قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني
رقم ( )16لسنة 2004م

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانون األساسي المعدل،

 -وعلى قانون التأمين والمعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم ( )8لسنة 1964م وتعديالته.

 وعلىىى قى ىرار رئىىيس اللنن ىىة التنفي يىىة لمنظم ىىة الترراىىر الفلس ىىطينية رقىىم ( )6لس ىىنة 1974م المتضىىمن ق ىىانون المعاش ىىاتلضباط نيش التررار الفلسطيني.

 -وعلىىى قى ىرار رئىىيس اللنن ىىة التنفي يىىة لمنظم ىىة الترراىىر الفلس ىىطينية رقىىم ( )7لس ىىنة 1974م المتضىىمن ق ىىانون المعاش ىىات

لصف ضباط وننود نيش التررار الفلسطيني.

وبناء على ما أقره المنلس التشراعي في نلسته المنعقدة بتاراخ 2004 /12/22م.
ً
أصدرنا القانون التالي:
الفصل األول
تعاريف
مادة ()1

في تطبيق أركام ه ا القانون تكون للكلمات واأللفاظ والعبارات اآلتيىة المعىاني المرىددة ل ىا ،كمىا هىو مبىين أدنىاه ،مىا لىم
تدل القرانة على خالف لك:

القائد األعل ى :القائد األعلى لقوى األمن الفلسطيني ونيش التررار الوطني الفلسطيني.
القائد العام :القائد العام لنيش التررار الوطني الفلسطيني.

الجيش :نيش التررار الوطني الفلسطيني.

قوى األمن :قوى األمن الفلسطيني داخل فلسطين.
الصندوق :صندوق التأمين والمعاشات.

المنتفع :ضبا ط وضباط صف وأفراد قوى األمن والنيش.

المستحق :الوارث ال ي يسترق نصيبا من المعاش الش ري لمورثه المنتفع ،بعد وفاته.

الراتب :الراتب األساسي مضاف ًا إليه عالوة طبيعة ا لعمل والعالوة الدوراة وعالوة غالء المعيشة.
المعاش :المبلغ ال ي يصرف بمونب أركام ه ا القانون للمنتفع أو المسترق ش را ًا.

العمررر والمرردة :يرسىىب وفق ى ًا للتقىىويم الشمسىىي وفىىي رسىىاب السىىن عنىىد عىىدم ترديىىد تىىاراخ الىىو دة يعتبىىر ه ى ا التىىاراخ مىىن
بداية ش ر تموز (يوليو) من نفس السن ة وفي رالة عدم ونود ش ادة الميالد تقدر السن بواسطة اللننة الطبية.
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المستفيد :الشخص ال ي يسترق نصيباً من مبلغ التأمين ال ي يصرف في رالة وفاة المنتفع أثناء الخدمة.

القروانين واألنممررة السرا قة - :القىانون رقىىم ( )8لسىنة  1964م بشىأن قىانون صىىندوق التىأمين والمعاشىات بىلدارة الرىىاكم
العام لقطاع غزة.

 -قىرار رئىىيس اللننىىة التنفي يىىة لمنظمىىة الترراىىر الفلسىىطينية رقىىم ( )6لسىىنة 1974م المتضىىمن قىىانون المعاشىىات لضىىباط

نيش التررار الفلسطيني.

 -ق ىرار رئىىيس اللننىىة التنفي ي ىىة لمنظمىىة الترراىىر الفلس ىىطينية رقىىم ( )7لسىىنة 1974م المتض ىىمن قىىانون المعاشىىات لص ىىف

ضباط وننود نيش التررار الفلسطيني.
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الشرييد :كىىل مىن يتىىوفى مىن ضىىباط أو ضىباط صىىف أو أفىراد قىىوى األمىن الفلس ى طيني ،نتينىة إصىىابته أثنىاء التىىدرابات أو
العمليات العسكراة أو أثناء أدائه لوانبه الوطني.
المفقود :كل من لىم تثبىت وفاتىه أو ونىوده علىى قيىد الريىاة مىن ضىباط أو ضىباط صىف أو أفىراد قىوى األمىن الفلسىطيني،
ويعتبر المفقود في ركم الش يد بعد مرور ثالث سنوات من تاراخ فقده.

التأمين :هو المبلغ المالي ال ي يؤديه الصندوق للمنتفع أو المسترق وفق أركام ه ا القانون.
نمام التقاعد :قانون التأمين والمعاشات أو أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
الفصل الثاني

الخاضعون ألحكام هذا القانون
مادة ()2

ينتفع بأركام ه ا القانون الفئات التالية:
 .1ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.

 .2الموظفون المدنيون العاملون بقوى األمن.

 .3المنتفعىىون بأرك ىىام الق ىىانون رق ىىم ( )8لس ىىنة  1964م ،و ل ىىك م ىىن ت ىىاراخ ا نتف ىىاع رت ىىى ت ىىاراخ إنت ىىاء م ىىدة خ ىىدمت م ،أو
التوقف عن أداء اشتراكات م ،وهم:

أ .ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.

ب .العاملون المدنيون بقوى األمن.

 .4ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن والعاملون المدنيون في ا ممن عملوا في نيش التررار الفلسطيني.

