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 م بشأن2005( لسنة 14قانون رقم ) 
 مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى

 

 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

 وتعديالته، 2003( من القانون األساسي المعدل لسنة 41بعد االّطالع على المادة ) 
 م20/9/2005في جلسته المنعقدة في  وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي
 وبناًء على الصالحيات المخولة لنا،
 وباسم الشعب العربي الفلسطيني.

 أصدرنا القانون التالي:
 الفصل األول
 أحكام عامة
 تعريفات

 (1مادة )
غيوور ذلوو : يكوون للللمووات والعبووارات ااتيووة الووواردة فووي القووانون المعوواني المخصصووة للوا أدنوواه مووا لووم توودل القرينووة علووى

  
 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.
ليتوويم: الووووارث الووذه لووويس لوووه ممقوول شووورعي مووون ناقصووي األهليوووة )لوووم يتجوواود القامنوووة عشووورة موون العمووور( أو فاقوووديلا أو ا

 الغائبين أو المفقودين أو المحجور عليلم. 
 الصندوق: صندوق المؤسسة المركده أو أية صناديق أخرى تابعة للمؤسسة تنشأ بموجب هذا القانون.

ة سوونويًا مون حسواب صوافي عائوودات اسوتقمار أمووال المؤسسوة المتحققووة لمواجلوة أيوة خسووارة االحتيواطي: المبوالا المقتطعو
 قد تلحق بالمؤسسة طبقًا ألحكام هذا القانون.

 (2مادة )
تنشووووأ بمقتضوووووى أحكوووووام هوووووذا القووووانون مؤسسوووووة عاموووووة تسووووومى مؤسسوووووة إدارة وتنميووووة أمووووووال اليتوووووامى وتتمتووووو  بالشخصوووووية 

 إلداره.االعتبارية واالستقالل المالي وا
 (3مادة )

 يكون المقر الرئيس للمؤسسة مدينة القدس وللا أن تنشئ فروعًا في أية محافظة أخرى. -1
 يكون للمؤسسة صندوق مركده ويمكن أن تفتح صناديق فرعية حسب مقتضى الحال. -2
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 الفصل الثاني
 أهداف المؤسسة

 (4مادة )
  تلدف المؤسسة إلى:

  المحافظة على أموال اليتامى. -1
تووفير االحتياجووات السوكنية والمعيشووية والتعليميوة والصووحية لليتووامى المشومولين فووي هوذا القووانون وفقوًا لحاجوواتلم ومووا  -2

  للم في الصندوق.
 إدارة وتنمية واستقمار أموال اليتامى. -3

 (5مادة )
  في سبيل تحقيق أهدافلا:

  تلتدم المؤسسة بأحكام الشريعة اإلسالمية. -1
 أن تستعين بأية خبرات فنية أو لجان متخصصة.يجود للا  -2

 (6مادة )
 يجود للمؤسسة استقمار أمواللا في:

 المساهمة في الشركات ذات المسؤولية المحدودة. -1
 إقامة المشروعات التنموية أو المشاركة فيلا. -2
 الدخول في تمويل المشروعات االقتصادية واالجتماعية. -3
 قارات وبيعلا وتأجيرها.إنشاء المباني وشراء الع -4
 الدخول في مشروعات استقمارية. -5
 

 الفصل الثالث
 اإلدارة
 (7مادة )

 يتألف المجلس من: -أ
 رئيساً     قاضي القضاة الشرعي -1
 نائبًا للرئيس     نائب قاضي القضاة -2
 عضواً  مدير عام ودارة األوقاف اإلسالمية والشؤون الدينية -3
 عضواً      ليةمدير عام ودارة الما -4
 عضواً      ممقل عن سلطة النقد -5
 عضواً    ممقل عن هيئة التأمين والمعاشات -6
 عضواً     ممقل عن سلطة األراضي -7
أربعووة أعضوواء موون القطوواع الخوواق يعينوووون بقوورار موون مجلووس الووودراء بنوواًء علوووى تنسوويب موون المجلووس لموودة سووونتين  -8

ه عضوووو موونلم بالطريقووة ذاتلوووا، ويشووترو فوويلم أن يكونووووا موون ذوه الخبوورة فوووي قابلووة للتجديوود موورة واحووودة، ويجووود تغييوور أ
 الشؤون المالية واالقتصادية واإلدارية.
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 تنتلي عضوية أه عضو من المعينين في الفقرة "أ" في الحاالت التالية. -ب
  إذا تخلف عن حضور قالث جلسات متتالية دون عذر مشروع. -1
  ة مخلة بالشرف أو األمانة.إذا حكم عليه بجناية أو جنح -2
 في حالة الوفاة أو االستقالة أو اإلحالة على التقاعد أو فقدان األهلية. -3

