قانون التقاعد العام
رقم ( )7لسنة 2005م
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،

وعلى قانون التأمين والمعاشات رقم ( )8لسنة 1964م وتعديالته المعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التقاعد المدني رقم ( )34لسنة 1959م المعمول به في محافظات الضفة،

نشر :ي العدد الخامس
والخمسون من الوقائ

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م،
وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبناء على ما أق هر المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2005/4/7م
أصدرنا القانون التالي:

الباب األول

تعاريف ونطاق القانون
مادة ()1

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

الحكومة :مجلس وزراء السلطة الوطنية.

رئيس الوزراء :رئيس الحكومة.
الوزير :كل من عمل وزيراً في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير.
الخزينة :خزينة السلطة الوطنية.

الموظف :كلل ملن علين بقلرار ملن جهلة مختصلة لشلغل وظيفلة مدرجلة فلي نظلام تشلكيالت الوظلائم المدنيلة أو العسلكرية
علللى موازن للة احللدى ال للدوائر الحكوميللة أي للا كانللت طبيع للة تلللك الوظيف للة أو مسللماوا أو أ مس للتخدم خللر نص للت الق للوانين

واألنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.

الددددائرة الحكوميددددة :أيل للة وزارة أو دائل لرة أو ممسس للة عامل للة أو س لللطة أو ويئل للة أو أ جه للة أخ للرى تكل للون موازنته للا ضل للمن
الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.

المتقاعد :الموظم الذ يحال على التقاعد وفق ًا ألحكام القانون.
المشترك :الموظم المنتسب لنظام التقاعد العام والذ تسر عليه أحكام القانون.
الحددا : :البنللك أو الممسسلة الماليللة التللي يلتم تعيينهللا مللن قبلل مجلللس ادارة الهيئللة لحفلة ووادارة أمللوال وممتلكللات الهيئللة

وفق ًا لتعليمات مجلس اإلدارة.

المنتفددد  :الش للخل ال للذ يحص للل عل للى من للافع تقاعدي للة بع للد تطبيل ل الق للانون ويش للمل المتقاع للد ومس للتحقي التقاع للد وفق ل ل ًا
ألحكام القانون.
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الراتددب :المبل للل الشللهر الللذ يتقاض للاه الموظللم والللذ تخص للم منلله المسللاومات ويش للمل الراتللب األساسللي ،والع للالوات
الثابتة ووي (عالوة طبيعة العمل) والعالوات الدورية وعالوة غالء المعيشة.

مساهمة المشترك :النسبة المقتطعة شهرياً من راتب الموظم طبقاً للقانون.

مساهمة الحكومة :المبلل الشهر الذ يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة الموظم.
المسداهمة اللزاميدة :مبلللل أو نسلبة مئويلة ملن الراتللب المللزم الموظلم بتوريلده اللى الحللافة مسلاومة منله لصلال حسللاب
التقاعد األساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدوا للهيئة.

المسدداهمة اتختياريددة :مبللل أو نسللبة مئويلة مللن الراتلب والتللي يطللب الموظللم ملن الحكومللة خصلم ها مللن راتبله وبشللكل
اختيار وتورد لحسابه لدى الحافة.
العوائددد التقاعديددة :الفوائللد واألربلال المسللتحقة مللن اسللتثمارات جميللع المبلالل العائللدة لنظللام التقاعللد األساسللي ،والمبللالل
المرصودة في حساب الموظم.

الراتدددب التقاعدددد  :المبل للل الش للهر أو قيم للة الدفع للة الواحللدة أو مل لزي بينهم للا ت للدفع لم للوظفي القط للاع الع للام أو أي للة فئ للة

مشمولة في أحكام وذا القانون عند االستحقاق.

تقاعد الورثة :وو مبلل التقاعد الذ يحصل عليه ورثة الموظم المتوفى وفقا ألحكام القانون.

سددن التقاعددد المبكددر :السلن األدنللى ملن سللن التقاعللد اإللزاملي والللذ يسلم بموجبلله ولذا القللانون للموظلم الخللروإ الللى
التقاع للد والحص للول عل للى راتل للب تقاع للد واالس للتفادة مل للن المس للاومات والحص للل والعوائل للد التقاعدي للة والمن للافع األخل للرى.

مجلس الدارة :وو المجلس الذ يشكل بموجب أحكام وذا القانون ويتولى مسمولية ادارة ويئة التقاعد.
رئيس المجلس :رئيس مجلس ادارة ويئة التقاعد.

المسددتحقون :األفل لراد الللذين لهللم الحل ل فللي االس للتفادة مللن الراتللب التقاع للد األساسللي واألمللوال المجمع للة فللي الحس للاب
االختيار للموظم المتقاعد.

اتستثمارات :المبلالل التلي تطللب الهيئلة ملن خبلراء اسلتثماريين (ملدير أو ملديرو االسلتثمار) اسلتثماروا لصلال الموظلم

نيابة عنه في األوجه واألماكن ا لمحددة وفقاً ألحكام وذا القانون واللوائ الصادرة بمقتضاه.

سنوات الخدمة التقاعدية :وي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام ولذا القلانون والتلي سلددت مسلتحقاتها الماليلة
بالكامل للهيئة.

الهيئة" :ويئة التقاعد الفلسطينية" المنشأة بموجب وذا القانون.

الحسدددابات :الحسل للابات الخاص للة بأنظم للة التقاعل للد الس للابقة وفقل ل ًا لقل للانون ( )34لس للنة  ،1959وق للانون ( )8لسل للنة ،1964

اضلافة الللى حسللابات األنظمللة الجديللدة ووللي نظللام "المنلافع المحللددة" و "نظللام المسللاومات المحللددة" والمعرفللة فللي وللذا

القانون.

المددددققون :األش للخال المتخصص للون ال للذين يقوم للون بأعمل للال الت للدقي المحاس للبي والم للالي لجمي للع أعم للال الهيئ للة وفق ل لاً
ألحكام القانون.
لجنددة التدددقي  :مجموعلة مللن أشللخال متخصصللين فلي المحاسللبة تعيللنهم الهيئللة ويقوملون بمهمللات التللدقي المحاسللبي

والمالي ألعمال الهيئة.
مديرية الرواتب العامة :الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملين في القطاع العام.
الدارة المالية العسكرية :اإلدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكر بما فيها اعداد رواتب العسكريين.
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دراسدددة ااتواريدددة :دارسللة مالي للة احص للائية متخصص للة تقللدر ايل لرادات ونفق للات الهيئ للة المسللتقبلية وفقل لاً لمس للاومات ومن للافع
الموظفين والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.

التوازن المالي :الوضع الذ يمكن الهيئة من سداد جميع المستحقات التقاعديلة ملن خلالل المبلالل المتلوفرة للديها سلواء
من مساومات المشتركين و/أو العائدات االستثمارية لهذه األموال.

األنظمة األخرى :أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في وذا القانون.

لجندددة اتسدددتثمارات :اللجن للة المش للكلة داخ للل الهيئللة والمكلف للة بد ارس للة األوض للاع االس للتثمارية وتق للديم التوص لليات المتعلق للة
باستثمار أموال الهيئة لمجلس اإلدارة.
مدددير اتسدددتثمارات :الشللخل أو الممسسللة المالي للة المختصللة الللذ يع للين مللن قبللل الهيئ للة ليتللولى ادارة اسللتثمار أم للوال
الهيئة حسب تعليمات مجلس اإلدارة وفق ًا ألفضل الممارسات.
الدددددرقم القياسدددددي ألسدددددعار المسدددددتهلك :ال ل لرقم القياس ل للي لذس ل للعار والل للذ ي ل للتم احتس ل للابه ونش ل لره م ل للن قب ل للل الجهل للاز المرك ل للز ل حص ل للاء
الفلسطيني.

المنددددا :المحددددددة :العائل للد المع للرف مسل للبق ًا والمض للمون والل للذ يع طل للي فئ للات المل للوظفين المش للمولين بهل للذا القل للانون الحل ل فل للي اسل للتالمه
من قبل ويئة التقاعد وفقاً ألحكام وذا القانون.

نظددام المنددا :المحددددة" :نظلام تقاعللد" يمتللك المتقاعللدين المشلمولون بلله وفقل ًا ألحكللام القلانون الح ل فلي الحصللول علللى

راتب تقاعد

أو مكافأة محدد ومحسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.

المسدداهمات المحددددة :النسلبة المحللددة ملن الراتللب التللي يلدفعها الموظفللون المشلمولون بأحكللام القلانون شللهرياً ،مسللاومة
منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.

نظدام المسداهمات المحددددة" :نظلام تقاعلد" تختللار فيله فئلات الملوظفين المشلمولة بأحكللام القلانون المسلاومة بقيملة محللددة
ملن راتلبهم ،بحيلح يحصلل المتقاعلد عنللد التقاعلد عللى كاملل ولذه المبلالل اضللافة اللى مسلاومة الحكوملة فلي ولذا النظللام

والعوائد التقاعدية.

تضددارب الملددال  :تعللارم مصلللحة فللرد معللين مللع واجبلله و/أو التزاماتلله اتجللاه الهيئللة ،ممللا يخل ل وضللع وحالللة يكللون
فيها قرار المسمول قابل للتأثير عليه عن طري المصلحة الشخصية.

:ائدة الليبر :سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك.

القطدداا العددام :يشللمل مللوظفي القطللاع المللدني ومنتسللبي قللوى األمللن الفلسللطيني ،بمللا فللي ذلللك مللوظفي منظمللة التحريللر
الفلسللطينية الللذين لللديهم مسللموليات فللي الخللارإ والتللي ت للدفع رواتللبهم م ل ن موازنللة السلللطة الوطنيللة ،ش لريطة أن ال ينتفع للوا
من نظام تقاعد حكومي خر.
مادة ()2

تس للرى أحكل للام و للذا القل للانون عل للى جميل للع م للوظفي القطل للاع الع للام ومل للوظفي الهيئ للات المحليل للة وممسس للات العمل للل األولل للي
والمجتمللع المللدني المش للتركين بنظللام التقاعللد وفقل لاً ألحكاملله ،ويغطللي تق للديم المنللافع التقاعديللة له للم فللي الحللاالت التالي للة:
 .1اإلحالة على التقاعد.

 . 1الشيخوخة أو العجز عن العمل.
 . 2الوفاة.
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الباب الثاني
الفلل األول
إنشاء الهيئة ومهامها
مادة ()3
 .1تنشللأ بمقتضللى أحك للام وللذا الق للانون ويئللة تس للمى (ويئللة التقاعللد الفلس للطينية) تتمتللع بالشخص للية االعتباريللة واالس للتقالل
الملا لي واإلدار واألوليللة القانونيللة ،لمباش لرة جميللع األعمللال والتصللرفات التللي تكفللل لهللا تحقي ل أغراضللها ،بمللا فللي ذلللك

تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وف أحكام القانون.

 .2يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،ولها الح في فت فروع في المحافظات األخرى.

 . 3تتمتل للع الهيئل للة باإلعفل للاءات والتسل للهيالت الممنوحل للة للل للوزارات والل للدوائر الحكوميل للة وأيل للة اعفل للاءات أخل للرى تمل للن للهيئ ل للة

بموجب القانون.

مادة ()4
تتكون أموال الهيئة من الموارد اآلتية:

 .1االشتراكات التي تقتطع شهري ًا من رواتب المنتفعين بأحكام وذا القانون.
 .2المساومات التي تمديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.
 .3حصيلة استثمار أموال الهيئة .

 .4الموارد األخرى الناتجة عن نشاط الهيئة
مهام الهيئة
مادة ()5
تقوم الهيئة بالمهام التالية:

 .1التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وفق ًا ألحكام وذا القانون.
 .2التأكلد ملن أن الموجللودات تسلتثمر بشللكل يضلمن رأ س الملال ويضللمن تحقيل أعلللى عائلد ممكلن مللع م ارعلاة العوامللل
الت للي يمك للن أن ت للمثر عل للى تموي للل الهيئ للة ووامكانياته للا وقل للدرتها عل للى تلبي للة االحتياج للات والمتطلب للات المالي للة وفقل لاً لنظل للام

يصدر بهذا الشأن.

 .3ممارسة جميع المسموليات الملقاة عليها ضمن أعلى معايير المسمولية المهنية وف األصول.
مادة ()6

يحظلر عللى الهيئلة ودوائرولا ممارسللة أيلة أعملال و/أو صلالحيات و/أو نشلاطات ال تتواف ل ملع أولداف الهيئلة كملا يحظللر
عليها االقترام من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.
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مادة ()7
تملول الموازنللة الجاريلة للهيئللة ملن مسللاومات المشلتركين بحيللح ال تزيلد علللى " " %2ملن االشللتراكات فلي أيللة سلنة ماليللة،
وتلتللزم الهيئ للة بالحص للول مس للبقا عل للى موافق للة المجل للس التشل لريعي ،وف للي ح للاالت الض للرورة القص للوى وح للال تطل للب األم للر
تجاوز الموازنة الجارية لهذه النسبة.

الفلل الثاني
المشتركون
مادة ()8

 .1ينتفع بأحكام وذا القانون الفئات اآلتية:

أ .الموظفون المدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.