 .5ضىباط وضىباط صىف وأفىراد نىيش الترراىر الفلسىطيني المنتفعىين بأركىام قىانون التقاعىد بصىندوق التىأمين والمعاشىات
بىلدارة الرىىاكم العىام لقطىىاع غىزة بالقىىاهرة ،وفق ى ًا لقىرار وزاىىر الرربيىة فىىي نم وراىىة مصىر العربيىىة لعىام 1974م ،و لىىك مىىن
تاراخ ا نتفاع رتى تاراخ انت اء الخدمة ،أو التوقف عن أداء ا شتراكات.
مادة ()3

يكى ىىون للمنتفى ىىع مى ىىن إرى ىىدى الفئى ىىات ( ) 5 ،4 ،3الم ى ى كورة فى ىىي المى ىىادة السى ىىابقة وال ى ى ي تسى ىىلم رقوقى ىىه التقاعديى ىىة وفق ى ىًا ل نظمى ىىة السى ىىابقة

 .1أن يعامل وفقا ألركام ه ا القانون بشرط أن يسدد ما عليه من استرقاقات بمونب القوانين واألنظمة الساراة.
 .2وفىي رالىىة عىدم رغبتىىه فىي أن يسىىدد المبىالغ الم ى كورة فىىي البنىد ( )1مىىن هى ه المىىادة فلىه أن يعامىىل وفقىاً ألركىىام ه ى ا
القانون ،اعتبارا من تاراخ التراقه بقوى األمن.
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التي كان مشتركا في ا ،الخيار فيما يلي:

الفصل الثالث
مدد الخدمة المحتس ة في المعاش
مادة ()4

تعتبر مدد الخدمة التالية خدمة مرتسبة في المعاش ومقبولة للتقاعد:

 .1مدد الخدمة التي تقضى في ظل ه ا القانون .

 .2مدد الخدمة السابقة على نفا ه ا القانون والتي قضيت ف ي ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
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 . 3مدد الخدمة المقبولة للتقاعد بمونب أية قوانين تقاعد سابقة ،شراطة تسديد ا لتزامات والعائدات التقاعدية.
 . 4مدد الخدمة التي قضيت في نيش التررار الفلسطيني ،شراطة دفع ا لتزامات والعائدات التقاعدية.
 .5م ىىدد الخدم ىىة العس ىىكراة التى ى ي قض ىىيت ف ىىي فص ىىائل منظم ىىة التررا ىىر الفلس ىىطينية ،شى ىراطة دف ىىع اإللتزام ىىات والعائى ىىدات
التقاعدية.

 . 6مىىدد الخدمىىة السىىابقة للمناضىىلين ال ى ين سىىوات رىىا ت م علىىى أرد الىىوطن بقىىدر المىىدد التىىي تىىم ارتسىىاب ا ألغى ىراد
التسوية أو منح الرتبة ،شراطة تسديد ا لتزامات والعائدات التقاعدية.
 .7مىد ة الخدمىة التىىي يقضىي ا المنتفىىع فىي األسىىر علىى أن تلتىىزم الركومىة بتسىىديد التزامات ىا وعائىىدات ا التقاعديىة بالكامىىل
وترسب ضمن مدة الخدمة المرتسبة في المعاش كاملة.

 .8مىىدة الخدم ىىة التىىي يقض ىىي ا المنتف ىىع مكلف ى ًا ف ىىي بعث ىىة رسىىمية أو إع ىىارة أو إنىىازة برات ىىب أو ب ىىدون راتىىب ،شى ىراطة تس ىىديد
ا لتزامات والعائدات التقاعدية وفق أركام ه ا القانون.
 .9إ ا كان المنتفع قد استرق مكافأة وتم صرف ا له عن المدد السىابقة فيتعىين عليىه لكىي تبرتسىب هى ه المىدد إعىادة أداء
وترتسب وفق ًا آلخر راتب تقاضاه المنتفع.
المبالغ التي سبق صرف ا إلى صندوق التأمين والمعاشات ،ب
مادة ()5
تعتبر مدد الخدمة التالية مرتسبة في المعاش:

 . 1مدة الخدمة التي يقضي ا المنتفع قبل بلوغه سن الثامنة عشر من عمره.
 .2مدة الخدمة بعد سن التقاعد بما

يتناقد وأركام ه ا القانون.

 .3مدد السنن أو التوقيف عن العمل بدون راتب ألسباب ننائية.

 .4مىدد الخ دمىة التىي لىم يىتم تسىوات ا ماليىاً مىع المنتفعىين ،مىع مراعىاة األركىام الىواردة فىي الفقىرة ( )2مىن المىادة ( )3مىىن
ه ا القانون.
مادة ()6
المشىبلة بتسىىديد ا لتزامىات والعائىدات التقاعديىة للمنتفعىين لىىدي ا ،عىن مىدد خىدمت م السىىابقة
 .1تلتىزم الركومىة والن ىات ب

الفصل الرا ع
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على تطبيق ه ا القانون إلدارة الصندوق ،وفق ًا ألركام ه ا القانون.
 . 2وكما تلتزم بتسديد ا لتزامات والعائدات التقاعدية عن مدد الخدمة المرتسبة في المادة ( )4من ه ا القانون.

اللجان الطبية
مادة ()7
تبشكل اللنان الطبية اآلتية في رئاسة قوى األمن:
 .1اللننة الطبية العسكراة.
 .2اللننة الطبية العسكراة العليا.
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مادة ()8

بتشىكل كىىل لننىة طبيىىة عسىكراة بق ىرار مىن مىىدير عىام قىىوى األمىن وبتنسىىيب مىن مىىدير الخىدمات الطبيىىة العسىكراة وتتكىىون
م ىىن ثالث ىىة أطب ىىاء عس ىىكراين م ىىن وي ا ختصاص ىىات المختلف ىىة ويكى ىىون أق ىىدم م رتب ىىة ،رئيس ىىا عل ىىى أن تق ىىل رتبت ىىه عى ىىن
مقدم ،ول ا ا ستعانة بأخصائيين رسب الرالة الطبية المعروضة.
مادة ()9
تختص اللننة الطبية العسكراة بترديد ما يلي:
 . 1اللياقة الصرية للخدمة العسكراة ومداها للضباط وضباط الصف واألفراد في قوى األمن.
 .2نوع اإلصابة أو المرد.
 .3نوع العنز ونسبته.
 .4سبب اإلصابة أو الوفاة الت ي ردثت نتينة رادث وقع أثناء الخدمة أو بسبب ا.
 .5سن المنتفع في رالة عدم ونود المستند الرسمي للميالد.