 (8مادة )
موو  المجلووس بوودعوة موون ينتخوب مجلووس اإلدارة فووي أول اجتموواع لووه مون بووين أعضووائه أمينووًا للسوور وأمينوًا للصووندوق، ويجت

دعوت الحاجووة لوذل  أو بنواًء علووى طلوب خطووي  ألقول شولريًا أو كلموواواحودة علووى ا ة عنوود غيواب الورئيس موورةبورئيسوه أو نائ
 من قلث أعضاء المجلس، وال يكون االجتماع صحيحًا إال إذا حضره قلقا أعضائه على األقل.

 (9مادة )
ذا تسواوت األصووات يوورجح الجانوب الوذه فيووه  تصودر القورارات باألغلبيوة المطلقووة ألعضواء المجلوس )النصووف إ واحود( واا

 الرئيس.
 (10مادة )

 صالحيات المجلس
  يمارس المجلس الصالحيات التالية:

 إعداد الليكل التنظيمي والوظيفي والوظائف العليا أما الوظائف األخرى فتتر  لإلدارة التنفيذية.  -1
 رسم السياسة العامة للمؤسسة ووض  واعتماد الخطط والبرامج الالدمة لتنفيذها. -2
صدار التعليمات الالدمة لتحقيق أهدافلا.متابعة أعمال المؤسسة وم -3  راجعتلا واا
تحديوووود االحتيووووواطي الموووووالي للصوووووندوق المقتطوووو  مووووون األربووووواا السووووونوية المسوووووتحقة نتيجووووة اسوووووتقمارها بحيوووووث ال يديووووود االحتيووووواطي  -4

 من قيمة ودائ  الصندوق. %10المذكور عن 
  اختيار مدقق حسابات قانوني وتحديد أتعابه. -5
سقاطلا.إقامة الدعاو  -6 جراء التحكيم والمصالحات في المنادعات واا  ى والتوكيل فيلا واا
  الموافقة على العقود والعطاءات والمقاوالت واالستقمارات التي تتم بين المؤسسة أو أية جلة أخرى. -7
قرارها.  -8  مراجعة التقرير السنوه والميدانية العمومية والحسابات الختامية للمؤسسة واا

 (11مادة )
 ين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد في القرار درجته. يع

 (12مادة )
  يمارس المدير العام الملام والصالحيات التالية:

إعوووداد وتقووووديم تقووووارير نصووووف سوووونوية أو كلموووا طلووووب منووووه المجلووووس ذلوووو  عووون نشوووواو المؤسسووووة وأوضوووواعلا الماليووووة. -1
  

  تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج الصادرة عن المجلس.  -2
  إدارة المؤسسة واإلشراف على موظفيلا ومتابعة أعماللم. -3
قرارهوووا. -4 إعووداد التقريوور السوونوه عوون أعمووال المؤسسووة ووضووو  مشووروع الموادنووة السوونوية ورفعلووا للمجلووس لمراجعتلووا واا

  
 مجلس أو بتفويض منه.أية أعمال أخرى تناو به من قبل ال -5
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 (13مادة )
 يسره على المدير العام وموظفي المؤسسة قانون الخدمة المدنية. -1
 تسره على أموال المؤسسة القواعد واألحكام الخاصة باألموال العامة. -2

 الفصل الراب 
 ضبط أموال اليتيم وصرفلا

 (14مادة )
ان يسكن المورث في منطقة اختصاصلا حصر إرث التركة بناء على طلب المؤسسة، تحرر المحكمة الشرعية التي ك

 وتعين فيه الحصق اإلرقية لليتيم.
 (15مادة )

 بعد إصدار حصر اإلرث تقوم المؤسسة بما يلي:
 ضبط التركة العائدة لليتيم والتعرف على إيراداتلا وعائداتلا. -1
 قية التابعة لليتيم.ضبط جمي  المستندات والقيود والدفاتر ذات العالقة بالحصق اإلر  -2
 بي  موجودات التركة التي يخشى عليلا من التلف أو الضرر بعد إذن من القاضي وتودع قيمتلا في الصندوق. -3

 (16مادة )
يوداعلا  إذا كانت األموال المضبوطة من األشياء التي يمكون نقللوا وحفظلوا كوالنقود والمجووهرات، فعلوى المؤسسوة نقللوا واا

ن كانووت غ يوور موا ذكوور، فعليلووا تمييدهوا وحفظلووا بالطريقووة القانونيوة المناسووبة، وللووا أن تقويم عليلووا حارسووًا أو الصوندوق، واا
 تسلملا لشخق أمين حسب مقتضى الحال.