ب .موظفلو منظمللة التحريللر الفلسلطينية الللذين يتولللون مسللموليات فلي الخللارإ ،والللذين تللدفع رواتلبهم مللن الموازنللة العامللة
شريطة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.

إ .موظفو الهيئات المحلية والممسسات العامة التي تطلب صراحة االشتراك بنظام التقاعد وفقاً ألحكام وذا القانون.
 .2يجلوز لممسسلات العملل األوللي والمجتملع الملدني االشلتراك لشلمل موظفيهلا بهلذا القلانون ويلنظم ذللك بالئحلة تصلدر
عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.
مادة ()9

ال ينتفع بأحكام وذا القانون الفئات اآلتية:

 . 1موظفلو القطللاع العللام فللوق سلن " " 45سللنة عنللد تللاريخ تنفيلذ وللذا القللانون ،ويسللتمر ولمالء فللي المسللاومة الماليللة
والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.

 .2المشترك المعين أو ال منقول للعمل في ممسسة أو ويئة ال يخضع موظفووا ألحكام وذا القانون.
مادة ()10
يجوز للمشترك في وذا النظام االشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.

لفلل الثالث
الحسابات
مادة ()11
يتكون نظام التقاعد من:
 .1نظام المنافع المحددة.
 .2نظام المساومات المحددة.
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مادة ()12
تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:

 .1حس للاب خ للال يض للم حق للوق ومس للاومات المش للتركين ف للي نظ للام التقاع للد الس للاب والمنبثل ل ع للن ق للانون رق للم " "8لس للنة
( 1964نظام الل .)%10

 .2حسللاب خ للال يض للم حق للوق ومس للاومات ض للباط وض للباط صللم واألفل لراد الع للاملين ف للي ق للوى األم للن الفلس للطيني وفقل لاً
لقانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م.

 .3حساب خال يضلم حقلوق ومسلاومات المشلتركين فلي نظلام التقاعلد السلاب والمنبثل علن قلانون التقاعلد الملدني رقلم
" "34لسنة ( 1959نظام الل.)%2

 .4حساب خال ألغرام "نظام المنافع المحددة" المنصول عليه في وذا القانون.

 .5حساب خال ينشأ ألغرام "نظام المساومات المحددة" المنصول عليه في وذا القانون.

الفلل الراب
المعاملة الضريبية
مادة ()13
 . 1تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.
 .2تخضع مساومات المشترك لضريبة الدخل.

مادة ()14
تحصل الهيئة أموالها وفق ًا لقوانين وأنظمة تحصيل األموال العامة.
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الباب الثالث
نظام موظفي القطاا العام
الفلل األول:
المساهمات
مادة ()15
تكون نسبة المساومة اإلجبارية موحدة لجميع المنتفعين.
مادة ()16
يكللون الراتللب و للو األسللاس الللذ تحس للب منلله نس للبة المسللاومة لكللل م للن المشللترك أو الحكومللة أو أ جه للة أخللرى تلت للزم

برواتب الموظفين.

مادة ()17
 .1تكون نسبة مساومة الحكومة اإلجبارية في نظام المنافع المحددة ( )%9من الراتب.
 .2تكون نسبة مساومة المشترك اإلجبارية في نظام المنافع المحددة ( )%7من الراتب.
مادة ()18

تكلون نسلبة مسلاومة الحكوم لة اإلجباريلة فلي نظللام المسلاومات المحلددة ( )%3وللمشللترك ( )%3ملن الراتلب .وللمشللترك
المساومة بأية نسب اضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات اضافية على الحكومة.
مادة ()19

تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بتحويل مساومات المشترك والحكومة الى الحسابات المخصصة لهذا
ال من
الغرم لدى حافة الهيئة ،ويعلم مدير عام الرواتب الحافة ووادارة الهيئة بهذا التحويل ،ويبلل الحافة فو ًرا ك ً
ادارة الهيئة ومديرية الرواتب العامة استالمه لهذه الحوالة.

 . 1تقللوم مديري للة الروات للب العام للة فللي وزارة المالي للة بالتع للاون والتنس للي مللع اإلدارة الما لي للة العس للكرية بتحوي للل مس للاومات
الحكومة ومساومات موظفي الخدمة العسلكرية اللى الحسلابات المخصصلة لهلذا الغلرم للدى حلافة الهيئلة ،ويعللم ملدير
عللام الرواتللب الح للافة ووادارة الهيئللة به للذا التحويللل ،ويبلللل الح للافة ف لوراً ك للال مللن :ادارة الهيئللة ،ومديري للة الرواتللب العام للة،

واإلدارة المالية العسكرية .استالمه لهذه الحوالة.

 . 3ت للزود مديري للة الرواتل للب العام للة الهيئل للة بس للجالت الرواتل للب الت للي تحت للو علل للى جمي للع المعلومل للات الض للرورية لالحتفل للا
بسجالت الحسابات الفردية لذعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساومات المحددة.
.4فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم الجهات التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد باآلتي:
أ  .تحويل مساومات المشترك ومساومتها الى الحسلابات المخصصلة لهلذا الغلرم للدى حلافة الهيئلة ،وتعللم ولذه الجهلة
الحافة والهيئة بهذا التحويل ،ويبلل الحافة فو ًار كالً من ادارة الهيئة والجهة المشغلة استالمه لهذه الحوالة.

ب  .تزويللد الهيئللة بسللجالت الروات للب التللي تحتللو عل للى جميللع المعلومللات الفرديللة لالحتف للا بسللجالت الحسللابات الفردي للة
لذعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساومات المحددة.
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الفلل الثاني
حف السجالت ومسك الد:اتر
مادة ()20
ألغلرام المحاسلبة تكلون الهيئلة مسلمولة علن مطابقلة أيلة اختالفلات قلد تحصلل فلي السلجالت أو التحلويالت الماليلة الللى
الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوإ لدى كل من:

 .1مديري ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة الرواتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب العامل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة وأيل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة دائ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرة أخل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للرى مختصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة بصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للرف الرواتل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للب.
 .2الهيئة.
 .3الحافة.

 .4مدير االستثمارات.
مادة ()21
تقلوم مديريلة الرواتللب الع املة وجهلات التشللغيل بلإعالم المشلتركين شللهري ًا وعلن طريل كشللم الرواتلب و/أو قسلائم الرواتللب
بحجم المبالل التي اقتطعت منهم لصال أنظمة التقاعد.

مادة ()22

تق ل للوم الهيئ ل للة بتزوي ل للد المش ل للترك ك ل للل ثالث ل للة أش ل للهر بتق ل للدير حل ل للول حس ل للاب المس ل للاومات المح ل للددة الخاص ل للة ب ل لله ويج ل للب أن يش ل للمل التقريل ل للر
البيانات التالية:

 .1اسم المشترك ورقم اشتراكه في الحساب.
 .2جميع التحويالت الى الحساب خالل ربع السنة قيد البحح.
 .3رصيد الحساب وتوزيع استثمارات الحساب في خر يوم في ربع السنة قيد البحح.
الفلل الثالث
المواعيد الزمنية والغرامات
مادة ()23

تنظم مواعيد تحويل ال مساومات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفق ًا لذسس التالية:

 . 1تسجل دفعات المساومات المشار اليها في المادة رقم ( ،)19فعلياً لصال الهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر
من كل شهر.

 . 2اذا تعللذر علللى الحكومللة وجه للات التشللغيل األخللرى تحويللل المس للاومات أو لللم يللتم دفعهللا فل لي الوقللت المحللدد ،تك للون
الهيئللة مخولللة لفللرم التحويللل الفللور لهللذه المسللاومات ،اض للافة الللى فللرم غرامللات تللأخير بنسللبة( )%1مللن قيمللة أي للة
مساومات متأخرة.

 . 3اذا زادت فت لرة التللأخير فللي تحوي للل وللذه المسللاومات عللن ش للهر ،يفللرم علللى القيمللة المت للأخرة سللعر فائللدة الاليب للر
 ،%1خالل السنة األولى باإلضافة على الغرامة المفروضة وفق ًا للبند " "2من وذه المادة.

 . 4المساومات المتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوم حولها لتحويلها الى قروم تجارية على الخزينة.
 . 5المسلاومات وأيللة دفعلات مللن الغرامللات والفوائلد المتللأخرة وتكللاليم تنفيلذ التحصلليل والرسللوم اإلضلافية ورسللوم التمديللد
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المفروضللة عل للى المسللاومات المس للتحقة ول للم تللدفع ف للي الوقللت المح للدد ي للتم تحصلليلها وفق للا لتعليمللات التحص لليل اإلداري للة
الصادرة عن الهيئة.
 . 6ال يجلوز للخزينللة أو جهللات التشلغيل األخللرى طلللب اعلادة أيللة تحللويالت حوللت الللى الهيئللة بشلكل الخطللأ بعللد مضللي
خمس سنوات على تحويلها.

 .7اللدفعات المحوللة وفقل ًا ألحكلام الفقلرة " " 6مللن ولذه الملادة يمكلن أخلذوا بعللين االعتبلار عنلد ترتيلب اللدفعات المسللتقبلة
في موعد أقصاه السنوات الخمس األولى.

 . 8دفع للات الفوائ للد المت للأخرة ومصل للاريم الجباي للة وأي للة رس للوم اضل للافية س للوف تم للول بالكام للل مل للن قب للل الحكوم للة وجهل للات
التشغيل األخرى وتقدر من قبل الهيئة.

مادة ()24

 .1على الهيئة أن تجر كل ثالح سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة تحديد نسبة المساومات والمنافع مع مراعاة
ممشرات األنظمة األخرى وص والً للتوازن المالي.

 .2تعد الدراسة من قبل اكتوار متخصل وفقًا لمتطلبات معايير المحاسبة الدول ية.
الفلل الراب
المنا:
مادة ()25

 - 1للمشترك الح في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفق ًا لما يلي:

أ .تقاعلد الشليخوخة محسلوبا عللى أسلاس ( )%2علن كلل سلنة خدملة ملن متوسلت الراتلب آلخلر ثلالح سلنوات ملن سللنوات
الخدمة المحسوبة ألغرام التقاعد.

ب .للمشل للترك الح ل ل ف ل للي الحصل للول علل للى تقاع ل للد العجل للز الصل للحي بمع ل للدل ( ) %2عل للن كل للل س ل للنة خدمل للة مل للن متوس ل للت ال ارتل للب آلخ ل للر
ثل ل للالح سل ل للنوات ،مل ل للع م ارعل ل للاة أن سل ل للنوات الخدمل ل للة المحسل ل للوبة ألغ ل ل لرام التقاعل ل للد ول ل للي عل ل للدد سل ل للنوات الخدمل ل للة الفعليل ل للة حتل ل للى تل ل للاريخ

اإلص ل للابة أو العج ل للز يض ل للاف اليه ل للا نص ل للم الس ل للنوات المتبقي ل للة حتل ل للى بل ل للو س ل للن ال تقاع ل للد اإلل ازم ل للي ،بحي ل للح ال تزي ل للد س ل للنوات الخدمل ل للة
المحسوبة ألغرام التقاعد عن  35سنة.
 . 2فل للي حال ل للة عل للدم وج ل للود ثل للالح س ل للنوات خدمل للة ألغل ل لرام احتسل للاب متوس ل للت ال ارتل للب تحس ل للب المنل للافع عل ل للى أسل للاس متوس ل للت ال ارت ل للب

لسنوات الخدمة الفعلية.

 . 3فل للي حال ل للة الوف ل للاة يحص ل للل الورثل للة عل ل للى نف ل للس مبل ل للل التقاع ل للد الل للذ ك ل للا ن يحص ل للل علي ل لله المتل للوفى اذا ك ل للان متقاع ل للداً قب ل للل الوف ل للاة،

وف ل للي حالل ل للة وفل ل للاة المشل ل للترك خل ل للالل الخدمل ل للة الفعليل ل للة ،يحتسل ل للب ال ارت ل للب التقاعل ل للد وفقل ل للا لذسل ل للس المعتمل ل للدة الحتسل ل للاب ارتل ل للب العجل ل للز

الصل للحي ال ل لواردة ف ل للي الفق ل لرة ( ) 1بن ل للد (ب) مل للن و ل للذه المل للادة وي ل للوزع ال ارتل للب التقاع ل للد ومبلل للل الت ل للأمين علل للى الورث ل للة المسل للتحقين وفقل ل لًا
للجدول رقم ( ) 2الوارد في المادة رقم(.)34
 . 4اضل للافة الل للى المن ل للافع ال ل لواردة فل للي الفقل ل لرة( ) 1مل للن ول للذه الم ل للادة للمشل للترك فل للي حال ل للة الوفل للاة أو عل للدم اللياق ل للة الصل للحية بسل للبب عج ل للز
طب للي دائ للم نتيج للة إلص للابة عم للل أو ح للادح وق للع أثن للاء تأدي للة العمل للل أو بس للببه ،الحص للول عل للى مبل للل م للن الت للأمين تمدي لله ل لله الهيئل للة
معادالً لنسبة من الراتب السنو تبع ًا للسن وذلك وفق ًا للجدول رقم ( )1اآلتي:
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جدول رقم ()1
بيان نسبة مبالغ التأمين
السن حتى سن

نسبة مبلل التأمين%

السن حتى سن

نسبة مبلل 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
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مالحظة :في تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
 .5يتوق م صرف حصة الورثة من الراتب التقاعد

كاآلتي:

أ  .األرملة أو األرامل أو للبنت اذا تزوجن.

