اجلدول إذا كان وقت وفا
ه يف املعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل الطبية اخلاصة باهليئة، ويشرتط أال يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاق

عما يستحقه صرف له معاش مبقدار الفرق، ويف هذه احلالة يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة على املستفيدين يف حدود األنصبة 
  املبينة باجلدول املذكور دون وجود الزوج. 

  
  ) 34مادة (

أرملة أو أرمل او زوج مستحق و  1الة املستحقون األرامل األوالد الوالدين األخوة ) األنصبة املستحقة يف املعاش رقم احل2جدول رقم (
نصف ثلث سدس لكل  0.5أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد وولدين  2 - -نصف  0.5نصف  0.5أكثر من ولد 
أرامل أو زوج أو أكثر من ولد أرملة أو  4 - -نصف ثلث  0.5أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد  3 -واحد منهما 

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أوالد  5 -نصف سدس لكل واحد منهما  0.5ووالدين مستحقني ثلث 
ثالثة أرباع  0.75 -أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق  6 -سدس لكل واحد منهما  -نصف  0.5

 8 -نصف سدس لكل واحد منهما  0.5 -ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة او زوج مستحق  7 -سدس كل واحد منهما 
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وال  9 -ثلث لكل واحد منهما  - - والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق 

ثلث  - - -لة أو زوج مستحق وال أوالد وال والدين أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرم 10سدس  - - -أوالد وال والدين 
  بالتساوي 

  
  ) 35مادة (

. يف حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً، يؤول نصيبها إىل أوالد صاحب املعاش الذين يتقاضون معاشات وقت زواجها 1
ا، ويوزع بينهم بالتساوي بشرط أال يتجاوز جمموع املستحق هلم الن ) حسب 7) أو احلالة رقم (6سب املوضحة باحلالة رقم (أو وفا

) عن السدس نتيجة وجود 4. إذا قل ما مينح للوالدين يف احلالة رقم (2احلال ويسري هذا احلكم على الزوج املستحق يف حالة وفاته. 
رملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت ) يؤول نصيبه إىل األ4. عند وفاة أحد الوالدين يف حالة رقم (3دخل يرد الباقي إىل األرملة. 

) حسب احلال. 7) أو احلالة رقم (6يؤول هذا النصيب إىل األوالد على أال جياوز جمموع املستحق هلم النسب املوضحة كاحلالة رقم (
  . يشرتط الستحقاق األخوة واألخوات معاشاً أن تثبت إعالة املورث هلم أثناء حياته. 4
  



  ) 36مادة (
) سنة من اخلدمة 15ف اخلدمة املدنية املشمول يف القانون احلصول على تقاعد مبكر بعد موافقة اهليئة واستكمال (. ميكن ملوظ1

) ويف هذه احلالة فإن الراتب التقاعدي وفقاً لنظام املنافع احملددة سوف ينخفض مبقدار 55احملسوبة ألغراض التقاعد وبلوغ سن (
. ميكن لقوى األمن املشمولة يف القانون 2وصول سن التقاعد اإللزامي احملدد بستني سنة.  ) عن كل سنة أو جزء من السنة حىت4%(

) سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد وبلوغ سن مخسني 15احلصول على تقاعد مبكر غري منقوص بعد موافقة اهليئة وإكمال (
آخر خاضع لنظام تقاعد (املنافع احملددة) تنقل مجيع سنوات  . إذا رغب أحد موظفي قوى األمن االنتقال للعمل يف قطاع3سنة. 

. إذا مل يصبح املوظف العسكري عضواً يف نظام تقاعد جديد، على 4اخلدمة العسكرية إىل القطاع اجلديد وحتسب ألغراض التقاعد. 
. إذا 5لة املوظف العسكري وأحكام القانون. اهليئة إعادة مجيع املبالغ اليت قد تراكمت له باإلضافة إىل عوائد االستثمارات وفقاً حلا

انسحب أحد من قوى األمن من الوظيفة حيول رصيد حسابه يف نظام (املسامهة احملددة) إىل نظام (املسامهات احملددة اجلديد) والذي 
حملددة، تدفع له اهليئة . إذا مل يصبح عنصر قوى األمن السابق عضواً يف نظام تقاعد آخر من أنظمة املسامهات ا6يصبح عضوا فيه. 

  رصيد احلساب وفقاً حلالته وأحكام القانون. 
  

  
  الفصل السادس 

  إجراءات احلصول على التقاعد 
  ) 37مادة (

. على اهليئة إنشاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية يشتمل على مناذج وإجراءات 1حتدد إجراءات احلصول على التقاعد مبا يلي: 
. يقدم املشرتك إىل اهليئة طلب اإلحالة إىل التقاعد عند استحقاقه 2الضرورية كما ينص عليها يف التعليمات. وتوجيهات، واملواعيد 

. على اهليئة عند استالم الطلب أن تتأكد من صحة املعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فوراً باملنافع املستحقة. 3هلذه املنافع. 
ا إىل4 احلافظ بتحويل املنافع التقاعدية إىل احلساب البنكي اخلاص باملتقاعد وفقا للتواريخ احملددة يف التعليمات،  . تعطي اهليئة تعليما

. تقوم اهليئة مبطابقة دفعات املنافع 5ويف حالة التأخري فإن للمتقاعد احلق يف احلصول على تعويضات مالية وفقاً ملا يتم إقراره. 
   حسابات احلافظ وغريه من املؤسسات املالية اليت هلا عالقة بدفعات املنافع. التقاعدية املدفوعة للمتقاعدين يف

  
  ) 38مادة(

حيق للمشرتك االعرتاض لدى اللجنة املختصة املشكلة من اهليئة وذلك يف حالة وقوع خالف بينه بني اهليئة، وعند تعذر اللجنة يف 
    الوصول إىل حل فللمشرتك أن يلجأ إىل القضاء.

  
  

  الباب الرابع 
  إدارة هيئة التقاعد 



  
  الفصل األول: 
  جملس اإلدارة 

  ) 39مادة (
. ثالثة أعضاء مهنيني متخصصني يف األمور املالية . يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة مكون من تسعة أعضاء وفقاً ملا يلي: أ1

. ممثل عن موظفي اهليئات احمللية ئيس هيئة التنظيم واإلدارة. ج. ر . رئيس ديوان املوظفني العام. ث. رئيس اهليئة. تواالقتصادية. ب
م التمثيلية. ح ميتم اختياره من جها . ممثل عن وزارة املالية يتم اختياره من التمثيلية. خ  . ممثل عن املتقاعدين يتم اختياره من جها

. يشرتط يف مجيع أعضاء اجمللس أن يكونوا ملالية واالقتصادية. دوزير املالية على أن ال يقل عن درجة مدير عام ويكون خمتص باألمور ا
. يكون جملس اإلدارة من األشخاص املعروفني بالنزاهة ومل يصدر حبق أي منهم حكم يف جناية أو جنحة خملة بالشرف أو األمانة. ذ

  فيما يقوم به من أعمال مسؤوًال أمام جملس الوزراء واجمللس التشريعي. 
  

   )40مادة (
يكون رئيس اهليئة سكرترياً للمجلس ويتوىل إدارة اهليئة بشكل مباشر، ويقوم باألعمال اإلدارية طبقاً للقانون واألنظمة والتعليمات 

  وقرارات وتوجيهات جملس اإلدارة. 
  

