قانون رقم ( )14لسنة 2005م بشأن
مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

طالع على المادة ( )41من القانون األساسي المعدل لسنة  2003وتعديالته،
بعد اال ّ

وبناء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة في 2005/9/20م
ً
وبناء على الصالحيات المخولة لنا،
ً
وباسم الشعب العربي الفلسطيني.
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول
أحكام عامة
تعريفات
مادة ()1

يكوون للللمووات والعبووارات ااتيووة الووواردة فووي القووانون المعوواني المخصصووة للوا أدنوواه مووا لووم توودل القرينووة علووى غيوور ذل و :
المؤسسة  :مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى المنشأة بموجب هذا القانون.
المجلس :مجلس إدارة المؤسسة.
المدير العام :مدير عام المؤسسة.

القاضي :القاضي الشرعي.

المحكمة :المحكمة الشرعية.
التركة :كل ما يورث عن المتوفى من أموال منقوله أوغير منقوله.
ا ليتوويم :ال وووارث الووذه ل وويس ل ووه ممقوول ش وورعي م وون ناقصووي األهلي ووة (ل ووم يتجوواود القامن ووة عشو ورة موون العم وور) أو فاق ووديلا أو
الغائبين أو المفقودين أو المحجور عليلم.

الصندوق :صندوق المؤسسة المركده أو أية صناديق أخرى تابعة للمؤسسة تنشأ بموجب هذا القانون.
االحتيواطي :المبوالا المقتطعوة سوونوي ًا مون حسواب صوافي عائوودات اسوتقمار أمووال المؤسسوة المتحققووة لمواجلوة أيوة خسووارة
قد تلحق بالمؤسسة طبق ًا ألحكام هذا القانون.
مادة ()2

تنشو ووأ بمقتض و ووى أحك و ووام ه و ووذا القو ووانون مؤسس و ووة عام و ووة تس و وومى مؤسس و ووة إدارة وتنميو ووة أم و وووال اليت و ووامى وتتمتو و و بالشخص و ووية
االعتبارية واالستقالل المالي واإلداره.

مادة ()3

 - 1يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة القدس وللا أن تنشئ فروع ًا في أية محافظة أخرى.
 - 2يكون للمؤسسة صندوق مركده ويمكن أن تفتح صناديق فرعية حسب مقتضى الحال.
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الفصل الثاني
أهداف المؤسسة
مادة ()4
تلدف المؤسسة إلى:
 - 1المحافظة على أموال اليتامى.

 - 2تووفير االحتياجووات السوكنية والمعيشووية والتعليميوة والصووحية لليتووامى المشومولين فووي هوذا القووانون وفقواً لحاجوواتلم ومووا
للم في الصندوق.
 - 3إدارة وتنمية واستقمار أموال اليتامى.
مادة ()5

في سبيل تحقيق أهدافلا:
 - 1تلتدم المؤسسة بأحكام الشريعة اإلسالمية.

 - 2يجود للا أن تستعين بأية خبرات فنية أو لجان متخصصة.
مادة ()6

يجود للمؤسسة استقمار أمواللا في:
 - 1المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
 - 2إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيلا.

 - 3الدخول في تمويل المشروعات االقتصادية واالجتماعية.
 - 4إنشاء المباني وشراء العقارات وبيعلا وتأجيرها.
 - 5الدخول في مشروعات استقمارية.
الفصل الثالث
اإلدارة
مادة ()7
أ  -يتألف المجلس من:
 - 1قاضي القضاة الشرعي
 - 2نائب قاضي القضاة

رئيس ًا
نائباً للرئيس

 - 3مدير عام ودارة األوقاف اإلسالمية والشؤون الدينية

عضوًا

 - 5ممقل عن سلطة النقد

عضواً
عضوًا

 - 4مدير عام ودارة المالية
 - 6ممقل عن هيئة التأمين والمعاشات
 - 7ممقل عن سلطة األراضي

عضوًا

عضواً

ن
واء عل ووى تنسوويب موون المجلووس لموودة س وونتين
 - 8أربعووة أعضوواء موون القطوواع الخوواق يعين ووو بق ورار موون مجلووس الووودراء بنو ً

قابلووة للتجديوود م ورة واح وودة ،ويجووود تغييوور أ ه عض ووو موونلم بالطريقووة ذاتل ووا ،ويشووترو فوويلم أن يكون وووا موون ذوه الخب ورة ف ووي

الشؤون المالية واالقتصادية واإلدارية.
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ب  -تنتلي عضوية أه عضو من المعينين في الفقرة "أ" في الحاالت التالية.
 - 1إذا تخلف عن حضور قالث جلسات متتالية دون عذر مشروع.
 - 2إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
 - 3في حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلحالة على التقاعد أو فقدان األهلية.
مادة ()8