مادة ()10

تثبىت اإلصىابة أو ا ستش ى اد أو الوفىاة الناشىئة عىىن العمليىات العسىىكراة بتقراىر مىن قائىىد الورىدة الى ي كىىان المنتفىع ترىىت
قيادتىه مباش ىرة موضىر ًا بىىه المكىان والزمىىا ن والظىروف التىىي أراطىت باإلصىىابة أو الوفىاة علىىى أن يىتم اعتمىىاد هى ا التقراىىر
مىن قائىد المنطقىة أو الن ىاز وفىىي رالىة مىا إ ا كانىت اإلصىىابة تىؤدي إلىى إن ىاء الخدمىة لعىىدم اللياقىة الصىرية يعتمىد مىىن

اللننة الطبية العسكراة.

مادة ()11
بيبل ىىغ المنتف ىىع المعن ىىي بق ى ىرارات اللنن ىىة الطبي ىىة الع س ىىكراة ويرى ىىق ل ىىه ا عتى ىراد عل ىىى ه ى ى ه القى ىرارات أم ىىام اللنن ىىة الطبيى ىىة
العسكراة العليا خالل ثالثين يوم ًا من تاراخ تبليبه.
مادة ()12

بيص ى عىدق عل ىىى قى ىرارات اللننى ىىة الطبي ىىة العس ىىكراة مى ىىن م ىىدير ع ىىام ق ىىوى األمى ىىن وتعتب ىىر بع ىىد التصى ىىديق علي ىىا وانت ىىاء فت ى ىرة
ا عتراد ن ائية.

فىي رالىىة تع ى ر تشىىكيل اللننىىة الطبيىة بيرىىال المصىىاب أو الم ىراد مىىن قىىوى األمىن إلىىى ال يئىىة الطبيىىة المركزاىىة المدنيىىة
ويعتمىىد ه ى ا التقرا ىىر مىىن مىىدير عىىام ق ىىوى
التىىي تقىىرر رالىىة الم ىراد الص ىىرية ومىىدى لياقتىىه للخدمىىة ون ىىوع العنىىز ونسىىبته ب
األمن ويعتبر ن ائي ًا.

مادة ()14
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مادة ()13

تشكل اللننة الطبية العسكراة العليا بقرار من القائد العام على النرو التالي:

 .1مندوب من هيئة التنظيم واإلدارة.

 .2مندوب من هيئة التأمين والمعاشات.

 .3ثالثىىة أطبىىاء عس ىىكراين لىىم يس ىىبق ل ىىم إب ىىداء ال ىرأي فىىي الرال ىىة المعروضىىة عل ىىى أن يكىىون أر ىىدهم اختصاصىىي ًا في ىىا،
ويكون أقدم م رئيس ًا للننة على أن تقل رتبته عن عقيد.
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مادة ()15
تختص اللننة الطبية العسكراة العليا بما يلي:
 . 1د ارسىىة ق ىرارات اللن ىىان الطبيىىة العس ىىكراة المرالىىة إلي ىىا مىىن م ىىدير عىىام ق ىىوى األمىىن لتردي ىىد نىىوع العن ىىز ونسىىبته الت ىىي
يسترق علي ا معاش ًا أو تأمين ًا أو تعويض ًا أو أي قرار آخر معرود علي ا.
 .2يرق للن نة استدعاء صارب العالقة ول ا أن تستعين بالخبراء المختصين.
مادة ()16
يصبح قرار اللننة الطبية العسكراة العليا بعد تصديقه من مدير عام قوى األمن ن ائي ًا و ينوز الطعن فيه.
مادة ()17

ترىدد قواعىد وشىىروط اللياقىة الصىىرية للضىباط وضىىباط الصىف واألف ىراد وكىل مىىا يتعلىق ب ىىا وم ىام اللنىىان الطبيىة وكيفيىىة
اإلرالىىة إلي ىىا واإلن ىراءات لىىدي ا والتصىىديق عل ىىى قرارات ىىا وكىىل مىىا يتعلىىق بأعمال ىىا ،بنظ ىىام يصىىدر عىىن مىىدير عىىام ق ىىوى

األمن.

الفصل الخامس
استحقاق م الغ التأمين
مادة ()18

تس ىىترق مب ىىالغ الت ىىأمين الت ىىي يؤدي ىىا الص ىىندوق إل ىىى المنتفع ىىين بأرك ىىام هى ى ا الق ىىانون أو المس ىىترقين ع ىىن م ف ىىي الرى ىىالتين
اآلتيتين:

 . 1وفاة المنتفع وهو في الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد وفىي هى ه الرالىة يىؤدى مبلىغ التىأمين إلىى الورثىة الشىرعيين ،وفىي
رالة عدم ونود ورثة شرعيين يؤدى مبلغ التأمين إلى ال ين يعين م المنتفع.
 .2إن ىىاء خدم ىىة المنتفىىع قب ىىل بلوغ ىىه سىىن ال تقاع ىىد بس ىىبب عىىدم اللياق ىىة الص ىىرية للخدمىىة إ ا نش ىىأت ع ىىن عنىىز كل ىىي ع ىىن
ويش ىىترط س ىىترقاق مبل ىىغ الت ىىأمين أن يكى ىىون
العم ىىل ،أم ىىا إ ا ك ىىان العن ىىز نزئيى ى ًا فيس ىىترق المنتف ىىع نصى ىىف مبل ىىغ الت ىىأمين ب
اإلن ىىاء قىىد ببنىىي علىىى ق ىرار اللننىىة الطبيىىة العسىىكراة سىىابق علىىى صىىدور ق ىرار إن ىىاء الخدمىىة ،و يصىىرف التىىأمين لس ىىبب
مادة ()19