ب .اذا بلل ل للل االبل ل للن أو البنل ل للت أو األخل ل للوة المعل ل للالين سل ل للن ( 21سل ل للنة) دون دخل ل للول الجامعل ل للات ،أو سل ل للن( 26سل ل للنة) اذا كل ل للان /كانل ل للت
ملتحقة بإحدى الجامعات أو المعاود العليا.

 . 6تع للدل المنل للافع بق ل لرار مل للن مجلل للس الل للوزراء مل لرة علل للى األقل للل كل للل ثل للالح سل للنوات معتم للدة علل للى الزيل للادة فل للي متوسل للت ال ل لرقم القياسل للي
ألسعار المستهلك في السلطة الوطنية خالل وذه المدة.
مادة ()26

نظام المساهمات المحددة:
 . 1يسلتح المشلترك عنلد بلوغله سلن التقاعلد اإللزاملي كاملل المبلالل المجمعلة باسلمه فلي الحسلاب الخلال الملذكور فللي
المادة رقم ( )12بند ( ) 5بما فلي ذللك حصلة الموظلم وحصلة الحكوملة والعوائلد التقاعديلة ،ولله الحل فلي اختيلار احلدى
البدائل التالية:

أ .كامل المبلل دفعة واحدة عند التقاعد.
ب .مبلل شهر على طول الحياة أو وفقاً لجدول متف
إ .توليفه من البدائل المذكورة في (أ

عليه.

ب) من وذا البند.

 . 2في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلل كدفعة واحدة.

 .3فلي حالللة وفللاة المشللترك يحصللل المنتفعللون /المسللتحقون علللى كاملل المبلللل كدفعللة واحللدة ويللوزع عللليهم وفقللا للقائمللة
الواردة في المادة ( )34من وذا القانون.
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الفلل الخامس
أهلية اتنتفاا بالتقاعد
مادة ()27
تحدد أهلية اتنتفاا بالتقاعد اللزامي على النحو التالي:

 .1السلن اإللزامللي علللى تقاعللد شلليخوخة وللو ( 60سللنة) شلريطة تللوفر  15سللنة خدمللة مقبولللة ألغ لرام التقاعللد وسللددت
جميع المساومات عنها.

 .2المشللتركون الللذين أكملللوا عش لرين س للنة خدمللة مقبولللة ألغ لرام التقاعللد وبل للو سللن ( )55سللنة يحصلللون علللى تقاع للد
شيخوخة.

 .3الحللد األدن للى مللن س للنوات المسللاومة للحص للول علللى تقاع للد شلليخوخة و للو( )25سللنة خدم للة مقبولللة ألغل لرام التقاع للد

وبلو سن (.)50
 .4يمك للن للمش للتركين ال للذين أكلمل للوا خدم للة ( )20س للنة مقبولل للة ألغل لرام التقاع للد ووصل لللوا س للن ( )50أن يحص لللوا علل للى
تقاعد شيخوخة اذا كانوا يعملون في الوظائم التالية:
أ .منتسبي قوات األمن.

ب .المختبرات ومراكز األشعة.
إ .موظفو التنقيب عن النفت والغاز.
ول .موظفو المناجم.

 . 5اذا بللل المشللترك سلن السللتين وللم يكللن ملموال للحصللول عللى تقاعللد يحصلل علللى مسلاومتة وفوائللد وا البسليطة دفعللة
واحدة في سنة بلوغه الستين.
مادة ()28
في حالة االستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
 .1نظام المنافع المحددة:
أ  .في حالة اسلتقالة الموظلم قبلل اسلتحقاقه للتقاعلد ،يمكلن وبموافقلة الموظلم نقلل جميلع سلنوات الخدملة المقيلدة لحسلابه
والمسلدد عنهلا المسلاومات الماليلة ،وفقللا لنظلام المنلافع المحلددة الللذ يعملل فيله اللى نظللام المنلافع الجديلد البلديل الللذ

يصب الموظم عضواً فيه ،أو أ نظام مشابه يعمل به في القطاع الخال.

ب  .اذا لم تكن امكانيلة التمويلل متلوفرة للدى الموظلم السلاب  ،تعيلد الهيئلة كاملل مسلاومة الموظلم مضلاف ًا اليهلا الفوائلد
في الموعد األقرب من موت الموظم ،أو عجزه أو وصوله الى تقاعد الشيخوخة.

إ .اذا التح ل موظللم س للاب بالخدمللة ،تقي للد سللنوات الخدم للة السللابقة غيللر المحول للة الللى نظ للام التقاعللد الب للديل وكأنلله ل للم

تحصل وناك فترة انقطاع.

د .دون الم للس ب للالفقرة (أ) أع للاله ي س للتطيع المشل للترك ال للذ يس للتقيل م للن الخدم للة ولل لله ث للالح س للنوات خدم للة أو أق للل طلل للب

صلرف كاملل مسللاومته فلي نظللام المنلافع المحلددة ،ش لريطة أن يسلدد المشللترك المسلاومات دفعلة واحللدة أو وفقل ًا لللدفعات
ش للهرية ي للتم االتف للاق عليه للا ،اذا أعي للد للخدم للة خ للالل خم للس س للنوات م للن اس للتالمه للعائ للد أو المس للاومة ،وعن للدما يس للحب
المشترك المساومات الخاصة به ،تعتبر مساومة الحكومة ايرادات غير عادية للهيئة.
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 .2نظام المساومات المحددة:
أ .اذا انسلحب موظللم ملن الخدمللة قبللل اسلتحقاقه للتقاعللد ،يمكللن وبنلاء علللى طللب الموظللم تحويللل رصليد حسللابه فللي
نظام (المساومات المحددة) أل نظام الح

مشابه بديل يلتح به الموظم.

ب .قب للل ح للدوح مث للل و للذا التحوي للل ،يحل ل للموظ للم السل للاب االحتف للا بجمي للع الحق للوق الخاص للة بالقيم للة المجمع للة فل للي
الحساب والح في استمرار مراقبة االستثمار في الحساب.

إ .اذا للم يحلول الموظللم رصليد الحسللاب اللى نظللام الحل مشلابه تقللوم الهيئلة بصللرف المبللل وفق لاً لحاللة الموظللم ،أ

امللا فللي حالللة الم للوت ،أو العجللز أو وصللول س للن التقاعللد اإللزامللي ،وتش للمل قيمللة المنللافع المحول للة رصلليد الحسللاب ف للي
تاريخ انسحاب الموظم اضافة الى جميع االلتزامات والعوائد المترتبة على الحساب.

ت .للهيئلة الح ل فلي اغللالق حسلاب الموظللم المسلتقيل وتوزيللع الرصليد اذا تللوفي كملا وللو منصلول عليلله فلي األنظمللة
والتعليمات.
ح  .تنطب

قواعد وذه المادة على األشخال المنسحبين من العمل بشكل اختيار أو اجبار .
مادة ()29

أهلية اتنتفاا بتقاعد العجز
يللتم تحديللد أوليللة الحصللول علللى تقاعللد فللي حالللة العج للز الصللحي الجزئللي الللدائم أو الكلللي الللدائم مللن قب لل لجنللة طبي للة

متخصصة يتم اختياروا من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظم:

 .1دون سن ( )60سنة.

 .2غير ممول للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.
 .3أكلد عجلزه الصلحي ملن قبلل لجنلة طبيلة متخصصلة تعلين مللن قبلل الهيئلة ،عللى أن تلتم اعلادة النظلر فلي وضلعه وفقللا
لما تقره اللجنة الطبية.
مادة ()30
 . 1تقلوم اللجنللة الطبيلة مللن ذاتهللا أو بطللب مللن الهيئللة بإعلادة فحللل وتقيليم الوضللع الصللحي للمتقاعلدين بسللبب العجللز
كل سنتين على األقل ،للتأكد من أن المنتفعين ما زالوا ينتفعون حسب شروط الحصول على تقاعد العجز.

 .2اذا شلفي الموظلم مللن عجلزه ،يعللاد اللى وظيف تلله وتحتسلب فتلرة االنقطللاع علن العمللل سلنوات خدمللة ألغلرام التقاعللد
عللى أن يسللدد كللل مللن الموظلم والحكومللة مسللاومتيهما عللن فتلرة االنقطللاع وتحللدد الالئحللة شلروط ذلللك وفت لرة االنقطللاع

المسمول للموظم العودة بعدوا لوظيفته.
مادة ()31
أهلية اتنتفاا بتقاعد الورثة
 .1يسللتح الورث للة الحصللول عل للى تقاعللد الورث للة ،اذا كللان المت للوفى يتلقللى راتبل لاً تقاعللدياً ف للي وقللت وفات لله ،أو كللان م للموالً
للحصول على راتب تقاعد وفقا لنظام المنافع المحددة وفق ًا ألحكام وذا القانون.

 . 2اذا تغي للر ع للدد الورث للة يعل للاد احتس للاب وتوزي للع الرات للب التقاعل للد عل للى الورث للة للحف للا علل للى حص للل متس للاوية للورثل للة
المستحقين وفقا للجدول رقم(  )2الملح بالمادة ( )34من وذا القانون.
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مادة ()32
الورثة المستحقون وم:
 .1أرملة أو أرامل المشترك.

 .2األوالد واألخوة أقل من ( )21سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.

 .3األوالد واألخللوة مللا فللوق ( )21س للنة ودون ( )26س لنة الللذين كللانون يع للالون مللن المشللترك قبللل وفات لله والللذين مللا زال للوا

يكملون تعليمهم الجامعي.

 .4األوالد واألخ للوة ال للذين ك للانوا يع للالون م للن قب للل المش للترك قب للل وفات لله والع للاجزين ع للن تحص لليل دخ للل ألس للباب ص للحية،
وتقللوم اللجن للة الطبي للة المش للكلة م للن قب للل الهيئ للة بتحدي للد مللا اذا ك للان الوض للع الص للحي ألح للدوم يمنع لله م للن العم للل أم ال.

 .5البنات واألخوات غير المتزوجات ،مطلقات أو أرامل.
 .6والد المشترك.

 . 7زوإ المشللتركة ،اذا كللان عنللد وفاته للا غيللر قللادر علللى كس للب الللدخل مللن الناحيللة الص للحية أو غيللر قللادر علللى اعال للة
نفسه ،وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.
مادة ()33

شروط إضا:ية لالنتفاا بتقاعد الورثة:
 . 1يتوقلم صللرف الراتللب التقاعللد لذرملللة عنللد زواجهللا ،ويعللود اليهللا حقهللا فللي الراتللب التقاعللد اذا طلقللت أو ترملللت
ألول ملرة خلالل عشلر سلنوات ملن تلاريخ زواجهلا ،وواذا كلان نصليب األرمللة قلد رد اللى أوالد صلاحب المعلا
فال يعود اليها من معاشها اال الجزء الباقي دون رد.

أو الوالللدين

 . 2ال يجللوز لذرملللة الجمللع بللين معاشللها مللن زوجهللا األول ومعاشللها مللن زوجهللا األخيللر ،وفللي وللذه الحالللة يصللرف لهللا
المعا

األكبر.

 .3يشللترط عن للد وفللاة المش للترك أن ال يك للون ونللاك دخ للل للش لريك (األخ للوة والبن للات واألخللوات) أو يك للون دخلهللم أق للل م للن
قيملة اسللتحقاقهم ،ولهللذا الغلرم ال تعتبللر النفقللة المدفوعللة للبنلات واألخللوات دخ لالً ،وعلللى الشلخل المنتفللع اثبللات عللدم

حصوله على دخل أو أن دخله أقل من مسلتحقاته بوسلاطة شلهادة ملن الجهلة المعنيلة تميلد اقلراره .وفلي حاللة وجلود دخلل

خ للال تخصل للم قيمل للة ال للدخل مل للن المسل للتحقات التقاعدي للة ،وت ل لتم اعل للادة تحدي للد المسل للتحقات التقاعديل للة س للنوياً علل للى ضل للوء
المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان.

 .4للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد المتوفى.
 .5يقطلع معلا

البنللات واألخلوات عنلد زواجهللن ،وتملن البنللت أو األخلت ملا كللان يسلتح لهلا مللن معلا

ترملللت خللالل عشللر س للنوات علللى األكثللر مللن ت للاريخ الللزواإ أو مللن تللاريخ وف للاة المنتفللع أو صللاحب المعللا
اخالل بحقوق باقي المستحقين.