ينتخوب مجلووس اإلدارة فووي أول اجتموواع لووه مون بووين أعضووائه أمين واً للسوور وأمينواً للصووندوق ،ويجت م و المجلووس بوودعوة موون

واء علووى طلوب خطووي
رئيسوه أو نائبوة عنوود غيواب الورئيس م ورة واحودة علووى األقول شولري ًا أو كلمووا دعوت الحاجووة لوذل أو بن ً
من قلث أعضاء المجلس ،وال يكون االجتماع صحيحاً إال إذا حضره قلقا أعضائه على األقل.
مادة ()9

تصودر القورارات باألغلبيوة المطلقووة ألعضواء المجلوس (النصووف إ واحود) اواذا تسواوت األصووات يوورجح الجانوب الوذه فيووه
الرئيس.

مادة ()10

صالحيات المجلس
يمارس المجلس الصالحيات التالية:
 - 1إعداد الليكل التنظيمي والوظيفي والوظائف العليا أما الوظائف األخرى فتتر لإلدارة التنفيذية.
 - 2رسم السياسة العامة للمؤسسة ووض واعتماد الخطط والبرامج الالدمة لتنفيذها.

 - 3متابعة أعمال المؤسسة ومراجعتلا اواصدار التعليمات الالدمة لتحقيق أهدافلا.
 - 4تحديو وود االحتي و وواطي الم و ووالي للص و ووندوق المقت ط و و م و وون األرب و وواا الس و وونوية المس و ووتحقة نتيجو ووة اس و ووتقمارها بحي و ووث ال يدي و وود االحتي و وواطي

المذكور عن  %10من قيمة ودائ الصندوق.

 - 5اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه.

 - 6إقامة الدعاوى والتوكيل فيلا اواجراء التحكيم والمصالحات في المنادعات اواسقاطلا.

 - 7الموافقة على العقود والعطاءات والمقاوالت واالستقما رات التي تتم بين المؤسسة أو أية جلة أخرى.
 - 8مراجعة التقرير السنوه والميدانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة اواقرارها.
مادة ()11

يع ين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد في القرار درجته.

مادة ()12
يمارس المدير العام الملام والصالحيات التالية:
 - 1إع ووداد وتقو ووديم تقو ووارير نصو ووف سو وونوية أو كلم ووا طلو ووب منو ووه المجلو ووس ذل و و ع وون نشو وواو المؤسسو ووة وأوضو وواعلا الماليو ووة.
 - 2تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج الصادرة عن المجلس.
 - 3إدارة المؤسسة واإلشراف على موظفيلا ومتابعة أعماللم.
 - 4إعووداد التقريوور السوونوه عوون أعمووال المؤسسووة ووضو و مشووروع الموادنووة السوونوية ورفعلووا للمجلووس لمراجعتلووا اواقراره ووا.
 - 5أية أعمال أخرى تناو به من قبل ال مجلس أو بتفويض منه.
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مادة ()13

 - 1يسره على المدير العام وموظفي المؤسسة قانون الخدمة المدنية.
 - 2تسره على أموال المؤسسة القواعد واألحكام الخاصة باألموال العامة.
الفصل الراب

ضبط أموال اليتيم وصرفلا
مادة ()14
بناء على طلب المؤسسة ،تحرر المحكمة الشرعية التي ك ان يسكن المورث في منطقة اختصاصلا حصر إرث التركة
وتعين فيه الحصق اإلرقية لليتيم.

مادة ()15

بعد إصدار حصر اإلرث تقوم المؤسسة بما يلي:
 - 1ضبط التركة العائدة لليتيم والتعرف على إيراداتلا وعائداتلا.
 - 2ضبط جمي المستندات والقيود والدفاتر ذات العالقة بالحصق اإلرقية التابعة لليتيم.

 - 3بي موجودات التركة التي يخشى عليلا من التلف أو الضرر بعد إذن من القاضي وتودع قيمتلا في الصندوق.
مادة ()16
إذا كانت األموال المضبوطة من األشياء التي يمكون نقللوا وحفظلوا كوالنقود والمجووهرات ،فعلوى المؤسسوة نقللوا اوايوداعلا

الصوندوق ،اوان كانووت غيوور موا ذكوور ،فعليلووا تمييدهوا وحفظلووا بالطريقووة القانونيوة المناسووبة ،وللووا أن تقويم عليلووا حارس واً أو
تسلملا لشخق أمين حسب مقتضى الحال.
مادة ()17
بعود الحصوول علوى حجوة نفقوة موون القاضوي ينفوق علوى اليتويم القاصور موون أموالوه المودعوة فوي صوناديق المؤسسوة لتووأمين
احتياجاتووه المعيشووية ا لضوورورية ،بم ووا فووي ذل و نفق ووات تعليمووه ودواجووه وعالجووه بم ووا يتفووق م و مص وولحته ،ويراعووى فووي ذلو و

مقدار أمواله وعائداتلا.