  ) 41مادة (
. حتديد سياسة استثمارية 1ؤولياته: وفقاً ألحكام هذا القانون يقوم جملس اإلدارة باإلشراف على إدارة أعمال وشؤون اهليئة ومن مس

ألموال اهليئة مع مراعاة مبدأ الدميومة، مبا يف ذلك وضع أهداف استثمارية مكتوبة، وحتديد معايري وآليات لالستثمارات، وبشكل 
ات املتوقعة وأدوات . توزيع امللكية والعائد. فئات املوجودات املسموح بامتالكها. بخاص جيب على السياسة االستثمارية أن حتدد: أ

. التأكد من قيام رئيس اهليئة بتنفيذ سياسات 3. إقرار مشروع موازنة اهليئة املقدم من رئيس اهليئة. 2وأنواع املخاطر واألدوات املالية. 
لداخلية ونظام . تصميم ومراقبة وإعادة النظر يف معايري مراقبة املخاطر ا4اجمللس بأمانة وصدق يف كل ما يتعلق بأعماله وواجباته. 

. مراقبة تضارب املصاحل وإساءة استخدام املعلومات التفصيلية مبا يف ذلك صياغة تعليمات وإجراءات مكتوبة من أجل 5التشغيل. 
التعرف وحتديد حاالت تضارب املصاحل احملتملة ووضع إجراءات حلل هذه التضاربات، ووضع ميثاق شرف ألعضاء جملس اإلدارة 

. مراجعة التدقيق السنوي والبيانات املالية السنوية، واملصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات اهليئة وتقييم 6وموظفي اهليئة. 
. العمل على تنفيذ عملية توعية للمشرتكني واملستفيدين املستحقني وغريهم ممن هلم عالقة يف 7املوجودات املقدم من رئيس اهليئة. 
م  التقاعد. مبا يف ذلك اإلفصاح ويف الوقت املناسب عن املعلومات الضرورية ملنتسيب النظام و املتقاعدين مبا يف ذلك حقوقهم والتزاما

    املالية وفقاً للوائح والتعليمات اخلاصة بذلك. 
  

  ) 42مادة (
اإلدارة، وال جيوز  . جمللس اإلدارة احلق يف ختويل بعض من صالحياته أو كاملها إىل رئيس اجمللس و/ أو إىل جلنة من أعضاء جملس1

. اعتماد السياسة االستثمارية. واملعايري واإلجراءات ب   للمجلس أن خيول الصالحيات التالية: أ. اعتماد تغيري أو إلغاء التعليمات.
حتمل اجمللس  .. اعتماد املوازنة واعتماد البيانات املالية اخلتامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن اجمللس. ثاخلاصة باهليئة. ت

مسؤولية املراقبة واإلشراف على مجيع ما خيوله من صالحيات ويبقى مسؤوال عن مجيع القرارات اليت تتخذ، وال يستطيع اجمللس يف أي 
  حال من األحوال أن يعفي نفسه من مسؤولياته عن طريق ختويل صالحيات بعض الوظائف واملهام إىل الغري. 



  
  ) 43مادة (

) من هذا القانون يصدر رئيس السلطة الوطنية مرسوماً بتعيني أعضاء جملس إدارة اهليئة بناًء على 39ام املادة (دون اإلخالل بأحك
  تنسيب من جملس الوزراء وحيدد املرسوم رئيس اجمللس ونائبه، ويراعى يف اختيارمها القدرة على العمل وتطويره وتنظيمه. 

  
  ) 44مادة (

ة أربع سنوات، وجيوز متديدمها لفرتة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من اجلهة التمثيلية ذات العالقة وفقاً تكون مدة العضوية جمللس اإلدار 
  ) من هذا القانون . 39ألحكام املادة (

  
  ) 45مادة (

 39اد (إذا شغر منصب رئيس اجمللس أو نائبه أو أي عضو من األعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعني آخر بديًال له وفقاً ألحكام املو 
  ) من هذا القانون إلكمال املدة املتبقية.  44، 43، 41، 
  

  ) 46مادة (
. أن ال يكون فاقداً األهلية وفقاً لقرار 2) سنة. 35. أن ال يقل عمره عن (1يشرتط يف من يعني عضواً يف جملس اإلدارة ما يلي: 

. أن تتوفر فيه 5. أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل. 4. أن ال يكون قد أشهر إفالسه. 3حمكمة فلسطينية أو غريها. 
. أن ال يكون حمكوماً عليه جبناية أو جنحة خملة بالشرف واألخالق واألمانة واالعتداء على املال 6 والسلوك. االستقامة وحسن السري

  العام أو اخلاص. 
  

  ) 47مادة (
حيق لعضو جملس اإلدارة احلصول على مكافأة مالية ومنافع كما هو منصوص عليه يف النظام، ويتم حتديد حجم املكافآت واملنافع 

  قياساً ملا حيصل عليه أعضاء جملس اإلدارة يف مؤسسات مماثلة من ناحية املسؤوليات والنشاطات وفقاً لنظام يصدر من جملس الوزراء . 
  

  ) 48مادة (
استقالة عضو جملس اإلدارة يف تاريخ استالمها خطيا وموقعاً عليها أو يف التاريخ احملدد فيها وأيهما أبعد، وعند ذلك جيب على تبدأ  

  رئيس اهليئة التأكد من أن مجيع املعلومات املتعلقة بعمل العضو املستقيل قد سلمت إىل رئيس اجمللس. 
  

  ) 49مادة (
انونية، إذا حضرها ثلثي األعضاء، وتؤخذ قرارات اجمللس بأغلبية احلضور، ويف حالة تساوي . تكون اجتماعات جملس اإلدارة ق1

  . ال يعترب اجتماع جملس اإلدارة قانونياً، إال إذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس. 2األصوات يرجح صوت رئيس اجمللس. 
  

  ) 50مادة (
اهليئة بتحضري جدول أعمال اجمللس وتسجيل املالحظات وحتضري حمضر  يعقد جملس اإلدارة مرة يف الشهر على األقل، ويقوم رئيس

  اجللسة خالل ثالثة أيام بعد االجتماع للتوقيع عليه من قبل األعضاء. 



  
  ) 51مادة (

  ميكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة أعضاء مع االلتزام بأحكام القانون. 
  

  ) 52مادة (
ماعات، ويف حالة الغياب يتوجب على العضو إعالم رئيس اهليئة بسبب غيابه مسبقاً وأي عضو على األعضاء حضور مجيع االجت

يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول يفصل من اجمللس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيني بديل عنه وفقاً ألحكام 
  القانون. 

  
  ) 53مادة (

تؤخذ يف اجتماعات اجمللس مع حمضر اجللسة، وتضمن قرارات اجمللس يف التقرير السنوي للهيئة حيتفظ بنسخة من مجيع القرارات اليت 
  ويتم نشرها وفقاً للقانون. 

  
  ) 54مادة (

  جيوز للعضو املمتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك يف حمضر اجللسة. 
  

  
  الفصل الثاني 
  رئيس اهليئة 

  ) 55مادة (
 يتوىل إدارة اهليئة بشكل مباشر رئيساً متخصصاً يف الشؤون املالية واالقتصادية وذو خربة وكفاءة عالية وحسن السرية والسمعة والسلوك.