يس ىىترق مبل ىىغ التى ىىأمين إ ا ل ىىم يقى ىىدم المس ىىتند الرس ىىمي بلثبى ىىات س ىىن المنتفى ىىع أو ل ىىم يكى ىىن ق ىىد ت ىىم تقى ىىدير س ىىنه بمعرفى ىىة اللنن ىىة الطبيى ىىة
العسى ىىكراة وعل ى ىىى هيئ ى ىىة التنظ ى ىىيم واإلدارة اس ى ىىتيفاء المسى ىىتند الرس ى ىىمي المثب ى ىىت لس ى ىىن المنتف ى ىىع ف ى ىىل ا لى ىىم يون ى ىىد هى ى ى ا المس ى ىىتند ير ى ىىال إل ى ىىى

اللنن ىىة الطبي ىىة العسى ىىكراة لتردي ىىد سى ىىنه و ل ىىك خى ىىالل ثالث ىىة أش ى ى ر م ىىن تى ىىاراخ العم ىىل ب ى ى ا الق ىىانون وا تعى ىىرد المس ىىئولون للمراكمى ىىة
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اإلصابة إ ا تعمد صارب ا إرداث ا لنفسه.

التأديبية المنصوص علي ا في ه ا القانون.

وفى ىىي هى ى ى ه الرالى ىىة يعتب ى ىىر ق ى ىرار اللنن ى ىىة الطبيى ىىة العس ى ىىكراة ن ائيى ى ىًا رتى ىىى ل ى ىىو ظ ى ىىرت بع ى ىىد ل ى ى ك شى ى ى ادة المى ىىيالد أو أي مس ى ىىتند رس ى ىىمي
آخر.

وعلى اللننة الطبية أن تتخ تاراخ الميالد الوارد في ال وية الشخصية أو نواز السفر دالة استرشاد عند تقدير السن.
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مادة ()20

يكىىون مبلىىغ التىىأمين ال ى ي يؤدي ىىه الصىىندوق معىىاد ً لنسىىبة م ىىن الراتىىب السىىنوي تبع ى ًا للس ىىن ويرسىىب التىىأمين علىىى أس ىىاس
الراتب الش ري األخير للمنتفع وفي ترديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
مادة ()21

بيم ىىنح المنتفع ىىون ال ى ى ين تنت ىىي خ ىىدمات م بسى ىىبب ع ىىدم اللياقى ىىة الص ىىرية نتين ىىة رى ىىادث وق ىىع أثن ىىاء تأديى ىىة العم ىىل أو بسى ىىببه
تعويضاً مالياً وفق نظام التقاعد الساري المفعول ووفق نسبة العنز التي تقررها اللننة الطبية العسكراة العليا.

الفصل السادس

المعاش والمكافأة
مادة ()22

ن
ىاء عل ىىى توص ىىية لننىىة الض ىىباط أن يريىىل إل ىىى التقاعىىد أي ض ىىاب أكم ىىل
 .1لبايىىات تطبي ىىق ه ى ا الق ىىانو للقائىىد الع ىىام بنى ً
السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة
 -عميد فما فوق  55سنة.

تقل عن عشران سنة مقبولة للتقاعد:

 عقيد  50سنة. مقدم  48سنة. -رائد  45سنة.

ىاء عل ىىى توص ىىية م ىىن هيئ ىىة التنظ ىىيم واإلدارة أن يري ىىل إل ىىى التقاع ىىد أي ص ىىف ضى ىىاب أو
 .2لم ىىدير ع ىىام األم ىىن الع ىىام بن ى ً
نندي أكمل السن المبينة أدناه بشرط أن يكون قد أتم مدة

تقل عن عشران سنة مقبولة للتقاعد:

 ضباط الشرف  50سنة. -مساعدون  48سنة.

 رقيب أول  46سنة. -نندي /رقيب  44سنة.

يسترق المنتفع معاشاً عند انت اء خدمته في الرا ت اآلتية:

 . 1إ ا بلبت المدة المقبولة للتقاعد عشران سنة على األقل.

 .2في رالة بلوغ سن التقاعد إ ا كانت المدة المرسوبة في المعاش خمس عشرة سنة فما فوق.

عدد الوقائع ()53

مادة ()23

 . 3ف ىىي رال ىىة انت ىىاء الخدم ىىة بس ىىبب الفص ىىل بقى ىرار مى ىىن القائ ىىد الع ىىام أو ا س ىىتبناء ع ىىن الخدم ىىة إ ا كان ىىت م ىىدة الخدمى ىىة
المرسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على األقل.
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مادة ()24
 . 1يسوى المعاش على أساس الراتب الش ري األخير ال ي دفع للمنتفع خالل مدة خدمته المقبولة للتقاعد.
 .2إ ا تبيىر أو اختلىىف سىىلم الرواتىىب والىدرنات فىىي وقىىت مىىن األوقىات عىىن ال ى ي كىىان قائمىاً عنىىد انت ىىاء خدمىىة المنتفىىع

فيسىىوى المع ىىاش عل ىىى أس ىىاس س ىىلم الروات ىىب وال ىىدرنات الندي ىىد و لىىك اعتب ىىارا م ىىن الشى ى ر الى ى ي يرص ىىل في ىىه التبيي ىىر أو

ا ختالف أي ما أفضل للمنتفع.