اذا طلقللت أو
وذل للك دون

 .6يسلتح الللزوإ حلال وفللاة زوجتله النصلليب المحلدد فللي الجلدول اذا كللان وقلت وفاتهللا مصلاباً بعجللز صلحي يمنعلله م لن
الكسللب ،ويثبللت حالللة العجللز بق لرار مللن اللجنللة الطبيللة الخاصللة بالهيئللة ،ويشللترط أال يكللون للله وقللت الوفللاة دخللل خللال

يعلادل قيمللة اسلتحقاقه فللي المعلا

أو يزيللد عليله ،فللإذا نقلل الللدخل عملا يسللتحقه صلرف للله معلا

بمقللدار الفلرق ،وفللي
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وللذه الحالللة يللوزع بللاقي المع للا

المسللتح للزوجللة علللى المسللتفيدين ف للي حللدود األنصللبة المبينللة بالجللدول الم للذكور دون

وجود الزوإ.
مادة ()34
يوزع الراتب التقاعد على الورقة وفق ًا للجدول التالي- :
جدول رقم ()2
األنصبة المستحقة في المعا
رقم

المستحقون

األرامل

األوالد

الوالدين

األخوة

1

أرملة أو أرمل أو زوإ مستح وأكثر من ولد

0.5نصم

0.5نصم

-

-

2

أرملة أو أرامل أو زوإ مستح وولد واحد وولدين

0.5نصم

ثلح

3

أرملة أو أرامل أو زوإ مستح وولد واحد

0.5نصم

ثلح

ثلح

0.5نصم

0.5نصم

-

منهما

-

0.75ثالثة

سدس لكل واحد

أرباع

منهما

-

0.5نصم

-

-

منهما

-

-

-

-

-

-

الحالة

4

5

6

أرملة أو أرامل أو زوإ أو أكثر من ولد ووالدين
مستحقين
أرملة أو أرامل أو زوإ مستح ووالدين مع عدم وجود
أوالد

أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوإ
مستح

 7ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوإ مستح
8

9

10

والدان مع عدم وجود أرملة أو زوإ مستح
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوإ مستح وال
أوالد وال والدين
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوإ
مستح وال أوالد وال والدين

سدس لكل واحد
منهما
-

-

سدس لكل واحد
منهما
سدس لكل واحد

سدس لكل واحد
منهما

ثلح لكل واحد

مادة ()35
 .1في حالة زواإ أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاش ًا ،يمول نصيبها الى أوالد صاحب المعا

-

-

-

-

-

سدس
ثلح
بالتساو

الذين يتقاضون

معاشات وقت زواجها أو وفاتها ،ويوزع بينهم بالتساو بشرط أال يتجاوز مجموع المستح لهم النسب الموضحة
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بالحالة رقم ( )6أو الحالة رقم ( )7حسب الحال ويسر وذا الحكم على الزوإ المستح في حالة وفاته.
 .2اذا قل ما يمن للوالدين في الحالة رقم ( )4عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي الى األرملة.
 . 3عن للد وفل للاة أحل للد الوالل للدين فل للي حالل للة رقل للم ( ) 4يل للمول نصل لليبه ال للى األرملل للة فل للإذا كانل للت قل للد توفيل للت أو تزوجل للت يل للمول ول للذا النصل لليب
الى األوالد على أال يجاوز مجموع المستح

لهم النسب الموضحة كالحالة رقم ( ) 6أو الحالة رقم ( ) 7حسب الحال.

 . 4يشترط الستحقاق األخوة واألخوات معاشًا أن تثبت اعالة المورح لهم أثناء حياته.
مادة ()36
أهلية اتنتفاا بالتقاعد المبكر

 .1يمك للن لموظ للم الخدم للة المدنيل للة المش للمول ف للي القل للانون الحص للول عل للى تقاع للد مبكل للر بع للد موافق للة الهيئل للة واس للتكمال ( )15س للنة مل للن

الخدمل للة المحس ل للوبة ألغ ل لرام التقاع ل للد وبل ل للو سل للن ( )55وف ل للي و ل للذه الحالل للة ف ل للإن ال ارت ل للب التقاعل للد وفقل ل لًا لنظ ل للام المنل للافع المح ل للددة س ل للوف
ينخفم بمقدار ( )%4عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد اإللزامي المحدد بستين سنة.

 .2يمك للن لق للوى األمل للن المش للمولة ف للي القل للانون الحص للول علل للى تقاع للد مبك للر غيل للر منق للول بعل للد موافق للة الهيئ للة وواكمل للال ( )15س للنة مل للن

الخدمة المحسوبة ألغرام التقاعد وبلو سن خمسين سنة.

 .3اذا رغل للب أحل للد مل للوظفي قل للوى األمل للن االنتقل للال للعمل للل فل للي قطل للاع خل للر خاضل للع لنظل للام تقاعل للد (المنل للافع المحل للددة) تنقل للل جميل للع سل للنوات
الخدمة العسكرية الى القطاع الجديد وتحسب ألغرام التقاعد.
 .4اذا ل للم يص للب الموظ للم العسل للكر عضل لواً ف للي نظ للام تقاعل للد جدي للد ،عل للى الهيئ للة اعل للادة جمي للع المب للالل الت للي قل للد تراكم للت ل لله باإلضل للافة

الى عوائد االستثمارات وفقًا لحالة الموظم العسكر وأحكام القانون.

 .5اذا انس ل للحب أح ل للد م ل للن ق ل للوى األم ل للن م ل للن الوظيف ل للة يح ل للول رص ل لليد حس ل للابه ف ل للي نظ ل للام (المس ل للاومة المح ل للددة) ال ل للى نظ ل للام (المسل ل للاومات

المحددة الجديد) والذ

يصب عضوا فيه.

 .6اذا ل للم يص للب عنصل للر ق للوى األمل للن الس للاب عض ل لوًا ف للي نظل للام تقاع للد خل للر م للن أنظمل للة المس للاومات المحل للددة ،ت للدفع لل لله الهيئ للة رصل لليد

الحساب وفقاً لحالته وأحكام القانون.

الفلل السادس
إجراءات الحلول على التقاعد
مادة ()37
تحدد اجراءات الحصول على التقاعد بما يلي:
 . 1علللى الهيئللة انشللاء نظللام مطالبللة للمنللافع التقاعدي للة يشللتمل علللى نمللاذإ وواج لراءات وتوجيهللات ،والمواعيللد الض للرورية
كما ينل عليها في التعليمات.

 . 2قدم المشترك ال ى الهيئة طلب اإلحالة الى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافع.
 . 3عل للى الهيئ للة عن للد اس للتالم الطل للب أن تتأك للد م للن ص للحة المعلوم للات ال للواردة في لله وتعل للم طال للب التقاع للد ف للوراً بالمن للافع
المستحقة.

 . 4تعطلي الهيئلة تعليماتهلا الللى الحلافة بتحويلل المنلافع التقاعديللة اللى الحسلاب البنكلي الخللال بالمتقاعلد وفقلا للتللواريخ
المحددة في التعليمات ،وفي حالة التأخير فإن للمتقاعد الح في الحصول على تعويضات مالية وفقاً لما يتم اقراره.
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 . 5تق للوم الهيئ للة بمطابق للة دفع للات المن للافع التقاعدي للة المدفوع للة للمتقاع للدين ف للي حس للابات الح للافة وغيل لره م للن الممسس للات
المالية التي لها عالقة بدفعات المنافع.
مادة()38
يحل للمشلترك االعتلرام للدى اللجنلة المختصلة المشلكلة ملن الهيئلة وذللك فلي حاللة وقلوع خلالف بينله بلين الهيئلة ،وعنللد

تعذر اللجنة في الوصول الى حل فللمشترك أن يلجأ الى القضاء.
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الباب الراب
إدارة هيئة التقاعد
الفلل األول:
مجلس الدارة
مادة ()39
 .1يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء وفقًا لما يلي:

أ .ثالثة أعضاء مهنيين متخصصين في األمور المالية واالقتصادية.
ب .رئيس الهيئة.
ت .رئيس ديوان الموظفين العام.
ح .رئيس ويئة التنظيم واإلدارة.

إ .ممثل عن موظفي الهيئات المحلية يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.
ل .ممثل عن المتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.

خ .ممثل للل عل للن و ازرة الماليل للة يل للتم اختيل للاره مل للن وزيل للر الماليل للة علل للى أن ال يقل للل عل للن درجل للة مل للدير عل للام ويكل للون مخل للتل بل للاألمور الماليل للة
واالقتصادية.
 . 2يش ل للترط فل ل للي جمي ل للع أعضل ل للاء المجل ل للس أن يكون ل ل لوا م ل للن األش ل ل لخال المعل ل للروفين بالن ازو ل للة ولل ل للم يص ل للدر بح ل ل ل أ م ل للنهم حكل ل للم فل ل للي
جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.

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

يكلون رئليس الهيئللة سلكرتيراً للمجلللس ويتلولى ادارة الهيئلة بشللكل مباشلر ،ويق لوم باألعملال اإلداريلة طبق لاً للقلانون واألنظمللة
والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس اإلدارة.
مادة ()41
مهام مجلس الدارة

و:قاً ألحكام هذا القانون يقوم مجلس الدارة بالشراف على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:

 .1تحديللد سياس للة اسللتثمارية ألم للوال الهيئللة م للع مراعللاة مب للدأ الديموم للة ،بمللا ف للي ذلللك وض للع أوللداف اس للتثمارية مكتوب للة،
وتحديد معايير و ليات لالستثمارات ،وبشكل خال يجب على السياسة االستثمارية أن تحدد:
أ .فئات الموجودات المسمول بامتالكها.
ب  .توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر واألدوات المالية.
 .2اقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة.

 . 3التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعل بأعماله وواجباته.
 .4تصميم ومراقبة وواعادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
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 .5مراقبللة تضللارب المصللال وواسللاءة اس للتخدام المعلومللات التفصلليلية بمللا فللي ذل للك صللياغة تعليمللات وواج لراءات مكتوب للة

مللن أجللل التع للرف وتحديللد ح للاالت تضللارب المص للال المحتملللة ووض للع اج لراءات لح للل وللذه التض للاربات ،ووضللع ميث للاق

شرف ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة.
 .6مراجعللة الت للدقي السللنو والبيان للات الماليللة الس للنوية ،وا لمص للادقة علللى التقري للر السللنو ح للول نشللاطات الهيئ للة وتقي لليم
الموجودات المقدم من رئيس الهيئة.

 . 6العملل علللى تنفيللذ عمليللة توعيللة للمشللتركين والمسللتفيدين المسللتحقين وغيللروم ممللن لهللم عالقللة فللي التقاعللد .بمللا فللي
ذلللك اإلفص للال وف للي الوقللت المناس للب ع للن المعلوم للات الضللرورية لمنتس للبي النظ للام و ال متقاع للدين بمللا ف للي ذل للك حق للوقهم
والتزاماتهم المالية وفقاً للوائ والتعليمات الخاصة بذلك.
مادة ()42
تفويض اللالحيات
 . 1لمجل للس اإلدارة الحل ل ف للي تخويل للل بع للم م للن صل للالحياته أو كامله للا ال للى رئ لليس المجلل للس و /أو ال للى لجن للة مل للن
أعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز للمجلس أن يخول الصالحيات ا لتالية:
أ  -اعتماد تغيير أو الغاء التعليمات.
ب  -اعتماد السياسة االستثمارية .والمعايير واإلجراءات الخاصة بالهيئة.
إ  -اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس.

 . 2ي تحمللل المجل للس مس للمولية المراقب للة واإلشل لراف عل للى جمي للع م للا يخول لله م للن ص للالحيات ويبق للى مس للموال ع للن جمي للع
القلرارات التلي تتخلذ ،وال يسلتطيع المجللس فلي أ حلال ملن األحلوال أن يعفلي نفسله ملن مسلمولياته علن طريل تخويلل
صالحيات بعم الوظائم والمهام الى الغير.
مادة ()43

تعيين األعضاء

دون اإلخلالل بأحكلام المللادة ( )39ملن وللذا القلانون يصللدر رئليس السللطة ا لوطنيللة مرسلوم ًا بتعيللين أعضلاء مجلللس ادارة
لاء علللى تنسلليب ملن مجلللس الللوزراء ويحللدد المرسلوم رئلليس المجلللس ونائبلله ،ويراعلى فللي اختيارومللا القللدرة علللى
الهيئلة بنل ً

العمل وتطويره وتنظيمه.

مادة ()44

تك للون مل للدة العضل للوية لمجل للس اإلدارة أربل للع سل للنوات ،ويجل للوز تمدي للدوما لفت ل لرة أخل للرى كحل للد أقص للى وبتنسل لليب مل للن الجهل للة
التمثيلية ذات العالقة وفق ًا ألحكام المادة ( )39من وذا القانون .

مادة ()45
اذا شللغر منص للب رئلليس المجل للس أو نائب لله أو أ عضللو م للن األعض للاء قبللل انته للاء مللدة عض للويته يع للين خ لر ب للديالً ل لله

وفق ًا ألحكام المواد ( ) 44 ،43 ،41 ، 39من وذا القانون إلكمال المدة المتبقية.
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مادة ()46
يشترط في من يعين عضواً في مجلس اإلدارة ما يلي:
 .1أن ال يقل عمره عن ( )35سنة.

 .2أن ال يكون فاقد ًا األولية وفق ًا لقرار محكمة فلسطينية أو غيروا.
 .3أن ال يكون قد أشهر افالسه.
 .4أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل.
 .5أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السير والسلوك.