مادة ()18
 - 1إذا أتم ناقق األهلية السنة القامنوة عشورة مون عموره تخطوره المؤسسوة بوذل اواذا قبوت رشوده لودى المحكموة تسولم إليوه

بناء على طلب مكتوب يقدمه إلى المؤسسة وبحضور شاهده عدل من أقربائه.
أمواله وعائداتلا ً
 - 2إذا لووم يتق وودم بطل ووب الس ووترداد أموال ووه خووالل ق ووالث س وونوات ،تجم وود قيم ووة أموالووه وعائ ووداتلا حت ووى تاريخ ووه ف ووي حس وواب
خاق ،وتصرف له عند الطلب ،م حق المؤسسة في استقمار تل األموال.
مادة ()19
 - 1إذا قبت لدى المؤسسة الرشد لفاق د األهليوة أو عوودة الغائوب أو المفقوود أو فو الحجود عون المحجوور ،فعليلوا إبالغوه

الستالم أمواله وعائداتلا.

 - 2اواذا لم يتم مراجعة المؤسسة خالل سنة ،يتم معاملته وفق ًا لما ورد في البند ( )2من المادة (.)18
مادة ()20

يكون صرف األموال بموجب سندات صرف تقيد في سجل المؤسسة الخاق بذل .
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الفصل الخامس
أموال المؤسسة
تتلون أموال الصندوق مما يلي:

مادة ()21

 - 1أموال اليتامى التي تودع الصندوق من عقارات ورهنيات وعقود وتركات.
 - 2رصيد االحتياطي في الصندوق.
 - 3عائد استقمارات ودائ اليتامى.
 - 4التبرعات واللبات وأية مصادر أخرى يوافق ع ليلا المجلس.
مادة ()22

ت وونظم المؤسس ووة حس وواباتلا وس ووجالتلا طبق و و ًا لمب ووادب المحاس ووبة المعم ووول بل ووا فو ووي الس وولطة الوطني ووة الفلس ووطينية وتخض و و
سجالتلا وقيودها للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
مادة ()23

تبدأ السنة المالية في المؤسسة من أول كانون القاني "يناير" وتنتلي في  31كانون أول "ديسمبر" من نفس السنة.
مادة ()24

 - 1تودع المؤسسة ما ال يديد عن  %5من أرباحلا السنوية في حساب االحتياطي.
 - 2تقسم األرباا الباقية على ودائ اليتامى وبنسبة مساهمة كل منلم في أموال المؤسسة.
 - 3عند وجود خسارة تغطى جميعلا من االحت ياطي.

مادة ()25

 - 1توق و و و أيو و ووة شو و وويكات أو أوامو و وور صو و وورف صو و ووادرة عو و وون المؤسسو و ووة م و و وون رئو و وويس المجلو و ووس أو مو و وون نائبو و ووه حو و ووال غيابو و ووه ومو و وون أم و و ووين

الصندوق والمدير العام وتختم بخاتم الصندوق.

 - 2توق سندات القيود والتحويالت وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس.
مادة ()26

تطبو ووق أحكو ووام قو ووانون ال ل و وووادم العامو ووة واألنظمو ووة المالي و ووة للسو وولطة الوطنيو ووة علو ووى جميو و و مشو ووتريات ومبيعو ووات ومع و ووامالت
المؤسسة.
مادة ()27

تحص وول أمو وووال المؤسسو ووة وديونل ووا وفق و واً لقو ووانون تحص وويل األمو وووال العامو ووة ،ويك ووون لو ووديون المؤسسو ووة ح ووق االمتيو وواد عنو وود
اقتضائلا.
مادة ()28
 - 1تودع أموال المؤسسة لدى البن أو البنو أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.
 - 2للمجلس أن يحتفظ بالسيولة اللافية لتغطية االلتدامات التشغيلية لمدة شلر.
مادة ()29

ال يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في المؤسسة االنتفاع بأموال الصندوق.
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الفصل السادس
أحكام ختامية
مادة ()30

تنقل جمي أعمال وأموال وممتللات صناديق األيتام واألعمال المرتبطة بلا في فلسطين أو في غيرها إلى الصندوق.
 - 1يلغى كل ما يتعارض م أحكام هذا القانون.

مادة ()31

 - 2يصدر مجلس الودراء اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه شلر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مادة ()32

يخصه  -تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل به بعد مرور قالقين يوم ًا من
على جمي الجلات المختصة ٌّ -
كل فيما ّ

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاريخ 2005/9 /28:ميالدية
الموافووق/ 24 :شعبووان 1426 /هج وريوة

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذ ية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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