مادة ()25
بيس ىىوى المع ىىاش بواق ىىع ن ىىزء م ىىن خمس ىىة وثالث ىىين ن ىىزء ًا م ىىن الرات ىىب الشى ى ري األخي ىىر ع ىىن ك ىىل س ىىنة م ىىن س ىىنوات الخدم ىىة
المرسوبة في المعاش.
مادة ()26

ينوز أن يزاد الرد األقصى للمعاش الش ري عن ( )%80من الراتب الش ري األخير.
مادة ()27
يسىترق المعىاش فىىي رالىة إن ىىاء الخدمىة بسىبب عىىدم اللياقىة الصىىرية أو الوفىاة م مىا كانىىت مىدة الخدمىىة واىرب المعىىاش
برىىد أدنىىى قىىدره ( ) %40م ىىن الراتىىب الش ى ري األخي ىىر أو علىىى أسىىاس م ىىدة خدمىىة المنتفىىع الفعلي ىىة المقبولىىة فىىي المع ىىاش
مض ىىافاً إلي ىىا ث ىىالث س ىىنوات أي المعاش ىىين أكبى ىىر بش ىىرط أ تزا ىىد الم ىىدة المض ىىافة عى ىىن الم ىىدة الباقي ىىة لب ل ىىوغ المنتف ىىع سى ىىن

التقاعد.

مادة ()28
يسىىوى المعىىاش فىىي رالىىة إن ىىاء الخدمىىة بسىىبب الوفىىاة أو ع ىىدم اللياقىىة الصىىرية نتينىىة رىىادث وقىىع أثنىىاء تأديىىة العم ىىل أو

بسىىببه علىىى أسىىاس ( ) %80مىىن الراتىىب الش ى ري األخيىىر م مىىا كان ىىت مىىدة الخدمىىة ويعتبىىر فىىي ركىىم الرىىادث ال ى ي يق ىىع
أثناء الخدمة أو بسبب ا كل رادث يقع للمنتفع خالل فترة هابه لمباشرة العمل وعودته منه.
شىراطة أن يثبىىت لىىك بتقراىىر شىىامل ومفصىل عىىن ظىىروف الرىىادث مرفىىق بق ىرار إن ىاء الخدمىىة ومعتمىىد مىىن قائىىد المنطقىىة
أو الن ىاز وكى لك ق ىرار مىن اللننىىة الطبيىة العسىىكراة المختصىة باإلضىافة إلىىى الترقيىق ال ى ي تىم إلثبىىات الرىادث بمعرفىىة

النيابة العسكراة.
مادة ()29

 .1عالوة شخصية للمنتفع بنسبة ( )%10من قيمة المعاش طيلة أيام رياته.

 .2عالوة عائلية للمنتفع وفقاً للعالوة العائلية المطبقة على المنتفعين المونودين في الخدمة.
مادة ()30

يوقىىع الكشىىف الطبىىي علىىى مسىىترقي المعىىاش فىىي رىىا ت العنىىز الصىىري وفق ى ًا ألركىىام ه ى ا القىىانون فىىي المواعيىىد الت ىىي

عدد الوقائع ()53

يدفع باإلضافة للمعاش المسترق طبقاً ألركام ه ا القانون الدفعات التالية:

ترىىددها اللننىىة الطبيىىة ويسىىتمر صىىرف المعىىاش عىىن الشى ى ر ال ى ي رىىدد لتوقيىىع الكشىىف الطبىىي علىىى مسىىترقي المع ىىاش

والشى ر التىالي لىه و يصىرف المعىاش بعىد لىك إ إ ا ثبىت اسىتمرار رالىة العنىز واثبىت الرىق ن ائيى ًا متىى قىررت اللننىىة
الطبية عدم إمكانية شفائه.

مادة ()31
يخفىد المعىىاش فىىي رالىىة ا سىىتقالة بنسىىب تختلىىف تبع ى ًا للسىن وفق ى ًا للنىىدول الخىىاص ب ى لك المرفىىق بنظىىام التقاعىىد وعنىىد
بلوغ صارب المعاش سن الستين ينري صرف المعاش كامالً دون تخفيد.
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مادة ()32

 .1إ ا انت ىت خدمىة المنتفىع ولىىم تكىن مىدة خدمتىه قىىد بلبىت القىدر الى ي يعطيىىه الرىق فىي المعىاش وفق ى ًا ألركىام هى ا القىىانون
إسىترق مكافىأة خدمىة علىى أسىاس ( )%15مىن الراتىب السىنوي األخيىر عىن كىل سىنة مىن سىنوات الخدمىة .وفىي غيىر رىىا ت

بلوغ سن التقاعد

تسترق أية مكافآت إ ا قلت مدة الخدمة عن ثالث سنوات.

 .2عل ىىى أنى ىىه إ ا أن ى ىىى المنتف ىىع عملى ىىه قبى ىىل مى ىىرور ث ىىالث سى ىىنوات ألي سى ىىبب خ ىىالف ا سى ىىتقالة أو اإلقالى ىىة التأديبيى ىىة دون أن

يتقاضىى أي مبلىغ آخىر بمونىب هى ا القىىانون اسىترق مكافىأة ترسىب علىى أسىاس ( )%10مىىن راتبىه السىنوي األخيىر عىن كىىل
سنة من سنوات الخدمة.
مادة ()33

فىي رسىىاب المعىىاش أو المكافىىأة أو مبلىىغ التىىأمين أو أيىىة دفعىىات طبق ىاً ل ى ا القىىانون يىىدخل فىىي تقىىدير الراتىىب األخيىىر مىىا
يكون قد استرقه المنتفع من زاادة في راتبه ولو لم تصرف.
مادة ()34
ال.
في رساب مدة الخدمة المقبولة للتقاعد تعتبر كسور الش ر ش ًار كام ً
مادة ()35
إ ا تىوفي المنتفىىع أو صىارب المعىىاش كىىان للمسىترقين عنىىه الرىق فىىي تقاضىىي معاشىات وفق ىاً ل نصىبة واألركىىام المقىىررة
وفق ًا ألركام القانون.