 .6أن ال يكل للون محكوم ل لاً عليل لله بجنايل للة أو جنح ل للة مخلل للة بالشل للرف واألخل للالق واألمان ل للة واالعتل للداء علل للى المل للال الع ل للام أو
الخال.

مادة ()47
يحل لعضلو مجلللس اإل دارة الحصلول علللى مكافلأة ماليلة ومنللافع كملا وللو منصلول عليله فللي النظلام ،ويللتم تحديلد حجللم
المكافل للات والمن ل للافع قياس ل لاً لم ل للا يحصل للل علي ل لله أعض ل للاء مجلل للس اإلدارة ف ل للي ممسسل للات مماثل ل للة مل للن ناحي ل للة المس ل للموليات

والنشاطات وفق ًا لنظام يصدر من مجلس الوزراء .

مادة ()48

تبللدأ اسللتقالة عضللو مجلللس اإلدارة فللي تللاريخ اسللتالمها خطيللا وموقع ل ًا عليهللا أو فللي التللاريخ المحللدد فيهللا وأيهمللا أبع للد،

وعنللد ذلللك يجللب علللى رئ لليس الهيئللة التأكللد مللن أن جمي للع المعلومللات المتعلقللة بعمللل العض للو المسللتقيل قللد سلللمت ال للى
رئيس المجلس.
مادة ()49

اجتماعات مجلس الدارة

 . 1تك ل للون اجتماعل ل للات مجلل ل للس اإلدارة قانوني ل للة ،اذا حضل ل للروا ثلثل ل للي األعضل ل للاء ،وتمخ ل للذ ق ل ل لرارات المجلل ل للس بأغلبيل ل للة
الحضور ،وفي حالة تساو األصوات يرج صوت رئيس المجلس.
 .2ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانوني ًا ،اال اذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.
مادة ()50
يجتمل للع مجلل للس اإلدارة م ل لرة فل للي الشل للهر علل للى األقل للل ،ويقل للوم رئل للي س الهيئل للة بتحضل للير جل للدول أعمل للال المجلل للس وتسل للجيل
المالحظات وتحضير محضر الجلسة خالل ثالثة أيام بعد االجتماع للتوقيع عليه من قبل األعضاء.
مادة ()51
يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة أعضاء مع االلتزام بأحكام القانون.
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مادة ()52
علللى األعضللاء حضللور جميللع االجتم اعللات ،وفللي حالللة الغيللاب يتوجللب علللى العضللو اعللالم رئلليس الهيئللة بسللبب غياب لله
مسللبق ًا وأ عضللو يتغيللب ثالثللة اجتماعللات متتاليللة وبللدون عللذر مقبللول يفصللل مللن المجلللس ويطلللب مللن رئلليس الس لللطة
الوطنية تعيين بديل عنه وفق ًا ألحكام القانون.
مادة ()53

يحتفة بنسخة من جميع القلرارات التلي ت مخلذ فلي اجتماعلات المجللس ملع محضلر الجلسلة ،وتضلمن قلرارات المجللس فلي
التقرير السنو للهيئة ويتم نشروا وفقاً للقانون.

مادة ()54

يجوز للعضو الممتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة .الفلل الثاني
رئيس الهيئة
مادة ()55
يت للولى ادارة الهيئ للة بشل للكل مباش للر رئيس ل ل ًا متخصصل ل ًا فل للي الش للمون المالي للة واالقتصل للادية وذو خبل لرة وكفل للاءة عالي للة وحسل للن
السيرة والسمعة والسلوك .ويعتبر المسئول التنفيذ

األعلى للهيئة.
مادة ()56

لاء عللى تنسليب مللن مجللس اللوزراء ومصللادقة المجللس التش لريعي
يعلين رئليس الهيئللة بقلرار ملن رئلليس السللطة الوطنيلة بنل ً

باألغلبية المطلقة ألعضائه.

مادة ()57
يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:

 . 1اإلشل لراف اليل للومي علل للى ادارة الهيئل للة وموظفيهل للا ،ويعتبل للر ج للزء مل للن ول للذه المسل للمولية اصل للدار التعليمل للات واإلج ل لراءات
المكتوبة والعلنية المتعلقة بالهيئة ودوائروا وفروعها وأقسامها ومتابعة أنشلطتها ،وتحفلة ولذه التعليملات فلي السلجل العلام
وتعرم ل طالع عليها من قبل المتقاعدين.
 . 2انشللاء نظ للام س للجالت يحتللو عل للى أح للدح المعلوم للات المتعلقللة بمس للاومات األفل لراد المشللتركين ف للي أنظم للة التقاع للد
التلابعين لهللا وفق ل ًا ألحكللام القللانون ،ويسللم للعضللو المشللترك أو ملن ينللوب عنلله بموجللب الوكالللة بللاالطالع علللى السللجل

الخال به.

 . 3انشاء أنظمة لجمع المعلومات ،ونشروا ووابال المشتركين وغيروم من الجهات ذات الصلة.
 . 4انشاء نظام تسجيل لذعضاء بموافقة مجلس اإلدارة.

 . 5تحديد قيمة وأولية المنافع التقاعدية لمقدمي الطلبات وفق ًا للقانون والالئحة الخاصة ذلك.

 . 6انش للاء مجل للس طب للي لد ارس للة الحال للة ال خاص للة ب للالعجز الص للحي وغيرو للا م للن الح للاالت المحول للة الي لله بموافق للة مجل للس
اإلدارة.
21

 . 7ادارة عملية االعترام في الهيئة
 . 8تقللديم توصللية الللى مجلللس اإلدارة بخصللول طلللب اح للدى البلللديات أو ممسسللة حكوميللة أخللرى االنضللمام الللى نظ للام
التقاعللد الجدي للد وفقل لاً ألحك للام الق للانون ،وتق للديم اقتراح للات لمجلللس ا إلدارة بش للأن قب للول البل للديات االنض للمام لنظ للام التقاع للد

والتأكد من تلبيتها الشروط المنصول عليه في القانون.

 . 9اعلداد مشللروع الموازنللة السلنوية والبيانللات الماليللة األخللرى للهيئلة وعرضللها علللى مجللس اإلدارة إلقراروللا وتقللديم تقريللر
ربعلي عللن تطلورات تنفيللذ الموازنلة والمعوقللات فلي تنفيللذو ا أو فللي تنفيلذ بعللم منهلا وتقللديم توصلية فللي منتصلم كللل سللنة
عند ضرورة اعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة ووادخال التعديالت المطلوبة.

 . 10تلوفير اللدعم الملاد التنظيملي واإلدار لعملل اللجلان المتخصصلة وجميلع اللجلان المشلكلة ملن قبلل الهيئلة لخدمللة
عملها وفقا للموازنة المقرة.

 . 11تأمين تقييم اكتوار كل ثالح سنوات والعمل على عرم نتائ الدراسة على مجلس اإلدارة.
 . 12تحضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة.
 . 13متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

 . 14تنفيل للذ السياسل للة االسل للتثمارية لمجلل للس اإلدارة وواعطل للاء التعليمل للات المباش ل لرة لكل للل مل للن الحل للافة ومل للدير و /أو مل للدير
االستثمارات لتنفيذ وذه السياسة وفقاً ألحكام القانون.

 . 15متابعة عمل الحافة ومدير و/أو مدير االستثمارات.

 . 16اجراء التعيينات الضرورية إلدارة الهيئة وفقاً لسياسة مجلس اإلدارة وقراراته.
 . 17القيام بأ

مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة .

مادة ()58
يجللوز ل لرئيس الهيئللة تخوي للل بعللم صللال حياته لمللن يل لراه مناسللب ًا مللن مللوظفي الهيئ للة ،علللى أن يكللون التخويللل خطيل ل ًا ،وال
يعفي وذا التخويل رئيس الهيئة من المسمولية.
مادة ()59
يتحمل رئيس الهيئة المسمولية الجنائية والمدنية الناجمة عن:

 .1الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفق ًا ألحكام القانون.
 .2الخسائر الناجمة عن اإلومال.

 .3الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.
مادة ()60
يقدم رئيس الهيئة الى مجلس اإلدارة في فترة أقصاوا شهر ذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما يلي:
 .1الحسابات الختامية للهيئة والصنادي العاملة فيها والمعدة وفقاً للقواعد المتبعة.

 . 2في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات األصول والخصوم.
 .3حساب اإليرادات والمصروفات.

 . 4تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافة ومدير االستثمار وحالة الهيئة المالية.
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مادة ()61
يصلدر رئلليس الهيئللة فلي نهايللة كللل سلنة ماليللة تقري لراً مفصلالً لكللل مشللترك يبلين فيلله حجللم مسلتحقاته االختياريللة المتراكمللة
بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة.

مادة ()62
يعللم رئليس الهيئلة المشلتركين فللي بدايلة كلل سلنة ماليللة بضلرورة مراجعلة أوجله االسللتثمار اللذ يفضللون اسلتثمار أمللوالهم
فيها ،وواعالم الهيئة في حالة الرغبة في تغيير األولويات.

الفلل الثالث

تضارب الملال
مادة ()63

يتوجللب علللى عضللو مجلللس اإلدارة أن يفصل ل عنللد تعيينلله ل لرئيس المجلللس ع للن جميللع مصللالحه التجاريللة والماليللة الت للي
يمكن أن تشكل تعارض ًا في مصلحته الشخصية مع مسمولياته القانونية بصفته عضوًا في المجلس.
مادة ()64
فللي حال للة وج للود تعل ل ارم ف للي المص للال أو يوج للد ون للاك ش للك ب للأن تعارضل ل ًا ف للي المص للال ب للدأ ف للي الظه للور عل للى جمي للع

أعضلاء مجلللس اإلدارة ،وموظفيهلا والمسللاومين أو المنتفعللين ،أن يفحصلوا عللن ولذا التعللارم خطي ل ًا للدى رئلليس الهيئللة،
وعلللى رئ لليس الهيئ للة أن يعل للم المجل للس ف للي أول اجتم للاع ق للادم به للذا التض للارب ،وف للي حال للة الضل لرورة يمك للن ال للدعوة ال للى
اجتماع طارئ لهذا الغرم.
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الفلل الراب
اللجان المتخللة
مادة ()65
 .1يشكل مجلس اإلدارة لجنة تدقي ولجنة استثمارات.

 . 2تقللوم لجنللة التللدقي باإلشل لراف ومراقبللة جميللع عمليللات الت للدقي الللداخلي واسللتقبال تقريللر س للنو مللن المللدق ال للداخلي
حول النشاطات وا لنتائ .
 . 3تقللوم لجنللة االسللتثمارات بتطللوير دليللل االسللتثمارات إلق لراره مللن قبللل مجلللس اإلدارة كمللا وتسللتلم تقللارير منتظمللة حللول
النشاطات االستثمارية ونتائجها.

 .4يع ل للين رئ ل لليس مجل ل للس اإلدارة عل ل للى األق ل للل ثالث ل للة أعض ل للاء م ل للن مجل ل للس اإلدارة ف ل للي ك ل للل م ل للن لجن ل للة الت ل للدقي ولجنل ل للة
االستثمارات ،على أن يكون واحداً منهم على األقل من أعضاء المجلس المتخصصين.

 .5تختار كل لجنة رئيس ًا لها من ضمن األعضاء.

 . 6يجوز للجان االستعانة بخبراء من خارإ الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.
مادة ()66

لمجللس اإلدارة أن ينشلىء ويعللين لجلان أخلرى كمللا يلراه مناسللباً ،ويحيلل اليهلا الوظ ل ائم والمهلام التلي يراوللا مناسلبة ،وفللي
جميع األحوال ال يجوز لمجاالت عمل ووظائم وذه اللجان أن تتعارم مع مهام لجنتي االستثمارات والتدقي .
مادة ()67

على مجلس اإلدارة اصدار تعليمات لعمل وذه اللجان ،ويمكن له أن يدعو أعضاء منها لحضور اجتماعات المجلس.
مادة ()68

لجنة التدقي

تشلرف لجنللة التللدقي عللى التقللارير الماليللة والتللدقي الخلارجي ونظللام المعلومللات والرقابللة الداخليلة وعليهللا القيللام بجميللع
المهام الموكلة اليها من مجلس اإلدارة بما في ذلك وليس على سبيل الحصر:
 .1مراجعة البيانات المالية السنوية والموازنة التشغيلية للهيئة وتق ديم تقرير بذلك الى مجلس اإلدارة.

 .2مساعدة ادارة الهيئة في تطبي وتثبيلت اجلراءات التلدقي والرقابلة الداخليلة المناسلبة ومراجعلة وتقلويم وواقلرار اجلراءات

الرقابللة بالت للدقي الللداخلي والخ للارجي للهيئللة وللح للافة وم للدير و /أو مللدير االس للتثمارات والتقللويم االكت للوار واإلجل لراءات

ال داخلية المتعلقة بالحسابات وحفة السجالت .
 . 3مراجعة جميع االستثمارات والتحويالت التي تمثر على عائدات استثمارات الهيئة.