  ويعترب املسئول التنفيذي األعلى للهيئة. 
  

  ) 56مادة (
ومصادقة اجمللس التشريعي باألغلبية املطلقة يعني رئيس اهليئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بناًء على تنسيب من جملس الوزراء 

  ألعضائه. 
  

  ) 57مادة (
. اإلشراف اليومي على إدارة اهليئة وموظفيها، ويعترب جزء من هذه املسؤولية إصدار التعليمات 1يقوم رئيس اهليئة باملهمات التالية: 

مها ومتابعة أنشطتها، وحتفظ هذه التعليمات يف السجل العام واإلجراءات املكتوبة والعلنية املتعلقة باهليئة ودوائرها وفروعها وأقسا
. إنشاء نظام سجالت حيتوي على أحدث املعلومات املتعلقة مبسامهات األفراد 2وتعرض لإلطالع عليها من قبل املتقاعدين. 

وب عنه مبوجب الوكالة باالطالع على املشرتكني يف أنظمة التقاعد التابعني هلا وفقاً ألحكام القانون، ويسمح للعضو املشرتك أو من ين
. إنشاء نظام 4. إنشاء أنظمة جلمع املعلومات، ونشرها وإبالغ املشرتكني وغريهم من اجلهات ذات الصلة. 3السجل اخلاص به. 

ئحة اخلاصة ذلك. . حتديد قيمة وأهلية املنافع التقاعدية ملقدمي الطلبات وفقاً للقانون والال5تسجيل لألعضاء مبوافقة جملس اإلدارة. 



. إدارة عملية 7. إنشاء جملس طيب لدراسة احلالة اخلاصة بالعجز الصحي وغريها من احلاالت احملولة إليه مبوافقة جملس اإلدارة. 6
تقدمي توصية إىل جملس اإلدارة خبصوص طلب إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية أخرى االنضمام إىل نظام   .8االعرتاض يف اهليئة 

عد اجلديد وفقاً ألحكام القانون، وتقدمي اقرتاحات جمللس اإلدارة بشأن قبول البلديات االنضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها التقا
إعداد مشروع املوازنة السنوية والبيانات املالية األخرى للهيئة وعرضها على جملس اإلدارة  .9الشروط املنصوص عليه يف القانون. 

مي تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ املوازنة واملعوقات يف تنفيذها أو يف تنفيذ بعض منها وتقدمي توصية يف منتصف كل سنة إلقرارها وتقد
. توفري الدعم املادي التنظيمي واإلداري لعمل 10عند ضرورة إعادة النظر يف حجم وتوزيع املوازنة وإدخال التعديالت املطلوبة. 

. تأمني تقييم اكتواري كل ثالث سنوات 11املشكلة من قبل اهليئة خلدمة عملها وفقا للموازنة املقرة.  اللجان املتخصصة ومجيع اللجان
. متابعة تنفيذ قرارات 13. حتضري جدول أعمال وحماضر وجملس اإلدارة. 12والعمل على عرض نتائج الدراسة على جملس اإلدارة. 

لس اإلدارة وإعطاء التعليمات املباشرة لكل من احلافظ ومدير و/ أو مديري . تنفيذ السياسة االستثمارية جمل14جملس اإلدارة. 
.إجراء 16.متابعة عمل احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات. 15االستثمارات لتنفيذ هذه السياسة وفقاً ألحكام القانون. 

ا جملس اإلدارة . .ال17التعيينات الضرورية إلدارة اهليئة وفقاً لسياسة جملس اإلدارة وقراراته.    قيام بأي مهام أخرى يكلفه 
  

  ) 58مادة (
جيوز لرئيس اهليئة ختويل بعض صالحياته ملن يراه مناسباً من موظفي اهليئة، على أن يكون التخويل خطياً، وال يعفي هذا التخويل 

  رئيس اهليئة من املسؤولية. 
  

  ) 59مادة (
. 2. اخلسائر النامجة عن عدم القيام بالواجبات وفقاً ألحكام القانون. 1دنية النامجة عن: يتحمل رئيس اهليئة املسؤولية اجلنائية وامل

  . اخلسائر النامجة عن عمل مقصود ومتعمد. 3اخلسائر النامجة عن اإلمهال. 
  

  ) 60مادة (
. احلسابات اخلتامية 1املنصرمة ما يلي: يقدم رئيس اهليئة إىل جملس اإلدارة يف فرتة أقصاها شهر آذار من السنة اليت تلي السنة املالية 

. يف املشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات األصول 2للهيئة والصناديق العاملة فيها واملعدة وفقاً للقواعد املتبعة. 
  الة اهليئة املالية. . تقرير عام عن أعمال اهليئة واحلافظ ومديري االستثمار وح4. حساب اإليرادات واملصروفات. 3واخلصوم. 

  
  ) 61مادة (

اية كل سنة مالية تقريراً مفصًال لكل مشرتك يبني فيه حجم مستحقاته االختيارية املرتاكمة حبوزته وأرباحها  يصدر رئيس اهليئة يف 
  السنوية املتحققة. 

  
  ) 62مادة (

 يعلم رئيس اهليئة املشرتكني يف بداية كل سنة مالية بضرورة مراجعة أوجه االستثمار الذي يفضلون استثمار أمواهلم فيها، وإعالم اهليئة
  يف حالة الرغبة يف تغيري األولويات. 

  



  
  الفصل الثالث 
  تضارب املصاحل 

  ) 63مادة (
اجمللس عن مجيع مصاحله التجارية واملالية اليت ميكن أن تشكل تعارضاً يف يتوجب على عضو جملس اإلدارة أن يفصح عند تعيينه لرئيس 

  مصلحته الشخصية مع مسؤولياته القانونية بصفته عضواً يف اجمللس. 
  

  ) 64مادة (
يف حالة وجود تعارض يف املصاحل أو يوجد هناك شك بأن تعارضاً يف املصاحل بدأ يف الظهور على مجيع أعضاء جملس اإلدارة، 

موظفيها واملسامهني أو املنتفعني، أن يفحصوا عن هذا التعارض خطياً لدى رئيس اهليئة، وعلى رئيس اهليئة أن يعلم اجمللس يف أول و 
ذا التضارب، ويف حالة الضرورة ميكن الدعوة إىل اجتماع طارئ هلذا الغرض.    اجتماع قادم 

  
  

  الفصل الرابع 
  اللجان املتخصصة 

  ) 65مادة (
. تقوم جلنة التدقيق باإلشراف ومراقبة مجيع عمليات التدقيق الداخلي 2جملس اإلدارة جلنة تدقيق وجلنة استثمارات. . يشكل 1

. تقوم جلنة االستثمارات بتطوير دليل االستثمارات إلقراره من 3واستقبال تقرير سنوي من املدقق الداخلي حول النشاطات والنتائج. 
. يعني رئيس جملس اإلدارة على األقل ثالثة 4تقارير منتظمة حول النشاطات االستثمارية ونتائجها. قبل جملس اإلدارة كما وتستلم 

أعضاء من جملس اإلدارة يف كل جلنة التدقيق وجلنة االستثمارات، على أن يكون واحداً منهم على األقل من أعضاء اجمللس 
. جيوز للجان االستعانة خبرباء من خارج اهليئة بعد موافقة جملس 6. ختتار كل جلنة رئيساً هلا من ضمن األعضاء. 5املتخصصني. 