وتصىرف المعاشىات مىىن أول الشى ر الى ي رىىدثت فيىه الوفىىاة إ إ ا كىان صىارب المعىىاش قىد صىرفه مقىىدماً قبىل أول الش ى ر

وتىىوفي قب ىىل رلىىول ل ىىك الت ىىاراخ ففىىي هى ى ه الرال ىىة بيصىىرف المع ىىاش للمس ىىترقين عنىىه اعتب ىىارا م ىىن أول الش ى ر الت ىىالي لت ىىاراخ
الوفاة.

المسترقون للمعاش وفق ًا ألركام ه ا القانون هم:
 .1أرملة أو أرامل المنتفع أو صارب المعاش.

مادة ()36

 .2أو ده ومن يعول م من أخوته ال كور ال ين لم يناوزوا الرادية والعشران وقت وفاته.
 .3أو ده ومىن يعىول م مىن أخوتىه الى كور الى ين نىاوزوا الراديىة والعشىران وقىت وفاتىه وكىانوا فىي إرىدى م اررىل التعلىيم التىىي
الرالىة يسىتمر الصىرف رتىىى ن ايىة شى ر أكتىوبر مىىن السىنة التىي انت ىىت في ىا الد ارسىة ويسىتمر صىىرف المعىاش للطلبىة ال ى ين

يبلبىىون سىىن السادسىىة والعشى ىران خىىالل السىىنة الد ارسىىية و ل ىىك رتىىى ن ايىىة شى ى ر يونيىىو مىىن تلىىك الس ىىنة وعنىىد قطىىع اس ىىترقاق
الطلبة يعاد تسوية المعاش على باقي المسترقين ال ين كانوا مونودين وقت الوفاة.
 .4أو ده ومىن يعىول م مىن أخوتىه الى كور الى ين نىاوزوا الراديىة والعشىران وكىانوا وقىت وفاتىه مصىابين بعنىز صىري يمىىنع م

عدد الوقائع ()53

تنىىاوز التعلىىيم النىىامعي أو الع ىىالي إلىىى أن يبلبىىوا السادس ىىة والعش ىران أو تنت ىىي د ارسىىت م أي الت ىىاراخين أقىىرب وفىىي هى ى ه

عن الكسب وتثبت رالة العنز وقت ا سترقاق بقرار من اللننة الطبية العسكراة.

 .5األ ارمىىل والمطلق ىىات وغيىىر المتزون ىىات مىىن بنات ىىه وأخواتىىه وان ىىب أ يكىىون ل خ ىىوة واألخىىوات وق ىىت الوفىىاة دخ ىىل خ ىىاص

يعادل قيمة استرقاق م في المعاش أو يزاد فل ا نقص عما يسترقونه رب ل م معاش بمقدار الفرق و تعتبر النفقة دخالً.
 .6الوالدان ويشترط سترقاق الوالدة أ تكون متزونة من غير والد المتوفى.
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مادة ()37
 .1يقطىع معىاش األرملىة عنىد زوان ىا ويعىىود إلي ىا رق ىا فىي المعىاش إ ا طلقىىت أو ترملىت ألول مىرة خىالل عشىر سىىنوات
من تاراخ زوان ا.
.2

ينىوز ل رملىة النمىع بىىين معاشى ا عىن زون ىا األول ومعاش ى ا عىن زون ىا األخيىر وفىىي هى ه الرالىة يمىنح المعىىاش

األكثر فائدة.

مادة ()38
يس ىىترق ال ىىزوا ف ىىي رال ىىة وف ىىاة زونت ىىه النص ىىيب المر ىىدد قانونيى ى ًا إ ا ك ىىان وق ىىت وفات ىىا مص ىىاب ًا بعن ىىز ص ىىري يمنع ىىه م ىىن
الكسب وتثبت رالة العنز بقرار من اللننة الطبية العسكراة.

ويشىترط أ يكىىون لىه وقىىت الوفىىاة دخىل خىىاص يعىادل قيمىىة اسىىترقاقه فىي المعىىاش أو يزاىد عليىىه فىىل ا نقىص الىىدخل عمىىا

يسىترقه رب ى لىه معىىاش بمقىدار الفىىرق وفىي ه ى ه الرالىىة يىوزع بىىاقي المعىاش المسىىترق عىن الزونىىة للمسىتفيدين فىىي رىىدود
األنصبة المقررة بافتراد عدم ونود الزوا.
مادة ()39

يقىف صىىرف المعىىاش إلىىى المسىىترقين عىىن المنتفىىع أو المسىىترقين عىىن صىىارب المعىىاش إ ا اسىىتخدموا فىىي أي عمىىل و/
أو كىان دخل ىىم يعىادل المعىىاش أو يزاىد عليىىه فىىل ا نقىص الىىدخل عمىا يسىىترقونه مىىن معىاش أدى إلىىي م الفىرق ويعىىود رىىق

ال أو نزء منه إ ا انقطع ه ا الدخل كله أو بعضه.
هؤ ء في صرف المعاش كام ً
مادة ()40

في رالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المسترق عن الشى ر الى ي وقىع فيىه سىبب الوقىف أو القطىع علىى أسىاس
ش ى ر كام ىىل وفىىي رال ىىة رد مع ىىاش بعىىد المس ىىترقين عل ىىى غيىىرهم م ىىن المسىىتفيدين يع ىىاد ربى ى المعىىاش م ىىن أول الشى ى ر
التالي لتاراخ واقعة ا سترقاق.
مادة ()41

ينوز النمع بين المعاش وال دخل أو بين معاشين أو أكثر في األروال التالية:

 .1إ ا كىان المعاشىىان مسىترقان عىىن والىدين خاضىىعين ألركىىام هى ا القىىانون أو أي قىانون آخىىر بمىا

ينىىاوز  %80مىىن

أعلى المعاشين.
زون ا ومن دخل ا عن العمل أو الم نة بما

يناوز  %80من راتب ا.