 (17مادة )
بعود الحصوول علوى حجوة نفقوة موون القاضوي ينفوق علوى اليتويم القاصور موون أموالوه المودعوة فوي صوناديق المؤسسوة لتووأمين 

لضوورورية، بموووا فووي ذلوو  نفقوووات تعليمووه ودواجووه وعالجووه بموووا يتفووق موو  مصووولحته، ويراعووى فووي ذلووو  احتياجاتووه المعيشووية ا
 مقدار أمواله وعائداتلا.

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

  ب يقدمه إلى المؤسسة وبحضور شاهده عدل من أقربائه.أمواله وعائداتلا بناًء على طلب مكتو 
إذا لووم يتقووودم بطلوووب السوووترداد أموالوووه خووالل قوووالث سووونوات، تجمووود قيموووة أموالووه وعائوووداتلا حتوووى تاريخوووه فوووي حسووواب  -2

 خاق، وتصرف له عند الطلب، م  حق المؤسسة في استقمار تل  األموال.
 (19مادة )

د األهليوة أو عوودة الغائوب أو المفقوود أو فو  الحجود عون المحجوور، فعليلوا إبالغوه إذا قبت لدى المؤسسة الرشد لفاق -1
 الستالم أمواله وعائداتلا.

ذا لم يتم مراجعة المؤسسة خالل سنة، يتم معاملته وفقًا لما ورد في البند ) -2  (.18( من المادة )2واا
 (20مادة )

 ة الخاق بذل . يكون صرف األموال بموجب سندات صرف تقيد في سجل المؤسس
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 الفصل الخامس
 أموال المؤسسة

 (21مادة )
 تتلون أموال الصندوق مما يلي:

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

 (22مادة )
تووونظم المؤسسوووة حسووواباتلا وسوووجالتلا طبقووووًا لمبوووادب المحاسوووبة المعموووول بلوووا فووووي السووولطة الوطنيوووة الفلسوووطينية وتخضوووو  

 سجالتلا وقيودها للرقابة والتدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
 (23مادة )

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

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

 (25مادة )
توقوووووو  أيووووووة شوووووويكات أو أواموووووور صوووووورف صووووووادرة عوووووون المؤسسووووووة مووووووون رئوووووويس المجلووووووس أو موووووون نائبووووووه حووووووال غيابووووووه وموووووون أموووووووين  -1

 الصندوق والمدير العام وتختم بخاتم الصندوق.
 توق  سندات القيود والتحويالت وفق التعليمات الخاصة التي يصدرها المجلس. -2

 (26مادة )
لووووووادم العامووووة واألنظمووووة الماليوووووة للسوووولطة الوطنيووووة علووووى جميووووو  مشووووتريات ومبيعووووات ومعوووووامالت تطبووووق أحكووووام قووووانون ال

 المؤسسة.
 (27مادة )

تحصووول أموووووال المؤسسووووة وديونلوووا وفقووووًا لقووووانون تحصووويل األموووووال العامووووة، ويكوووون لووووديون المؤسسووووة حوووق االمتيوووواد عنوووود 
 اقتضائلا.

 (28مادة )
   أو المؤسسات المالية التي يحددها المجلس.تودع أموال المؤسسة لدى البن  أو البنو  -1
 للمجلس أن يحتفظ بالسيولة اللافية لتغطية االلتدامات التشغيلية لمدة شلر. -2

 (29مادة )
 ال يحق للمجلس أو العاملين أو الموظفين في المؤسسة االنتفاع بأموال الصندوق.
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 الفصل السادس
 أحكام ختامية

 (30مادة )
 وال وممتللات صناديق األيتام واألعمال المرتبطة بلا في فلسطين أو في غيرها إلى الصندوق.تنقل جمي  أعمال وأم

 (31مادة )
  يلغى كل ما يتعارض م  أحكام هذا القانون. -1
يصدر مجلس الودراء اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون في موعد أقصاه شلر من تاريخ نشره في الجريدة  -2

 الرسمية.
 (32) مادة

تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد مرور قالقين يومًا من  -كلٌّ فيما يّخصه-على جمي  الجلات المختصة 
 تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 
 ميالدية 9/2005/ 28صدر في مدينة رام هللا بتاريخ:

 هجووريوة 1426/شعبووان/  24الموافووق: 
 

 محمود عباس
 ية لمنظمة التحرير الفلسطينيةرئيس اللجنة التنفيذ

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 