  اإلدارة. 
  

  ) 66مادة (
وز جمللس اإلدارة أن ينشىء ويعني جلان أخرى كما يراه مناسباً، وحييل إليها الوظائف واملهام اليت يراها مناسبة، ويف مجيع األحوال ال جي

  مهام جلنيت االستثمارات والتدقيق. جملاالت عمل ووظائف هذه اللجان أن تتعارض مع 
  

  ) 67مادة (
  على جملس اإلدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان، وميكن له أن يدعو أعضاء منها حلضور اجتماعات اجمللس. 

  
  ) 68مادة (

لقيام جبميع املهام املوكلة إليها من تشرف جلنة التدقيق على التقارير املالية والتدقيق اخلارجي ونظام املعلومات والرقابة الداخلية وعليها ا
. مراجعة البيانات املالية السنوية واملوازنة التشغيلية للهيئة وتقدمي تقرير بذلك إىل 1جملس اإلدارة مبا يف ذلك وليس على سبيل احلصر: 

اسبة ومراجعة وتقومي وإقرار إجراءات . مساعدة إدارة اهليئة يف تطبيق وتثبيت إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية املن2جملس اإلدارة. 



ة الرقابة بالتدقيق الداخلي واخلارجي للهيئة وللحافظ ومدير و/ أو مديري االستثمارات والتقومي االكتواري واإلجراءات الداخلية املتعلق
إعداد تقرير   .4اهليئة. . مراجعة مجيع االستثمارات والتحويالت اليت تؤثر على عائدات استثمارات 3باحلسابات وحفظ السجالت . 

  ربع سنوي يقدم إىل اجمللس وفقاً ألحكام القانون واألنظمة اليت يصدرها جملس الوزراء والتعليمات اليت يقررها اإلدارة. 
  

  ) 69مادة (
لجنة ميكن للمدقق الداخلي و/أو اخلارجي للهيئة، أو أي عضو من اجمللس أو أي من أعضاء جلنة التدقيق أن يطلب من رئيس ال

الدعوة إىل اجتماعها، وميكن لرئيس جلنة التدقيق الطلب من سكرتري اجمللس أن يضع على أجندة اجتماع جملس اإلدارة أية مواضيع 
  ختص عمل اللجنة. 

  
  ) 70مادة (

على املدقق اخلارجي أن حيضر اجتماعات جلنة التدقيق إذا ما طلب منه أي عضو يف جلنة التدقيق ذلك، وعليه أيضاً حضور 
  اجتماعات جملس اإلدارة إذا ما طلب منه رئيس اجمللس ذلك. 

  
  ) 71مادة (

ا بشأن السياسة االستثمارية للهيئة  من أجل تزويده جبميع املعلومات واملعايري تقدم جلنة االستثمارات إىل جملس اإلدارة توصيا
  واإلجراءات، وتراجع اللجنة خماطر االستثمارات وتعلم اجمللس عن نشاطات وفعالية كل من احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات. 

  
  ) 72مادة (

  دارة املالية ، احملاسبة واالقتصاد . جيب على جلنة االستثمارات أن تضم شخصاً مهنياً واحداً على األقل من التخصصات التالية: اإل
  

  ) 73مادة (
. تقدمي النصح 1على جلنة االستثمار أن تنجز مجيع الواجبات املوكلة إليها من قبل جملس اإلدارة مبا يف ذلك وليس على سبيل احلصر: 

املهين فيما يتعلق باختيار احلافظ ومدير و/أو  . تقدمي النصح2املهين جمللس اإلدارة، بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية للهيئة. 
رفع تقارير ربع سنوية إىل جملس اإلدارة حول حمفظة االستثمارات وأية تغيريات طرأت عليها وتقييم  .3مديري االستثمارات. 

احلسابات املختلفة شهرياً  املوجودات وعوائد االستثمارات واألداء املتعلق بتحقيق احلد األدىن املطلوب، وأهداف االستثمارات وأخطاء
  وسنوياً وتوفري تقارير مهنية مالية وتسويقية جمللس اإلدارة إلعالمه بوضع املشرتكني العاديني حسب النظام. 

  
  ) 74مادة (

جيوز لرئيس جملس اإلدارة أو أي عضو من جلنة االستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة االستثمارات، ولرئيس اللجنة أن يطلب من 
  سكرتري اجمللس وضع أية مواضيع ختص االستثمارات على جدول أعمال جملس اإلدارة. 

  
  ) 75مادة (

م جيب على املدقق اخلارجي للهيئة واحلافظ ومدير و/ أو مديري  االستثمارات حضور اجتماعات جلنة االستثمارات إذا ما متت دعو
م من قبل رئيسه أيضاً.    من قبل رئيسها، وعليهم حضور اجتماعات جملس اإلدارة إذا ما متت دعو



  
  

  الفصل الخامس 
  إدارة االستثمارات 

  ) 76مادة (
قاً لنصائح وتوصيات اخلرباء كلما دعت احلاجة إىل ذلك، وضمان على جملس اإلدارة أن يطور دليًال الستثمارات وموجودات اهليئة وف

. قيام مديري االستثمارات القائمني على استثمار ممتلكات وموجودات اهليئة بعملهم وفقاً ألحكام القانون، وسياسة اجمللس 1ما يلي: 
لق باالستثمارات يف اجملاالت التجارية املوكولة ملدير . عدم وجود أي حتديد فيما يتع2االستثمارية، واملعايري واإلجراءات اليت حيددها. 

. ضمن املخاطر املمكنة الواردة يف األهداف االستثمارية، 3االستثمارات، إضافة إىل ضرورة توافق االستثمارات ومبدأ تقومي العوائد. 
. حمفظة استثمارية من سندات وأوراق ما يلي: أوميكن توزيع أو خلط أو مزج االستثمارات يف اجملاالت املالية واالجتماعية والسياسية ك

. متطلبات لالستثمار اجتماعياً يف جماالت وقطاعات حمددة ومن ضمن هذه اجملاالت: الرياضة والثقافة والتعليم احلكومة اإللزامية. ب
معايري وإجراءات تتطابق مع . جيب على جملس اإلدارة أن يضع 4واألحباث واإلسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغريها. 

. أن ال خيلق دليل االستثمارات تضارب يف املصاحل أو جيين 5واجبات استثمار األموال يف جماالت دائمة وعلى أسس جتارية. 
  مكاسب من احتاد مهين معلن عنه بني احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمار. 

  
  ) 77مادة (

اإلجراءات اخلاصة باالستثمارات املتوافقة مع مهمات ووظائف اجمللس الستثمار املوجودات يف يطلب من جملس اإلدارة إقرار املعايري و 
. أنواع االستثمارات املسموح استثمار 1استثمارات جتارية مرحبة وحصينة على أن حتتوي هذه اإلجراءات واملعايري على ما يلي: 

ا ومعايري اختيار وحتديد االستثمارات ضمن هذه . حتديد وتطوير 2األنواع مبا فيها حمدودية القطاع أو نوع االستثمار.  املوجودات 
. معايري ومؤشرات الوقوف على 3حدود دنيا أو معايري ميكن عن طريقها تقييم أداء االستثمارات وأنواعها والفردية منها بشكل عام. 