 . 3لصىارب المعىىاش الرىىق فىىي النمىع بىىين معاشىىه وبىىين الىدخل مىىن العمىىل أو الم نىىة إ ا كىان لىىك العمىىل عرضىىيا أو
مؤقتا وبعد سن التقاعد.

عدد الوقائع ()53

 . 2إ ا كىان المعاشىان قىد اسىترقا ل رملىة بصىفت ا منتفعىة ومسىترقة عىن زون ىا وكى لك فىي رالىة اسىترقاق ا للمعىاش عىىن
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الفصل السا ع

حقوق المفقودين
مادة ()42
ف ىىي رال ىىة فق ىىد المنتف ىىع أو ص ىىا رب المع ىىاش يص ىىرف لعائلت ىىه أو المس ىىترقين عن ىىه إعان ىىة شى ى راة تع ىىادل راتب ىىه الش ى ى ري أو
معاشه بافتراد وفاته و لك اعتبا ًرا من أول الش ر ال ي فقد فيه إلى أن يظ ر أو تثبت وفاته رقيقة أو ركم ًا.
وبعىد فىوات أربىع سىنوات مىن تىاراخ الفقىد أو ثبىوت الوفىاة رقيقىة أو ركمىاً أي مىا أقىرب يعتبىر لىك التىاراخ هىو تىاراخ انت ىاء
الخدمة و لك في تقدير نميع الرقوق التي تؤدي طبق ًا ألركام ه ا القانون.

وتلتى ىىزم اإلدارة الماليى ىىة بصى ىىرف الرواتى ىىب ومى ىىا فى ىىي ركم ى ىىا بالنسى ىىبة للمنتفعى ىىين وصى ىىندوق التى ىىأمين والتقاعى ىىد يقى ىىوم بصى ىىرف
المعاشات التقاعدية والمسترقات األخرى بالنسبة للمتقاعدين وفق ًا ألركام ه ا القانون.
الفصل الثامن

الحرمان من الحقوق التقاعدية
مادة ()43

 .1بيرىىرم مىىن الرق ىىوق التقاعديىىة ك ىىل فىىرد م ىىن قىىوى األم ىىن يىىدخل فىىي خدم ىىة أي دولىىة أثن ىىاء الخدمىىة ب ىىدون موافقىىة القائ ىىد
العام.

 .2بيرىرم مىىن الرقىىوق التقاعديىىة كىىل فىىرد مىىن قىىوى األمىىن يىدخل فىىي خدمىىة أي دولىىة بعىىد تىىرك الخدمىىة إ بموافقىىة القائىىد
العام ووفق ًا للوائح المنظمة.
مادة ()44

بيرىرم أي فىرد مىن قىوى األمىن مىن كافىة الرقىوق التقاعديىة سىواء كىان بالخدمىة أو بعىد ترك ىا إ ا ركىم عليىه بركىم قضىىائي
ن ائي من مركمة عسكراة مختصة بنرامة التنسس أو نرامة ننائية أخرى مخلة بأمن الوطن.
مادة ()45

ينىىوز ررمىىان المنتفىىع أو صىىارب المعىىاش م ىىن المعىىاش أو المكافىىأة أو أيىىة رقىىوق أخ ىىرى مقىىررة لىىه وفقىىا ألركىىام هى ى ا
مادة ()46

مع مراعاة أركام المادتين ( )44 ،43تتقاضى عائلىة المن تفىع فىي كىل األرىوال نصىيب ا التقاعىدي الشى ري بىافتراد عىدم
ونىود المنتفىع مىا لىم يصىدر قىرار بى لك مىن المركمىة العسىكراة المختصىة أو مىن القائىد العىام بنىاء علىي توصىية مىن لننىىة

الضباط.

عدد الوقائع ()53

القانون إ بركم تأديبي في ردود الربع مع عدم المساس بأركام المادتين السابقتين.

مادة ()47

يقىىدم طل ىىب ص ىىرف المسىىترقات التقاعدي ىىة م ىىن معىىاش أو مكاف ىىأة أو ت ىىأمين أو أيىىة مس ىىترقات أخ ىىرى ل ىدى الص ىىندوق ف ىىي

ميعىاد أقصىىاه ثىىالث سىنوات مىىن تىىاراخ صىدور ق ىرار إن ىىاء الخدمىة للمنتفىىع أو وفىىاة صىارب المعىىاش أو اسىىترقاق المبلىىغ

رسب الرال وا انقضى الرق في المطالبة به.

وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية علىى المطالبىة ببىاقي المبىالغ المسىترقة لىدى الصىندوق وانقطىع سىراان
المدة المشار إلي ا بالنسبة إلى المسترقين نميعا إ ا تقدم أردهم في الموعد المردد.
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مادة ()48
كىل معىىاش

يصىىرفه المنتفىىع أو المسىىتفيد فىىي موعىىد أقصىىاها خمىىس سىىنوات مىىن تىىاراخ اإلخطىىار ب ىرب المعىىاش أو مىىن

تاراخ آخر صرف ينقضي الرق في المطالبة به.
مادة ()49

نمي ىىع المب ى ى الغ والعائى ىىدات التقاعديى ىىة التى ىىي ل ىىم يى ىىتم صى ىىرف ا لمسى ىىترقي ا وفق ى ى ًا ألرك ىىام ه ى ى ا القى ىىانون تى ىىؤول كى ىىليرادات إلى ىىى
الصندوق.