 .4اعلداد تقريللر ربلع سللنو يقلدم الللى المجللس وفق لاً ألحكللام القلانون واألنظمللة التلي يصللدروا مجللس الللوزراء والتعليمللات
التي يقرروا مجلس اإلدارة.
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مادة ()69
يمكن للمدق الداخلي و/أو الخارجي للهيئة ،أو أ عضو من المجللس أو أ ملن أعضلاء لجنلة التلدقي أن يطللب ملن
رئلليس اللجنللة الللدعوة ال للى اجتماعهللا ،ويمكللن ل لرئيس لجن للة التللدقي الطلللب مللن س للكرتير المجلللس أن يضللع علللى أجن للدة
اجتماع مجلس اإلدارة أية مواضيع تخل عمل اللجنة.

مادة ()70

علللى الم للدق الخ للارجي أن يحضللر اجتماع للات لجن للة الت للدقي اذا طلللب من لله أ عض للو ف للي لجنللة الت للدقي ذل للك ،وعلي لله
أيض ًا حضور اجتماعات مجلس اإلدارة اذا ما طلب منه رئيس المجلس ذلك.
مادة ()71
تقل للدم لجن ل للة االسل للتثمارات ال ل للى مجلل للس اإلدارة توص ل للياتها بش ل للأن السياسل للة االس ل للتثمارية ل لهيئل للة م ل للن أجل للل تزوي ل للده بجمي ل للع
المعلومللات والمعللايير واإلج لراءات ،وت ارجللع اللجنللة مخللاطر االسللتثمارات وتعلللم المجلللس عللن نشللاطات وفعاليللة كللل مللن

الحافة ومدير و/أو مدير االستثمارات.

مادة ()72
يجب على لجنة االستثمارات أن تضم شخص ًا مهني ًا واحد ًا على األقل من التخصصات التالية:
اإلدارة المالية ،المحاسبة واالقتصاد .

مادة ()73

علللى لجنللة االسللتثمار أن تنجللز جميللع الواجبللات الموكلللة اليهللا م للن قبللل مجلللس اإلدارة بمللا فللي ذلللك وللليس علللى س للبيل
الحصر:

 . 1تقديم النص المهني لمجلس اإلدارة ،بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية للهيئة.
 .2تقديم النص المهني فيما يتعل باختيار الحافة ومدير و/أو مدير االستثمارات.
 .3رفلع تقللارير ربللع سللنوية الللى مجلللس اإلدارة حللول محفظلة االسللتثمارات وأيللة تغيي لرات ط لرأت عليهللا وتقيلليم الموجللودات
وعوائلد االسللتثمارات واألداء المتعلل بتحقي ل الحلد األدنللى المطللوب ،وأوللداف االسلتثمارات وأخطللاء الحسلابات المختلفللة

شهري ًا وسنوي ًا وتوفير تقارير مهنية مالية وتسويقية لمجلس اإلدارة إلعالمه بوضع المشتركين العاديين حسب النظام.
مادة ()74

يجلوز للرئيس مجلللس اإلدارة أو أ عضلو ملن لجنللة االسلتثمارات طللب عقللد اجتملاع للجنلة االسللتثمارات ،وللرئيس اللجنللة
أن يطلب من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخل االستثمارات على جدول أعمال مجلس اإلدارة.
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مادة ()75
يج ل للب عل ل للى الم ل للدق الخل ل للارجي للهيئ ل للة والح ل للافة ومل ل للدير و /أو م ل للدير االس ل للتثمارات حض ل للور اجتماعل ل للات لجن ل للة االس ل للتثمارات اذا مل ل للا
تمت دعوتهم من قبل رئيسها ،وعليهم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة اذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسه أيضًا.
الفلل الخامس
إدارة اتستثمارات
مادة ()76
ال السللتثمارات وموجلودات الهيئللة وفق ل ًا لنصلائ وتوصلليات الخب لراء كلملا دعللت الحاجللة
عللى مجلللس اإلدارة أن يطلور دلللي ً
الى ذلك ،وضمان ما يلي:
 . 1قي للام م للدير االس للتثمارات الق للائمين عل للى اس للتثمار ممتلكل لات وموج للودات الهيئ للة بعمله للم وفقل ل ًا ألحك للام القل للانون،
وسياسة المجلس االستثمارية ،والمعايير واإلجراءات التي يحددوا.

 . 2عللدم وجللود أ تحديللد فيمللا يتعل ل باالسللتثمارات فللي المجللاالت التجاريللة الموكولللة لمللدير االسللتثمارات ،اض للافة
الى ضرورة تواف االستثمارات ومبدأ تقويم العوائد.

 . 3ض ل من المخ للاطر الممكنللة ال للواردة ف للي األوللداف االس للتثمارية ،ويمكللن توزي للع أو خل للت أو مللزإ االس للتثمارات ف للي
المجاالت المالية واالجتماعية والسياسية كما يلي:

أ .محفظة استثمارية من سندات وأوراق الحكومة اإللزامية.
ب .متطلبات لالستثمار اجتماعياً في مجاالت وقطاعات محددة ومن ض من وذه المجاالت:
الرياضة والثقافة والتعليم واألبحاح واإلسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغيروا.

 .4يجلب عللى مجللس اإلدارة أن يضلع معللايير وواجلراءات تتطلاب ملع واجبلات اسللتثمار األملوال فلي مجلاالت دائمللة

وعلى أسس تجارية.

 .5أن ال يخل دليل االستثمارات تضلارب فلي ا لمصلال أو يجنلي مكاسلب ملن اتحلاد مهنلي معللن عنله بلين الحلافة
ومدير و/أو مدير االستثمار.
مادة ()77
يطلللب م للن مجلللس اإلدارة اقل لرار المع للايير واإلج لراءات الخاص للة باالسللتثمارات المتوافق للة م للع مهمللات ووظ للائم المجل للس
الستثمار الموجودات في استثمارات تجارية مربحة وحصينة على أن تحتو وذه اإلجراءات والمعايير على ما يلي:
 . 1أنلواع االسللتثمارات المسلمول اسللتثمار الموجللودات بهلا ومعللايير اختيلار وتحديللد االسللتثمارات ضلمن وللذه األنللواع
بما فيها محدودية القطاع أو نوع االستثمار.

 . 2تحديللد وتطللوير حللدود دنيللا أو معللايير يمكللن عللن طريقهللا تقيلليم أداء االسللتثمارات وأنواعهللا والفرديللة منهللا بشللكل
عام.

 . 3معايير وممشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق.
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 . 4تجنللب االس للتثمارات غي للر األخالقي للة ،بم للا فللي ذل للك وض للع سياس للات ومع للايير وواج لراءات م للن أج للل تجن للب تنفي للذ
استثمارات تمس بسمعة الوطن.

 . 5محلددات أو حلدود اسللتثمارية للوصلول الللى تلوازن معقللول بلين المخلاطر والعائللدات فلي المحفظللة النقديلة بشللكل
عام.

 . 6ويكلية ادارة الموجودات.
 . 7استخدام البدائل ،وغيروا من األدوات المالية.

 . 8ادارة القروم والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغيروا من المخاطر المالية.
 . 9ممارسة أو تخويل التصويت من خالل االستثمارات.

 . 10طللرق وقواعللد مللن أج للل تقيلليم االسللتثمارات الت للي ال تللتم التجللارة به للا بشللكل علنللي ومن للتظم ش لريطة أن تكللون ق للد
تمت وفق ًا لدليل االستثمارات والقواعد واألسس الصحيحة لها.

مادة ()78

يج للب أن يع للاد النظل للر ف للي المع للايير واإلج ل لراءات مل لرة كل للل س للنة عل للى األقل للل ،بحي للح يل للتم تنظ لليم تقري للر عنهل للا ف للي تقريل للر
المجلس السنو .
الفلل السادس
التقارير

مادة ()79
يتم إعداد التقارير التالية:
 .1تقريل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر سل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للنو مل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للن المجل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للس ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لرئيس الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للوزراء ل فص ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للال عنل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لله للمشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتركين والنش ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للر.
 . 2التقرير السنو للمدق الخارجي الى لجنة التدقي ل فصال عنه للمجلس ورئيس الهيئة والمشتركين.
 .3تقرير ربعي للجنة التدقي الى المجلس ل فصال عنه الى لجنة االستثمارات ورئيس الهيئة.
 .4تقرير ربعي للجنة االستثمارات الى المجلس ل فصال عنه الى لجنة التدقي ورئيس الهيئة.
 .5تقرير ربعي لمدير االستثمار الى لجنة االستثمارات ل فصال عنه الى المجلس ورئيس الهيئة.
 .6تقرير ربعي للحافة الى لجنة االستثمارات ل فصال عنه الى المجلس ورئيس الهيئة.
مادة ()80
يجب أن يتضمن التقرير السنو للمجلس على ما يلي:
 .1البيانات المالية والحسابات عن السنة المالية المنصرمة.
 .2النتائ األساسية المتعلقة بأداء االستثمارات.
 .3مدى تطاب

أداء مدير االستثمارات الساب والحالي لتعليمات الحد األدنى.

 .4بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة.

 . 5ما يتضمنه تقرير المدق الخارجي بشأن الوضع المالي للسنة المنصرمة.
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 .6مل ل ل ل ل ل ل ل ل للا تشل ل ل ل ل ل ل ل ل للتمل عليل ل ل ل ل ل ل ل ل لله التق ل ل ل ل ل ل ل ل ل للارير الربعيل ل ل ل ل ل ل ل ل للة لكل ل ل ل ل ل ل ل ل للل مل ل ل ل ل ل ل ل ل للن لجن ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة التل ل ل ل ل ل ل ل ل للدقي ولجنل ل ل ل ل ل ل ل ل للة االس ل ل ل ل ل ل ل ل ل للتثمارات.
 .7بيان السياسات االستثمارية والمعايير واإلجراءات.
 .8تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.
 . 9معلومل للات بش ل للأن ترتيب ل للات م ل للدير االسل للتثمارات والح ل للافة الخاص ل للة باالس ل للتثمارات ،بمل للا ف ل للي ذل ل للك الرس ل للوم والنفق ل للات

واإليرادات.

 .10شهادة موقعة ملن رئليس المجللس ورئليس الهيئلة تمكلد أن جميلع االسلتثمارات التلي تملت خلالل السلنة الماضلية تتفل
مع سياسة االستثمارات والمعايير واإلجراءات طبقا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.

 . 11معلومات حول حجم التعويضات والمنافع التي صرفت لجميع أعضاء المجلس.

الفلل الساب

إدارة الشؤون المالية
مادة ()81
تبللدأ الس للنة الماليللة للهيئ للة فللي األول م للن كللانون الث للاني ( ين للاير) وتنتهللي ف للي الحللاد والثالث للين مللن ش للهر ك للانون األول
(ديسمبر) من كل سنة ميالدية.
مادة ()82
يجب على الهيئة أن تضمن تحقيق ًا أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعمالها عن طري :

 . 1االحتفا

بالسجالت المحاسبية والتقارير المهنية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

 .2انشاء أنظمة مراقبة ادارية ومالية ومعلوماتية.

 . 3االحتفا بسجل االستثمارات التي نفذت خالل السنة الماضية بما في ذلك:
أ .القيمة الدفترية لكل استثمار.
ب  .القيمة السوقية لكل استثمار ،أو القيمة المعادلة له اذا ما طرل للبيع.

إ .معلوم للات تس للم بالتأك للد م للن تنفي للذ متطلب للات أحك للام الق للانون وسياس للة االس للتثمارات والمع للايير واإلجل لراءات الخاص للة

بذلك.

مادة ()83
تقوم الهيئة بالمحافظة على السجالت والدفاتر المحاسبية واألنظمة واإلجراءات المطلوبة ،وتتأكد من أن:

 .1الموجودات التقاعدية محمية أو تحت المراقبة.

 .2تحويالت الهيئة والحافة قد تمت وفق ًا ألحكام القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
 . 3ادارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة.
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مادة ()84
على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتو علي ما يلي:
 .1ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.
 .2اإليرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة.

 .3التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة الموجودات.
 .4االستثمارات.
مادة ()85
يجل ل للب علل ل للى البيان ل ل للات الماليل ل للة الس ل ل للنوية أن تظهل ل للر جمي ل ل للع المعلومل ل للات الض ل ل للرورية لعل ل للرم الموق ل ل للم المل ل للالي بش ل ل للكل صل ل للحي وفقل ل ل لًا

لمعايير المحاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.

مادة ()86
يجللب عل للى الهيئ للة تحض للير وواع للداد تق للارير مالي للة ربعي للة تحتللو عل للى نف للس المعلوم للات الت للي تتض للمنها البيان للات المالي للة
السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.