لك وضع سياسات ومعايري وإجراءات من أجل جتنب . جتنب االستثمارات غري األخالقية، مبا يف ذ4فعالية استثمارات الصندوق. 
. حمددات أو حدود استثمارية للوصول إىل توازن معقول بني املخاطر والعائدات يف احملفظة 5تنفيذ استثمارات متس بسمعة الوطن. 

دارة القروض والسيولة . إ8. استخدام البدائل، وغريها من األدوات املالية. 7. هيكلية إدارة املوجودات. 6النقدية بشكل عام. 
. طرق وقواعد من 10. ممارسة أو ختويل التصويت من خالل االستثمارات. 9والعمليات والعملة والسوق وغريها من املخاطر املالية. 

ا بشكل علين ومنتظم شريطة أن تكون قد متت وفقاً لدليل االستثمارات والقواعد  أجل تقييم االستثمارات اليت ال تتم التجارة 
  واألسس الصحيحة هلا. 

  
  ) 78مادة (

  جيب أن يعاد النظر يف املعايري واإلجراءات مرة كل سنة على األقل، حبيث يتم تنظيم تقرير عنها يف تقرير اجمللس السنوي. 
  

  
  الفصل السادس 

  التقارير 
  ) 79مادة (



. التقرير السنوي للمدقق 2. تقرير سنوي من اجمللس لرئيس الوزراء لإلفصاح عنه للمشرتكني والنشر. 1يتم إعداد التقارير التالية: 
تقرير ربعي للجنة التدقيق إىل اجمللس لإلفصاح عنه إىل  .3اخلارجي إىل جلنة التدقيق لإلفصاح عنه للمجلس ورئيس اهليئة واملشرتكني. 

تقرير  .5  تقرير ربعي للجنة االستثمارات إىل اجمللس لإلفصاح عنه إىل جلنة التدقيق ورئيس اهليئة. .4مارات ورئيس اهليئة. جلنة االستث
تقرير ربعي للحافظ إىل جلنة االستثمارات  .6ورئيس اهليئة.  ربعي ملديري االستثمار إىل جلنة االستثمارات لإلفصاح عنه إىل اجمللس

  لس ورئيس اهليئة. لإلفصاح عنه إىل اجمل
  

  ) 80مادة (
. النتائج األساسية 2. البيانات املالية واحلسابات عن السنة املالية املنصرمة. 1جيب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي: 

. بيان سياسة 4. مدى تطابق أداء مدير االستثمارات السابق واحلايل لتعليمات احلد األدىن. 3املتعلقة بأداء االستثمارات. 
. ما تشتمل عليه التقارير 6. ما يتضمنه تقرير املدقق اخلارجي بشأن الوضع املايل للسنة املنصرمة. 5االستثمارات للسنة القادمة. 

 . حتليل ومطابقة لكل من8. بيان السياسات االستثمارية واملعايري واإلجراءات. 7الربعية لكل من جلنة التدقيق وجلنة االستثمارات. 
. معلومات بشأن ترتيبات مديري االستثمارات واحلافظ اخلاصة باالستثمارات، مبا يف ذلك الرسوم والنفقات 9املوجودات واملطلوبات. 

شهادة موقعة من رئيس اجمللس ورئيس اهليئة تؤكد أن مجيع االستثمارات اليت متت خالل السنة املاضية تتفق مع  .10واإليرادات. 
. معلومات حول حجم التعويضات 11واملعايري واإلجراءات طبقا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. سياسة االستثمارات 

  واملنافع اليت صرفت جلميع أعضاء اجمللس. 
  

  
  الفصل السابع 

  إدارة الشؤون املالية 
  ) 81مادة (

ادي والثالثني من شهر كانون األول (ديسمرب) من كل سنة تبدأ السنة املالية للهيئة يف األول من كانون الثاين ( يناير) وتنتهي يف احل
  ميالدية. 

  
  ) 82مادة (

. االحتفاظ بالسجالت احملاسبية والتقارير 1جيب على اهليئة أن تضمن حتقيقاً أعلى للمعايري احملاسبية املالية يف أعماهلا عن طريق: 
. االحتفاظ بسجل االستثمارات اليت نفذت 3اقبة إدارية ومالية ومعلوماتية. . إنشاء أنظمة مر 2املهنية وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية. 
. القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة املعادلة له إذا ما طرح . القيمة الدفرتية لكل استثمار. بخالل السنة املاضية مبا يف ذلك: أ

  انون وسياسة االستثمارات واملعايري واإلجراءات اخلاصة بذلك. للبيع. ج. معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات أحكام الق
  

  ) 83مادة (
. املوجودات التقاعدية حممية 1تقوم اهليئة باحملافظة على السجالت والدفاتر احملاسبية واألنظمة واإلجراءات املطلوبة، وتتأكد من أن: 

. إدارة املوارد البشرية 3كام القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. . حتويالت اهليئة واحلافظ قد متت وفقاً ألح2أو حتت املراقبة. 
  واملالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة. 

  



  ) 84مادة (
اية كل سنة مالية. 1على اهليئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية حتتوي علي ما يلي:  ائية يف  والنفقات . اإليرادات 2. ميزانية 

  . االستثمارات. 4. التغيريات الصافية اليت حصلت يف قيمة املوجودات. 3للسنة املالية املنصرمة. 
  

  ) 85مادة (
يف جيب على البيانات املالية السنوية أن تظهر مجيع املعلومات الضرورية لعرض املوقف املايل بشكل صحيح وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية 

  اية كل سنة مالية. 
  

  ) 86مادة (
الية السنوية ويستثىن من ذلك جيب على اهليئة حتضري وإعداد تقارير مالية ربعية حتتوي على نفس املعلومات اليت تتضمنها البيانات امل

  امليزانية. 
  

  
  الفصل الثامن 

  املدققون 
  ) 87مادة (

جيب على اهليئة تعيني مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط واألمانة والنزاهة واإلخالص والقدرة على القيام بالعمليات املالية للهيئة، 
  وعليه أن يقوم بتحضري تقرير سنوي يقدم إىل اجمللس طبقاً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. 

  
  ) 88مادة (

ارجياً سنوياً من خالل مناقصة مفتوحة وعادلة طبقاً للشروط والتعليمات، ويبقى املدقق اخلارجي السابق على اجمللس أن يعني مدققاً خ
  يف موقعه إىل حني تعيني مدقق جديد وتسليمه املهام. 

  
  ) 89مادة (

ققني ذات السمعة اجليدة . أن يكون عضواً يف إحدى معاهد أو مجعيات املد1على املدقق اخلارجي أن يقوم ويلتزم باملعايري التالية: 
ا.    . أن يكون مستقال عن اهليئة. 3. أن يكون لديه خربة ال تقل عن مخس سنوات كمدقق رئيسي ملؤسسات مالية كبرية. 2ومعرتف 

  
  ) 90مادة (

ا خالل السنة املالية أن يقدم استقالته  اخلطية وموقعة منه إىل جيب على املدقق اخلارجي الذي مل يقم بتلبية متطلبات اهليئة واحتياجا
ة له، اهليئة بدون تأخري، وتصبح هذه االستقالة سارية املفعول عند تسليم اهليئة هلا، أو يف الوقت احملدد يف كتاب اإلقالة املوجه من اهليئ

  أيهما أبعد. 
  