الفلل الثامن
المدققون

مادة ()87
يجب على الهيئلة تعيلين ملدق داخللي متفلر يتصلم بالنشلاط واألمانلة والنزاولة واإلخلالل والقلدرة عللى القيلام بالعمليلات
المالية للهيئة ،وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنو يقدم الى المجلس طبقاً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة ()88

على المجلس أن يعين مدققاً خارجيلاً سلنوياً ملن خلالل مناقصلة مفتوحلة وعادللة طبقلاً للشلروط والتعليملات ،ويبقلى الملدق
الخارجي الساب في موقعه الى حين تعيين مدق جديد وتسليمه المهام.
مادة ()89
على المدق الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:

 . 1أن يكون عضوًا في احدى معاود أو جمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها.
 . 2أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات كمدق رئيسي لممسسات مالية كبيرة.
 . 3أن يكون مستقال عن الهيئة.
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مادة ()90
يجللب عل للى الم للدق الخ للارجي ال للذ لللم يق للم بتلبي للة متطلب للات الهيئ للة واحتياجاتهللا خ للالل الس للنة المالي للة أن يق للدم اس للتقالته

الخطيللة وموقع للة من لله ال للى الهيئ للة ب للدون ت للأخير ،وتص للب وللذه االس للتقالة س للارية المفع للول عن للد تس للليم الهيئ للة له للا ،أو ف للي
الوقت المحدد في كتاب اإلقالة الموجه من الهيئة له ،أيهما أبعد.
مادة ()91

علللى أعض للاء المجل للس ووادارة الهيئ للة تزوي للد الم للدق الخللارجي بجمي للع المعلوم للات والتوض لليحات ،وت للأمين الوص للول ال للى

السللجالت والوثللائ والس للجال ت المحاسللبية وحسللابات الهيئ للة ،والتللي يعتبرو للا المللدق ضللرورية لتحض للير أ تقريللر يطل للب

منه وفق ًا للقانون.

مادة ()92
من وجهة نظر المدق

ما يلي:

على المدق الخارجي أن يعد تقري اًر سنويًا ببيانات مفصلة وأن يوض
 . 1اذا كان ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للت البيانل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للات الماليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة مقدمل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة بشل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للكل ع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للادل وفق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لاً لمعل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا يير المحاسل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للبة الدوليل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة.
 . 2اذا كانت تحويالت الهيئة قد تمت وفقًا ألحكام القانون والتعليمات.

 . 3اذا كان سجل االستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة الحقيقة لموجودات الهيئة.
 .4اذا كانلت ونلاك أيلة مسلائل ناقصلة أو مطلوبلة – ملن وجهلة نظلر الملدق الخلارجي – رفعهلا اللى مجللس اإلدارة ولفلت
نظر المجلس اليها.

مادة ()93
فلي حالللة تللوفر قناعللة لللدى المللدق الخللارجي أو شللك بوجللود أ خطللأ أو اومللال فللي البيانللات الماليللة التللي واف ل عليهللا

المللدق ال للداخلي أو المللدق الس للاب  ،فعلللى الم للدق الخللارجي وب للدون تللأخير أن يعل للم المجلللس به للذا الشللأن ،وف للي و للذه

الحللاالت يجللب عل ل ى المللدق الخ للارجي أن يخللرإ بيانللات ماليللة معدلللة أو اجل لراء التعللديل الضللرور فللي التقريللر المرف للوع
الى المجلس.
مادة ()94
المدق الخارجي غير ملزم بتقديم أية معلومات ألية جهة خارجية باستثناء ما يسم به القانون.
الفلل التاس
الحا:
مادة ()95
علللى مجل للس ادارة الهيئللة أن يق للوم بتعيللين (ح للافة) م للن خللالل مناقص للة مفتوحللة وقانوني للة يتللولى ادارة أم للوال وموج للودات
الهيئة ،وتحدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير األداء التي تتضمنها القرارات والتعليمات.
30

مادة ()96
معايير اختيار الحا:
يجب أن تشمل معايير اختيار الحافة على ما يلي:
 . 1توفر نظا م ادارة مخاطر وغيره من أنظمة المعلومات واألنظمة التكنولوجية لديه.

 . 2خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل ايجابي حافل كخبير يعتمد عليه في السوق.
 . 3امكانية اعادة التأمين.

 . 4اظهار وواثبات حجم رأس المال االحتياطي يتناسب وحجم المبالل التي يكلم بالحفا عليها.
 . 5قدرة عالية ع لى االتصال واإلعالم.

 . 6وجود لوائ عمل أو أدلة التزام أخالقية مكتوبة تتواف مع المتطلبات التنظيمية.
 . 7كشم ووابال رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغير ذلك من المصاريم.
مادة ()97

يسللتلم الحللافة تعليمللات مباش لرة مللن رئلليس الهيئللة أو م للديروا العللام للهيئللة بشللأن أيللة فعاليللة تتعل ل بللاألموال والممتلك للات
المحفوظللة لللدى الح للافة ،ويقللوم الحللافة ب للإدارة أمللوال أنظمللة التقاع للد "المنللافع المحللددة" "والمس للاومات المحللددة" بش للكل

مستقل كليا ،وتعامل الدفعات من ووالى الحسابات المذكورة بشكل منفصل تماما.
مادة ()98

يجب أن يكون الحافة ومدير االستث مارات وحدتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما البعم.
مادة ()99
يجب على الهيئة أن تحصل في فتلرات محلددة عللى معلوملات ملن الجهلة الرسلمية المشلرفة عللى الحلافة علن أ اجلراء

يمكلن أن يللمثر علللى الوضلع المللالي أو اإلدار للحللافة ،وعليهلا أن تأخللذ اإلج لراءات الالزملة علللى ضللوء ذللك بمللا فيهللا
اعادة تعيين حافة خر في حالة الضرورة.
مادة ()100
على الحافة أن يقوم بالمهام التالية:

 . 1االحتفا بموجودات وممتلكات التقاعد بصفته ممتمنا عليها نيابة عن المشتركين.
 .2ابقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كلي ًا عن ممتلكاته الخاصة وغيروا من الممتلكات.
 . 3استقبال مساومات الحكومة أو جهات التشغيل األخرى ،والموظفين طبقاً للقانون.

 . 4اعلالم الهيئللة وملدير االسللتثمارات باسلتالم المسللاومات التقاعديلة مللن وزارة الماليلة جهللات التشلغيل األخللرى لحسللابات
المتقاعدين المفتوحة لديه ،وذلك خالل أربعة أيام من استالمه المبالل.

 .5التأ كلد مللن أن االسلتثمارات تللتم وفقل ًا للتعليمللات الصلادرة عللن ملالكي الحسللابات الفرديلة والسياسللة االسلتثمارية للهيئللة.
 .6ابل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للال الهيئل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة بقيم ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة الموجل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للودات واإلج ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لراءات التقاعدي ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للة شل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للهرياً علل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للى األق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل.
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 . 7اعللالم مجلللس اإلدارة بالمسللائل المتعلقللة بللالموجودات الموضللوعة لديلله نيابللة عللن المشللتركين فللي فت لرات زمنيللة تح للدد
من قبل المجلس.
 . 8تقلديم خللدمات أخللرى لهلا عالقللة بموجللودات التقاعلد والموافقللة عليهللا بلين كللل مللن الهيئلة والحللافة بمللا فلي ذلللك الحللد
األدنى المطلوب من العوائد.

 . 9صرف المنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن المواعيد المتف عليها.
مادة ()101
على الحافة ابال الهيئة باإلجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم باختيار حافة جديد فوراً.
مادة ()102
ال يجلوز تنفيلذ أيلة قلرارات عللى موجلودات التقاعلد المممنلة والموضللوعة للدى الحلافة وفقلاً للقلانون فلي أيلة قضلايا مرفوعللة
على الحافة ،وال يجوز أن تكون وذه الموجودات جزء ًا من عملية اإلفالس أو التصفية.
مادة ()103

علللى الح للافة أن يق للوم بممارس للة نشللاطاته وفقل ل ًا للش للروط ال للواردة والمحللددة ف للي االتف للاق الموق للع مللع الهيئ للة بص للورة دقيق للة

وكاملة.

مادة ()104
يكلون الحللافة مسلئوال أمللام الهيئللة علن أيللة مسللائل أخلرى ناجمللة علن عللدم قيللام الحلافة بواجباتلله وفق لاً لملا وللو منصللول
عليه في االتفاق الموقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام بمهامه طبق ًا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
مادة ()105

للهيئة الح في االستفادة من مبلل اعادة التأمين الخال بالحافة وذلك في حالة خرق االتفاق الموقع بينهما.
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الفلل العاشر
مدير اتستثمارات
مادة ()106
يعين المجلس من خالل مناقصلة مفتوحلة وقانونيلة ،ممسسلة ماليلة مرموقلة ملدي ًار لالسلتثمارات ،وتحلدد ملدة العقلد ملن قبلل
الهيئة وفقا لقاعدة معايير األداء الجيدة الواردة في األنظمة والتعليمات.
مادة ()107
يجب أن تشمل معايير اختيار مدير االستثمارات ما يلي:
 .1خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.

 . 2توفر نظام المخاطر ونظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لديه.
 . 3خمللس عش لرة سللنة مللن الخب لرة علللى األقللل ف للي موضللوع ادارة االسللتثمارات وسللجل مثبللت كممسسللة ماليللة ذات س للمعة
ومكانة عالية في األسواق.

 .4توفير ترتيبات وخدمات اعادة التأمين.
 . 5قدرات على تقديم التقارير والبيانات بشكل منتظم طبقا للقوانين واألنظمة والقرارات والتعليمات.

 .6ق للوة مالي للة م للع ممش ل لرات ثابت للة ح للول حجل للم الموج للودات وحج للم رأس المل للال االحتي للاطي أو ( 100ملي للون دوالر علل للى
األقل).

 .7وجود لوائ عمل وأ دلة التزام أخالقية مكتوبة تتواف مع المتطلبات التنظيمية.
 .8اإلفصال عن جميع الرسوم والعموالت وغيروا من المصاريم.
 .9التعهد بتوفير المعلومات الضرورية لذغرام البحثية المهنية.
مادة ()108

تشلمل واجبللات ملدير االسللتثمارات وفقلا للقللانون و/أو األنظملة و/أو الق لرارا ت و/أو التعليملات و/أو االتفللاق عللى مللا يلللي:
 . 1تقديم مجموعة من خيارات المحافة المالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة لجنة االستثمارات.
 . 2االستثمار وفقا لسياسة لجنة االستثمارات واتباع أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.

 . 3تقل للديم التقل للارير واإلع ل للالم عل للن حافظ ل للة االسل للتثما ارت وقيمتهل للا وعائ ل للداتها وغيل للر ذل ل للك مل للن المعلومل للات اإلحص ل للائية التل للي يمك ل للن أن
تطلب من قبل الحافة أو مجلس اإلدارة . 4 .العمل على تقديم وتوفير امكانية اعادة التأمين.
 . 5اإلفصال الكامل عن جميع الرسوم والعم والت وغيروا من المصاريم.
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الباب السادس
لرف قروض بضمان مبلغ المكا:أة أو الراتب التقاعد
مادة ()109
يجللوز للهيئللة أن تق للرم المنتفعللين بأحك للام وللذا الق للانون الللذين ال تق للل مللدة خ للدمتهم عللن ث للالح سللنوات وذل للك أثنللاء م للدة
الخدمة ،وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجللس اإلدارة لهلذا الغلرم ،وبالفائلدة التلي يحلددوا ويكلون صلرف ولذه

القروم في الحدود اآلتية:
 . 1راتب ثالثة أشهر لمن تبلل مدة خدمته ثالح الى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة.
 . 2راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات.

 . 3راتلب سللبعة أشلهر لمللن تكلون مللدة خدمتله أكثللر ملن عشللر سلنوات حتللى خملس عش لرة سلنة تسللدد فلي مللدة أقصللاوا
ثالح سنوات.
 . 4راتلب تسلعة أشلهر لملن تزيلد مل دة خدمتله علن خملس عشلرة سلنة تسلدد فلي ملدة أقصلاوا ثلالح سلنوات وذللك ش لريطة
أال يتجلاوز سلن المنتفلع  57عاملا ،فلإذا زادت عللن ولذا القلدر فلال يجلوز أن يزيلد القللرم الممنلول لله وفوائلده علن المبلللل
اللذ يسللتح فلي حالللة الوفللاة فلي تللاريخ نهايللة ملدة السللداد ،وال يجلوز أن تزيللد مللدة السلداد بأي لة حللال علن المللدة الباقيللة

لبلو سن التقاعد كما ال يجوز اجراء قرم خر اال بعد سداد رصيد القرم الساب .
 .5اذا انتهل للت خدم ل للة المنتفل للع أل س ل للبب قب ل للل االنتهل للاء م ل للن س ل للداد القل للرم ،خص ل للم الرصل لليد المتبق ل للي مم ل للا يسل للتح م ل للن مكاف ل للأة

أو ارتل للب تقاع ل للد ال ل للذ يس ل للتح ف ل للي حال ل للة وفات ل لله أو فص ل للله مل للن الخدم ل للة بسل ل ل بب العج ل للز ع ل للن العم ل للل ،وال يج ل للوز خص ل للم الرص ل لليد
المتبق ل للي م ل للن ال ارت ل للب التقاعل ل للد المس ل للتح للورث ل للة اال فل ل للي ح ل للدود الرب ل للع ف ل للإذا لل ل للم تك ل للن ون ل للاك اسل ل للتحقاقات يخص ل للم منه ل للا الرصل ل لليد،
تتحمل به الهيئة خصماً من ريع استثمار أمواله.

 . 6يجوز لمجلس اإلدارة تخفيم قيمة ما يجوز صرفه من قروم وكذا تخفيم مدة ا لسداد.

الباب الساب
أحكام عامة وانتقالية
الفلل األول
ترتيبات خالة بالعاملين :ي منظمة التحرير الفلسطينية
مادة ()110

تحس للب سل للنوات التف للر لمل للوظفي القطل للاع الع للام وقل للوى األم للن الفلسل للطيني الل للذين خ للدموا فل للي ممسس للات منظمل للة التحريل للر

الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات األسر لذسرى المحررين من سجون االحتالل وفق ًا للمعطيات التالية:
 .1اذا كلان عمللر الموظلم دون سللن ( )45تحسلب سللنوات التفللر أو األسلر السللابقة لصلال قللانون التقاعلد الجديللد علللى

أن تحللول السلللطة الوطنيللة المس للتحقات التللي ترتبللت عليهللا بم للا فيهللا حصللة الموظللم والحكوم للة عللن وللذه السللنوات الل لى
الهيئة وتقيد في الحساب الخال بالموظم لدى الهيئة.
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 .2اذا كللان عمللر الموظللم ( )45س للنة أو مللا يزيللد وو للو عضللو فللي نظ للام التقاعللد السللاب وفق للا للقللانون رقللم ( )34لس للنة
 ،1959تحسلب سلنوات التفلر أو األسلر السلابقة لصلال القللانون وتحلول السللطة الوطنيلة المسلتحقات المترتبلة عليهلا بمللا
فيها حصة الموظم والحكومة دفعة واحدة لصال وذا النظام.

 .3اذا ك للان عم للر الموظ للم ( )45س للنة أو م للا يزي للد وو للو عضل للو ف للي نظ للام التقاع للد الس للاب وفق للا لق للانون رق للم ( )8لسل للنة
 ، 1964تحسلب سلنوات التفلر أو األسلر السلابقة لصلال وللذا النظلام وتحلول السللطة الوطنيلة المسلتحقات المترتبلة عليهللا
بم للا فيهل للا حصل للة الموظل للم والحكومل للة دفعل للة واحل للدة لصل للال و للذا النظل للام ويشل للمل ذلل للك المل للدنيين وعناصل للر قل للوى األمل للن
الفلسطينية.

 .4اذا كلان عملر الموظلم ( )45سللنة أو ملا يزيلد ووللو عضلو فلي نظللام التقاعلد السلاب وفقللا لقلانون التلأمين والمعاشللات

لق للوى األمل للن الفلس للطيني لسل للنة  ،2004تحس للب سل للنوات التف للر أو األسل للر الس للابقة لصل للال و للذا النظل للام وتح للول السل لللطة
الوطنيللة المس للتحقات المترتبللة عليه للا بم للا فيهللا حص للة الموظ للم والحكومللة دفع للة واحللدة لص للال و للذا النظللام يش للمل ذل للك
المدنيين وعناصر قوى األمن الفلسطينية.

 .5يق للوم الص للندوق الق للومي الفلس للطيني و/أو ويئ للة التنظ لليم واإلدارة و/أو اإلدارة المالي للة العس للكرية وبن للاء عل للى س للجالتها
الرس للمية باعتم للاد ع للدد س للنوات الخدم للة المتفرغ للة ف للي ص للفوف منظم للة التحري للر الفلس للطينية وفص للائلها المعتم للدة ،وتل للدفع
الحكوم للة كام للل التع للويم النقل للد ع للن كاف للة س للنوات ول للذه الخدم للة المعتم للدة ،ويمك للن اسل للتخدام مص للادر أخ للرى رسل للمية
للوصول الى عدد سنوات الع مل المتفر بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

 .6فلي حاللة حصلول الموظلم عللى تقاعلد ملن مصلدر خلر أو حاللة علدم كفايلة المعلوملات اللواردة فلي السلجالت بشللأن
مللدة الخدمللة أو التعللويم الم للدفوع عنهللا ،تعللدل مسللاومات الحكوم للة عللن سللنوات وللذه الخدم للة فللي المنظمللة وفص للائلها
المعتمدة بشكل يتف

مع اإلجراءات واألحكام المطورة وفقا لذنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.
مادة ()111

للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفر في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها المعتمدة الح

في اختيار طريقة تسوية

مستحقاتهم التقاعدية وفقًا إلحدى البدائل التالية:

 .1الحصول على راتب تقاعد وفق ًا لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين اليه عند احالتهم على التقاعد.
 .2الحصلول علللى مكافلأة ماليللة وفقلاً للنظللام المعملول بلله فلي الصللندوق القلومي الفلسللطيني تلدفع م لرة واحلدة عنللد احالللة
الموظم على التقاعد وفي وذه الحالة ال يجوز للموظم أو المنتفعين المطالبة برواتب تقاعدية.

 .3تخصلم السللفة أو السلللم الماليلة التللي حصللوا عليهللا عللى حسللاب المكافلات وصللرفت ملن الصللندوق القلومي أو مللن
وزارة المالية من وذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا لالئحة تصدر بهذا الشأن.
الفلل الثاني
ترتيبات انتقالية
مادة ()112
بمل للا ال يتع ل للارم م ل للع القل للوانين ذات العالق ل للة ( )2004 ،1964 ،1959ال تم ل للس الحقل للوق التقاعدي ل للة لم ل للوظفي الخدم ل للة
المدنية وعناصر قوى األمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام وذا القانون.
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مادة ()113

 . 1يكون للموظم المحسوب لله سلنوات خدملة أقلل ملن السلنوات المطلوبلة السلتحقاق راتلب تقاعلد وفقل ًا لقلوانين التقاعلد
السلابقة الملذكورة أعلاله والقلانون الحلالي الحل فلي شلراء سلنوات خدملة ألغلرام التقاعلد وفقلاً لالئحلة تصلدر علن مجلللس
الوزراء.

 .2يجل ل للب أن ال تزيل ل للد عل ل للدد السل ل للنوات المسل ل للمول بش ل ل لرائها وفق ل ل لًا ألحكل ل للام الفق ل ل لرة ( ) 1مل ل للن ول ل للذه المل ل للادة عل ل للن نصل ل للم عل ل للدد الس ل ل للنوات

المس ل للجلة لص ل للال الموظ ل للم ف ل للي ن ظ ل للام التقاع ل للد وفقل ل لاً ألحك ل للام القل ل لوانين الس ل للابقة الم ل للذكورة أع ل للاله والق ل للانون الح ل للالي أو عش ل للر سل ل للنوات
أيهما أقل ،وشريطة أن ال يزيد اجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن ( )40سنة.
مادة ()114
تنتهلي خدملة ملوظفي القطلاع العلام اللذين تزيلد أعملاروم علن ( )60سلنة خلالل ( )120يلوم ملن تلاريخ سلريان ولذا القللانون
شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
مادة ()115
عل للى الجه للات ذات العالق للة تحوي للل المن للافع المس للتحقة للم للوظفين دون س للن " "45س للنة وفقل لاً للقل لوانين الس للابقة ،خ للالل م للدة أقص للاوا س للنتان

من تاريخ سريان القانون الى حساباتهم حسب نظام التقاعد الحالي ،وتكون شروط ومعطيات التحويل كما يلي:
 .1يقيد الى حساب الموظم الخال قيمة الحقوق المالية المحولة له من النظام الساب .

 .2تقيل للد سل للنوات المسل للاومة فل للي تل للاريخ التنفي ل للذ بنسل للبة ( )1:1فل للي نظل للام التقاعل للد الجدي ل للد لصل للال المشل للترك وبمعل للدل ( )%2مل للن ال ارت ل للب

الشهر في يوم التحويل عن كل سنة معتمدة.
 .3يجب على الهيئة اقرار أ تحويل.

الفلل الثالث
أحكام عامة

مادة()116
ال تنطب ل أحك للام وللذا الق للانون عل للى رئلليس الس لللطة الوطنيللة ورئ لليس وأعض للاء مجلللس ال للوزراء ورئلليس وأعض للاء المجل للس
التشريعي.
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مادة ()117
يج ل للوز لمجلل ل للس الل ل للوزراء أن يحيل ل للل أ موظل ل للم العتبل ل للارات المصل ل لللحة العا م ل للة الل ل للى التقاعل ل للد المبكل ل للر اذا أكمل ل للل خمل ل للس عش ل ل لرة سل ل للنة

خدم ل للة مقبول ل للة للتقاع ل للد دون أن يخص ل للم م ل للن مس ل للتحقاته اإللزامي ل للة ،وال يوج ل للد ض ل للمن و ل للذه الم ل للادة م ل للا يمن ل للع م ل للن حص ل للول الموظل ل للم

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

تسر أحكام وذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
مادة ()119

الموظفل للون المحسل للوب لهل للم س ل للنوات خدمل للة أقل للل م ل للن السل للنوات المطلوبل للة السل للتحقاق تقاع ل للد الشل لليخوخة يحصل لللون عل ل للى
مستحقاتهم وفق ًا لسنوات المساومة الفعلية.

مادة ()120

موظف للو القطل للاع العل للام ال للذين انتهل للت أو تنتهل للي خ للدماتهم بسل للبب بلل للوغهم س للن ال ل لل( 60سل للنة) ول للم يكملل للوا خدمل للة وظيفيل للة
محسلوبة ألغلرام التقاعلد ( 15سلنة) تتحمللل خزينلة السللطة الوطنيلة الفلسلطينية تقاعللداً أساسلياً لهلم ،وفقلاً لالئحلة تصللدر
عن مجلس الوزراء اذا لم يكن لهم دخل خر ،وفي حالة توفر مثلل ولذا اللدخل أو اإلعاللة يلدفع الفلرق بلين مبللل التقاعلد
األساسي والدخل الشهر فقت.

مادة ()121

فيملا عللدا مللوظفي القطللاع العللام ،تتحمللل خزينللة السللطة الوطنيللة الفلسللطينية تقاعللداً أساسللياً بمقللدار ( )100دوالر شللهرياً

لكلل ملن بلللل سلن السللتين سلنة ولللم يكلن لله أ دخللل أو مصلدر اعالللة خلر ،وفللي حاللة تلوفر مثللل ولذا الللدخل بأقلل مللن

مائة دوالر يدفع الفرق فقت.

مادة ()122
بملا ال يتعلارم وأحكلام أ قللانون خلر واللذ بموجبلله حصلل حكلم أو اتخلذ ق لرار ضلد الشلخل المنتفللع ملن أحكلام وللذا
القلانون ،ال يجلوز تنفيلذ أو حجلز وال البلدء فلي أيلة اجلراءات ضلد وعللى حسلاب المسلاومات التقاعديلة للمشلترك ،والحقللوق

المترتبللة عنهللا أو رصلليد ال حسللابات الخاصللة ب لله الموجللودة أو المللدارة مللن قبللل الهيئ للة ،اضللافة لللذلك ال تشللكل مثللل و للذه
المسللاومات ،المنللافع وأرصللدة الحس للاب جللزءا مللن ممتلكللات وموج للودات المشللترك فللي حالللة اإلف للالس أو غيللر ذلللك م للن

اإلجراءات المماثلة ،باستثناء تلك المتعلقة بحقوق المطلقات ورعاية األوالد.
مادة ()123

قبل أن تتم جباية أية مساومات ألنظمة التقاعد الممسسة ضمن وذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:
 .1نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساومات األفراد والحكومة في نظام المساومات المحددة.
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 .2عل ل ل للرم ف ل ل ل للرل اسل ل ل للتثمار المس ل ل ل للاومات بشل ل ل للكل تفص ل ل ل لليلي علل ل ل للى المش ل ل ل للتركين الختيل ل ل للار ش ل ل ل للكل اسل ل ل للتثمار أمل ل ل ل لوالهم مل ل ل للن نظ ل ل ل للام
المسل ل للاومات المحل ل للددة ،اضل ل للافة الل ل للى تل ل للوفير اإلج ل ل لراءات الضل ل للرورية إلتاحل ل للة الفرصل ل للة للمشل ل للتركين لالختيل ل للار وتعل ل للديل االختيل ل للار عنل ل للد
اللزوم.
 .3الحل ل ل للافة علل ل ل للى الموجل ل ل للودات االسل ل ل للتثمارية ،ومل ل ل للدير لالسل ل ل للتثمارات للبل ل ل للدء فل ل ل للي اسل ل ل للتثمار األم ل ل ل لوال اضل ل ل للافة الل ل ل للى تل ل ل للوفير جمي ل ل ل للع

اإلجراءات الضرورية من أجل تحويل الصنادي

والمعلومات الى الحافة ومدير االستثمارات.
مادة ()124

يصدر مجلس الوزراء اللوائ والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام وذا القانون.
يلغي كل حكم يخالم أحكام وذا القانون.

مادة ()125

مادة ()126
علللى جمي للع الجهللات المختص للة .كللل فيم للا يخصلله  -تنفي للذ أحكللام و للذا القللانون ،ويعم للل بلله م للن تللاريخ نشل لره فللي الجري للدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام هللا بتاريخ /26 :ابريللل2005 /م

المواف  /17 :ربيع أول1426 /ول

38