  ) 91مادة (



، وتأمني الوصول إىل السجالت والوثائق على أعضاء اجمللس وإدارة اهليئة تزويد املدقق اخلارجي جبميع املعلومات والتوضيحات
  والسجالت احملاسبية وحسابات اهليئة، واليت يعتربها املدقق ضرورية لتحضري أي تقرير يطلب منه وفقاً للقانون. 

  
  ) 92مادة (

البيانات املالية . إذا كانت 1على املدقق اخلارجي أن يعد تقريراً سنوياً ببيانات مفصلة وأن يوضح من وجهة نظر املدقق ما يلي: 
. إذا كان 3. إذا كانت حتويالت اهليئة قد متت وفقاً ألحكام القانون والتعليمات. 2مقدمة بشكل عادل وفقاً ملعايري احملاسبة الدولية. 

من  –. إذا كانت هناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة 4سجل االستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة احلقيقة ملوجودات اهليئة. 
  رفعها إىل جملس اإلدارة ولفت نظر اجمللس إليها.  –جهة نظر املدقق اخلارجيو 
  

  ) 93مادة (
يف حالة توفر قناعة لدى املدقق اخلارجي أو شك بوجود أي خطأ أو إمهال يف البيانات املالية اليت وافق عليها املدقق الداخلي أو 

ذا الشأن، ويف هذه احلاالت جيب على املدقق اخلارجي أن خيرج  املدقق السابق، فعلى املدقق اخلارجي وبدون تأخري أن يعلم اجمللس 
  دلة أو إجراء التعديل الضروري يف التقرير املرفوع إىل اجمللس. بيانات مالية مع

  
  ) 94مادة (

  املدقق اخلارجي غري ملزم بتقدمي أية معلومات ألية جهة خارجية باستثناء ما يسمح به القانون. 
  

  
  الفصل التاسع 

  احلافظ 
  ) 95مادة (
مفتوحة وقانونية يتوىل إدارة أموال وموجودات اهليئة، وحتدد اهليئة له على جملس إدارة اهليئة أن يقوم بتعيني (حافظ) من خالل مناقصة 

  مدة العمل على أساس معايري األداء اليت تتضمنها القرارات والتعليمات. 
  

  ) 96مادة (
ولوجية لديه. . توفر نظام إدارة خماطر وغريه من أنظمة املعلومات واألنظمة التكن1جيب أن تشمل معايري اختيار احلافظ على ما يلي: 

. إظهار 4. إمكانية إعادة التأمني. 3. خربة ال تقل عن مخس عشرة سنة وسجل إجيايب حافل كخبري يعتمد عليه يف السوق. 2
. 6. قدرة عالية على االتصال واإلعالم. 5وإثبات حجم رأس املال االحتياطي يتناسب وحجم املبالغ اليت يكلف باحلفاظ عليها. 

. كشف وإبالغ رمسي عن مجيع أنواع وأحجام 7أدلة التزام أخالقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية. وجود لوائح عمل أو 
  الرسوم والعمولة وغري ذلك من املصاريف. 

  
  ) 97مادة (



احملفوظة لدى  يستلم احلافظ تعليمات مباشرة من رئيس اهليئة أو مديرها العام للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق باألموال واملمتلكات
 احلافظ، ويقوم احلافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد "املنافع احملددة" "واملسامهات احملددة" بشكل مستقل كليا، وتعامل الدفعات من وإىل

  احلسابات املذكورة بشكل منفصل متاما. 
  

  ) 98مادة (
  بعضهما البعض. جيب أن يكون احلافظ ومدير االستثمارات وحدتني خمتلفتني ومستقلتني عن 

  
  ) 99مادة (

جيب على اهليئة أن حتصل يف فرتات حمددة على معلومات من اجلهة الرمسية املشرفة على احلافظ عن أي إجراء ميكن أن يؤثر على 
 الوضع املايل أو اإلداري للحافظ، وعليها أن تأخذ اإلجراءات الالزمة على ضوء ذلك مبا فيها إعادة تعيني حافظ آخر يف حالة

  الضرورة. 
  

  ) 100مادة (
. إبقاء 2. االحتفاظ مبوجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤمتنا عليها نيابة عن املشرتكني. 1على احلافظ أن يقوم باملهام التالية: 

. استقبال مسامهات احلكومة أو جهات 3موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كلياً عن ممتلكاته اخلاصة وغريها من املمتلكات. 
. إعالم اهليئة ومدير االستثمارات باستالم املسامهات التقاعدية من وزارة املالية جهات 4 طبقاً للقانون. التشغيل األخرى، واملوظفني

. التأكد من أن االستثمارات تتم 5التشغيل األخرى حلسابات املتقاعدين املفتوحة لديه، وذلك خالل أربعة أيام من استالمه املبالغ. 
. إبالغ اهليئة بقيمة املوجودات واإلجراءات 6احلسابات الفردية والسياسة االستثمارية للهيئة. وفقاً للتعليمات الصادرة عن مالكي 

. إعالم جملس اإلدارة باملسائل املتعلقة باملوجودات املوضوعة لديه نيابة عن املشرتكني يف فرتات زمنية 7التقاعدية شهرياً على األقل. 
هلا عالقة مبوجودات التقاعد واملوافقة عليها بني كل من اهليئة واحلافظ مبا يف ذلك احلد . تقدمي خدمات أخرى 8حتدد من قبل اجمللس. 

  . صرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات اهليئة ضمن املواعيد املتفق عليها. 9األدىن املطلوب من العوائد. 
  

  ) 101مادة (
  على احلافظ إبالغ اهليئة باإلجراءات اليت ستتخذ حبقه بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم باختيار حافظ جديد فوراً. 

  
  ) 102مادة (

ال جيوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد املؤمنة واملوضوعة لدى احلافظ وفقاً للقانون يف أية قضايا مرفوعة على احلافظ، وال 
  هذه املوجودات جزءاً من عملية اإلفالس أو التصفية.  جيوز أن تكون

  
  ) 103مادة (

  على احلافظ أن يقوم مبمارسة نشاطاته وفقاً للشروط الواردة واحملددة يف االتفاق املوقع مع اهليئة بصورة دقيقة وكاملة. 
  

  ) 104مادة (



م احلافظ بواجباته وفقاً ملا هو منصوص عليه يف االتفاق املوقع يكون احلافظ مسئوال أمام اهليئة عن أية مسائل أخرى نامجة عن عدم قيا
  مع اهليئة أو تلك النامجة عن القيام مبهامه طبقاً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. 

  
  ) 105مادة (

  نهما. للهيئة احلق يف االستفادة من مبلغ إعادة التأمني اخلاص باحلافظ وذلك يف حالة خرق االتفاق املوقع بي
  

  
  الفصل العاشر 

  مدير االستثمارات 
  ) 106مادة (

يعني اجمللس من خالل مناقصة مفتوحة وقانونية، مؤسسة مالية مرموقة مديراً لالستثمارات، وحتدد مدة العقد من قبل اهليئة وفقا 
  لقاعدة معايري األداء اجليدة الواردة يف األنظمة والتعليمات. 

  
  ) 107مادة (

. توفر نظام املخاطر ونظم املعلومات 2. خربة استثمارية مثبتة ومشهودة. 1معايري اختيار مدير االستثمارات ما يلي: جيب أن تشمل 
. مخس عشرة سنة من اخلربة على األقل يف موضوع إدارة االستثمارات وسجل مثبت كمؤسسة مالية 3والتكنولوجيا احلديثة لديه. 

. قدرات على تقدمي التقارير والبيانات بشكل 5. توفري ترتيبات وخدمات إعادة التأمني. 4ذات مسعة ومكانة عالية يف األسواق. 
. قوة مالية مع مؤشرات ثابتة حول حجم املوجودات وحجم رأس املال 6منتظم طبقا للقوانني واألنظمة والقرارات والتعليمات. 

. 8دلة التزام أخالقية مكتوبة تتوافق مع املتطلبات التنظيمية. . وجود لوائح عمل وأ7مليون دوالر على األقل).  100االحتياطي أو (
  . التعهد بتوفري املعلومات الضرورية لألغراض البحثية املهنية. 9اإلفصاح عن مجيع الرسوم والعموالت وغريها من املصاريف. 

  
  ) 108مادة (

. تقدمي 1و/أو التعليمات و/أو االتفاق على ما يلي:  تشمل واجبات مدير االستثمارات وفقا للقانون و/أو األنظمة و/أو القرارات
. االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمارات 2جمموعة من خيارات احملافظ املالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة جلنة االستثمارات. 

ا وغري ذلك من . تقدمي التقارير واإلعالم عن حافظة االستثمارات 3واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.  وقيمتها وعائدا
. 5. العمل على تقدمي وتوفري إمكانية إعادة التأمني. 4املعلومات اإلحصائية اليت ميكن أن تطلب من قبل احلافظ أو جملس اإلدارة. 

  اإلفصاح الكامل عن مجيع الرسوم والعموالت وغريها من املصاريف. 
  

  

  الباب السادس 
  صرف قروض بضمان مبلغ المكافأة أو الراتب التقاعدي 

  ) 109مادة (



جيوز للهيئة أن تقرض املنتفعني بأحكام هذا القانون الذين ال تقل مدة خدمتهم عن ثالث سنوات وذلك أثناء مدة اخلدمة، ويف حدود 
. راتب 1صرف هذه القروض يف احلدود اآلتية: االعتمادات اليت خيصصها جملس اإلدارة هلذا الغرض، وبالفائدة اليت حيددها ويكون 
. راتب مخسة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر 2ثالثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته ثالث إىل مخس سنوات تسدد على سنة واحدة. 

 . راتب سبعة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر من عشر سنوات حىت مخس عشرة سنة تسدد يف مدة أقصاها3من مخس سنوات. 
. راتب تسعة أشهر ملن تزيد مدة خدمته عن مخس عشرة سنة تسدد يف مدة أقصاها ثالث سنوات وذلك شريطة 4ثالث سنوات. 

عاما، فإذا زادت عن هذا القدر فال جيوز أن يزيد القرض املمنوح له وفوائده عن املبلغ الذي يستحق يف  57أال يتجاوز سن املنتفع 
اية مد ة السداد، وال جيوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن املدة الباقية لبلوغ سن التقاعد كما ال جيوز إجراء حالة الوفاة يف تاريخ 

. إذا انتهت خدمة املنتفع ألي سبب قبل االنتهاء من سداد القرض، خصم الرصيد 5قرض آخر إال بعد سداد رصيد القرض السابق. 
لذي يستحق يف حالة وفاته أو فصله من اخلدمة بسبب العجز عن العمل، وال جيوز املتبقي مما يستحق من مكافأة أو راتب تقاعدي ا

خصم الرصيد املتبقي من الراتب التقاعدي املستحق للورثة إال يف حدود الربع فإذا مل تكن هناك استحقاقات خيصم منها الرصيد 
فيض قيمة ما جيوز صرفه من قروض وكذا ختفيض مدة . جيوز جمللس اإلدارة خت6تتحمل به اهليئة خصماً من ريع استثمار أمواله. 

  السداد. 
  

  

  الباب السابع 
  أحكام عامة وانتقالية 

  
  الفصل األول 

  ترتيبات خاصة بالعاملني يف منظمة التحرير الفلسطينية 
  ) 110مادة (

التحرير الفلسطينية وفصائلها  يف مؤسسات منظمة حتسب سنوات التفرغ ملوظفي القطاع العام وقوى األمن الفلسطيين الذين خدموا
. إذا كان عمر املوظف دون سن 1املعتمدة وكذلك سنوات األسر لألسرى احملررين من سجون االحتالل وفقاً للمعطيات التالية: 

 ) حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصاحل قانون التقاعد اجلديد على أن حتول السلطة الوطنية املستحقات اليت ترتبت45(
. إذا كان عمر 2عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة عن هذه السنوات إىل اهليئة وتقيد يف احلساب اخلاص باملوظف لدى اهليئة. 

، حتسب سنوات التفرغ أو 1959) لسنة 34) سنة أو ما يزيد وهو عضو يف نظام التقاعد السابق وفقا للقانون رقم (45املوظف (
ون وحتول السلطة الوطنية املستحقات املرتتبة عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة دفعة واحدة لصاحل هذا األسر السابقة لصاحل القان

، 1964) لسنة 8) سنة أو ما يزيد وهو عضو يف نظام التقاعد السابق وفقا لقانون رقم (45. إذا كان عمر املوظف (3النظام. 
النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات املرتتبة عليها مبا فيها حصة املوظف حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصاحل هذا 

) سنة 45. إذا كان عمر املوظف (4واحلكومة دفعة واحدة لصاحل هذا النظام ويشمل ذلك املدنيني وعناصر قوى األمن الفلسطينية. 
، حتسب سنوات 2004اشات لقوى األمن الفلسطيين لسنة أو ما يزيد وهو عضو يف نظام التقاعد السابق وفقا لقانون التأمني واملع

التفرغ أو األسر السابقة لصاحل هذا النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات املرتتبة عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة دفعة 
لقومي الفلسطيين و/أو هيئة . يقوم الصندوق ا5واحدة لصاحل هذا النظام يشمل ذلك املدنيني وعناصر قوى األمن الفلسطينية. 



ا الرمسية باعتماد عدد سنوات اخلدمة املتفرغة يف صفوف منظمة  التنظيم واإلدارة و/أو اإلدارة املالية العسكرية وبناء على سجال
كن استخدام التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة، وتدفع احلكومة كامل التعويض النقدي عن كافة سنوات هذه اخلدمة املعتمدة، ومي

. يف حالة حصول املوظف على 6مصادر أخرى رمسية للوصول إىل عدد سنوات العمل املتفرغ مبوجب نظام يصدر عن جملس الوزراء. 
تقاعد من مصدر آخر أو حالة عدم كفاية املعلومات الواردة يف السجالت بشأن مدة اخلدمة أو التعويض املدفوع عنها، تعدل 

وات هذه اخلدمة يف املنظمة وفصائلها املعتمدة بشكل يتفق مع اإلجراءات واألحكام املطورة وفقا لألنظمة مسامهات احلكومة عن سن
  الصادرة عن جملس الوزراء. 

  
  ) 111مادة (

م  للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ يف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة احلق يف اختيار طريقة تسوية مستحقا
. احلصول على راتب تقاعدي وفقاً لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبني إليه عند إحالتهم على 1قاعدية وفقاً إلحدى البدائل التالية: الت

. احلصول على مكافأة مالية وفقاً للنظام املعمول به يف الصندوق القومي الفلسطيين تدفع مرة واحدة عند إحالة املوظف 2التقاعد. 
. ختصم السلفة أو السلف املالية اليت حصلوا 3يف هذه احلالة ال جيوز للموظف أو املنتفعني املطالبة برواتب تقاعدية. على التقاعد و 

عليها على حساب املكافآت وصرفت من الصندوق القومي أو من وزارة املالية من هذه املستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا 
ذا الشأن.    لالئحة تصدر 

  
  
  لثاني الفصل ا

  ترتيبات انتقالية 
  ) 112مادة (

) ال متس احلقوق التقاعدية ملوظفي اخلدمة املدنية وعناصر قوى 2004، 1964، 1959مبا ال يتعارض مع القوانني ذات العالقة (
    األمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد احلالية بعد نفاذ أحكام هذا القانون. 

  
  ) 113مادة (

سوب له سنوات خدمة أقل من السنوات املطلوبة الستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانني التقاعد السابقة . يكون للموظف احمل1
. جيب أن ال تزيد 2املذكورة أعاله والقانون احلايل احلق يف شراء سنوات خدمة ألغراض التقاعد وفقاً لالئحة تصدر عن جملس الوزراء. 

) من هذه املادة عن نصف عدد السنوات املسجلة لصاحل املوظف يف نظام 1م الفقرة (عدد السنوات املسموح بشرائها وفقاً ألحكا
التقاعد وفقاً ألحكام القوانني السابقة املذكورة أعاله والقانون احلايل أو عشر سنوات أيهما أقل، وشريطة أن ال يزيد إمجايل عدد 

  ) سنة. 40السنوات احملسوبة للتقاعد عن (
  

  ) 114مادة (
) يوم من تاريخ سريان هذا القانون شريطة أن 120) سنة خالل (60تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن (

م التقاعدية.    تسوى مستحقا
  

  ) 115مادة (



" سنة وفقاً للقوانني السابقة، خالل مدة أقصاها سنتان 45على اجلهات ذات العالقة حتويل املنافع املستحقة للموظفني دون سن "
م حسب نظام التقاعد احلايل، وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:  . يقيد إىل حساب 1من تاريخ سريان القانون إىل حسابا

) يف نظام 1:1. تقيد سنوات املسامهة يف تاريخ التنفيذ بنسبة (2املالية احملولة له من النظام السابق. املوظف اخلاص قيمة احلقوق 
. جيب على اهليئة إقرار أي 3) من الراتب الشهري يف يوم التحويل عن كل سنة معتمدة. %2التقاعد اجلديد لصاحل املشرتك ومبعدل (

  حتويل. 
  

  
  الفصل الثالث 
  أحكام عامة 

  ) 116مادة(
  ال تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء جملس الوزراء ورئيس وأعضاء اجمللس التشريعي. 

  
  ) 117مادة (

جيوز جمللس الوزراء أن حييل أي موظف العتبارات املصلحة العامة إىل التقاعد املبكر إذا أكمل مخس عشرة سنة خدمة مقبولة للتقاعد 
صم من مستحقاته اإللزامية، وال يوجد ضمن هذه املادة ما مينع من حصول املوظف على أية تعويضات حسب االتفاق مع دون أن خي

  اجلهة املشغلة وضمن أحكام القانون. 
  

  ) 118مادة (
  تسري أحكام هذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه. 

  
  ) 119مادة (

م وفقاً لسنوات املوظفون احملسوب هل م سنوات خدمة أقل من السنوات املطلوبة الستحقاق تقاعد الشيخوخة حيصلون على مستحقا
  املسامهة الفعلية. 

  
  ) 120مادة (

م بسبب بلوغهم سن إلـ( سنة) ومل يكملواخدمة وظيفية حمسوبة ألغراض  60موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدما
تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً هلم، وفقاً لالئحة تصدر عن جملس الوزراء إذا مل يكن هلم سنة)  15التقاعد (

  دخل آخر، ويف حالة توفر مثل هذا الدخل أو اإلعالة يدفع الفرق بني مبلغ التقاعد األساسي والدخل الشهري فقط. 
  

  ) 121مادة (
) دوالر شهرياً لكل من بلغ 100حمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً مبقدار (فيما عدا موظفي القطاع العام، تت

  سن الستني سنة ومل يكن له أي دخل أو مصدر إعالة آخر، ويف حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دوالر يدفع الفرق فقط. 
  

  ) 122مادة (



مبا ال يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي مبوجبه حصل حكم أو اختذ قرار ضد الشخص املنتفع من أحكام هذا القانون، ال جيوز 
تنفيذ أو حجز وال البدء يف أية إجراءات ضد وعلى حساب املسامهات التقاعدية للمشرتك، واحلقوق املرتتبة عنها أو رصيد احلسابات 

املدارة من قبل اهليئة، إضافة لذلك ال تشكل مثل هذه املسامهات، املنافع وأرصدة احلساب جزءا من ممتلكات اخلاصة به املوجودة أو 
  وموجودات املشرتك يف حالة اإلفالس أو غري ذلك من اإلجراءات املماثلة، باستثناء تلك املتعلقة حبقوق املطلقات ورعاية األوالد. 

  
  ) 123مادة (

. نظام 1امهات ألنظمة التقاعد املؤسسة ضمن هذا القانون جيب على اهليئة أن تكون قد وفرت ما يلي: قبل أن تتم جباية أية مس
. عرض فرص استثمار املسامهات بشكل 2تسجيل فعال لتسجيل كامل مسامهات األفراد واحلكومة يف نظام املسامهات احملددة. 

م املسامهات احملددة، إضافة إىل توفري اإلجراءات الضرورية إلتاحة تفصيلي على املشرتكني الختيار شكل استثمار أمواهلم من نظا
. احلافظ على املوجودات االستثمارية، ومدير لالستثمارات للبدء يف 3الفرصة للمشرتكني لالختيار وتعديل االختيار عند اللزوم. 

  يق واملعلومات إىل احلافظ ومدير االستثمارات. استثمار األموال إضافة إىل توفري مجيع اإلجراءات الضرورية من أجل حتويل الصناد
  

  ) 124مادة (
  يصدر جملس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

  
  ) 125مادة (

  يلغي كل حكم خيالف أحكام هذا القانون. 
  

  ) 126مادة (
  ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية.  تنفيذ أحكام هذا القانون، -على مجيع اجلهات املختصة. كل فيما خيصه

  

هـ حممود عباس رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة 1426/ ربيع أول/ 17م املوافق: 2005/ إبريــل/ 26صدر يف مدينة رام اهللا بتاريخ : 
  التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

  
  ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت. -املقتفي  - عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 

 