الفصل التاسع
اإلعادة إلى الخدمة
مادة ()50

إ ا أعيىىد صىىارب المع ىىاش إلىىى الخدمىىة ف ىىي إرىىدى الن ىىات الت ىىي تطبىىق أركىىام هى ى ا القىىانون بعىىد سى ىراانه يوقىىف ص ىىرف
معاشه طوال مدة استدعائه.

مادة ()51

إ ا أعيىد صىارب المعىاش إلىى الخدمىة فىىي إرىدى الوظىائف التىي ينتفىع شىاغل ا بأركىىام هى ا القىانون اعتبىرت مىدة خدمتىىه
متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أي ما أفضل له.
مادة ()52

 .1إ ا أعيد إلى الخدمة بعد العمل ب ا القانون أي فرد من قوى األمن ولىم يكىن قى د اسىترق معاشى ًا نىاز لىه رسىاب مىدة
خدمته السابقة كل ا أو بعض ا شراطة أن:

أ  .يطلب لك في ميعاد أقصاه سىنة مىن تىاراخ عودتىه واتعىين عليىه إعىادة المبىالغ التىي سىبق أن صىرف ا عىن مىدة خدمتىه

تلك كل ا أو بعض ا وفقاً لراتبه وسنه عند األداء طبق ًا ألركام القانون.
ب .يكىىون المنتفىىع معىىامال بأركىىام ه ى ا القىىانون خىىالل مىىدة خدمتىىه السىىابقة وا ا انت ىىت خدمتىىه ولىىم يكىىن قىىد رصىىل علىىى
مكافأة عن ا رسبت تلك المدة دون أداء أية مبالغ عن ا.

منفصىىلتين أي مىىا أفضى ى ل ،فىىل ا ل ىىم يكىىن ق ىىد اسىىترق مع ىىاش فتصىىرف لىىه مكاف ىىأة خدمىىة ع ىىن منمىىوع فترت ىىي الخدمىىة عل ىىى
أسىىاس راتبىىه األخيىىر مىىع خصىىم نملىىة األقسىىاط المتبقيىىة م ىىن مكافأتىىه ،أو مكافىىأة عىىن مىىدة خدمتىىه النديىىدة يضىىاف إلي ىىا

منموع األقساط التي أداها عن مدة خدمته السابقة مرسوب ًا علي ا الفائدة المقررة رتى تاراخ انت اء الخدمة.

عدد الوقائع ()53

 .2عنى ىىد انت ى ىىاء خدم ى ىىة المنتفى ىىع مس ى ىىتقبال يس ى ىىوى معاشى ىىه ع ى ىىن فترت ى ىىي الخدمى ىىة وفقى ى ىاً ألرك ى ىىام ه ى ى ا الق ى ىىانون متص ى ىىلتين أو
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الفصل العاشر
المنح والتعويضات اإلضافية
مادة ()53

 .1ف ىىي رال ىىة وفى ىىاة أر ىىد المنتفعى ىىين بأرك ىىام ه ى ى ا الق ىىانون تسى ىىتمر الن ىىة التى ىىي يتبع ىىا فى ىىي ص ىىرف صى ىىافي المرت ىىب الش ى ى ري
المسىترق لىه بىىافتراد عىدم وفاتىىه دون خصىم مىىا يكىون مسىىترقاً عليىه مىىن أقسىاط و لىىك عىن الش ى ر الى ي رىىدثت فيىه الوفىىاة

والشى ران التىىاليين لىه وفىىي المواعيىىد المقىررة لصىىرف المرتبىىات واىتم ه ى ا الصىىرف إلىى األرملىىة إن ونىىدت فىلن تعىىددن فيقسىىم
بين ن بالتساوي.

ن
صىر أو بنىىات غيىر متزونىات مىن غيىر األرملىة يسىترقون مىا كىان يسىىترق
 .2وفقىا ألركىام هى ا القىانو فىي رالىة ونىود أو د بق ع
طلقىىت ويصىىرف ا سىترقاق إلىىى الىىولي الشىرعي إن ونىىد فىىلن لىم يونىىد فيصىىرف إلىىى
لوالىدت م فيمىىا لىىو لىم تكىىن قىىد توفيىت أو ب
الوصي.

 .3وفي نميع األرىوال ينىب أن يزاىد مىا يصىرف عىن مرتىب ثالثىة أشى ر فىل ا كىان المنتفىع قىد صىرف مقىدم ًا مرتىب الشى ر
ال ى ي رىىدثت في ىىه الوفىىاة ف ىىال يصىىرف إ مرت ىىب الش ى ران ا لت ىىاليين و يلتىىزم الص ىىندوق بىىالمنح الت ىىي تصىىرف وفقى ى ًا لركىىم هى ى ه
المادة بل تلتزم اإلدارة المالية المركزاة ب لك.

مادة ()54
فىي رالىة وفىاة صىارب المعىاش تسىتمر هيئىة التىأمين والمعاشىات فىي صىرف صىافي المعىاش الشى ري الى ي كىان يصىىرف

له بافتراد عدم وفاته وفقا ألركام المادة السابقة واترمل ا الصندوق.
مادة ()55

تلتىزم اإلدارة الماليىىة المركزاىىة بىىأن تىىؤدي لكىىل منتفىىع يتىىوفى أثنىىاء الخدمىىة نفقىىات ننىىازة وتقىىدر ه ى ه النفقىىات بمقىىدار راتىىب

ثالثة أش ر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات ننازة صارب المعاش بمقدار معاش ثالثة أش ر.

وتىىؤدى هى ى ه النفقىىات ف ىىوراً إلىىى م ىىن يث ب ىىت قيامىىه ب ىىدفع ا سىىواء كان ىىت أرمل ىىة المنتفىىع أو أرمل ىىة صىىارب المع ىىاش أو أرش ىىد
عائلته أو أي شخص آخر.

مادة ()56
القىانون أو زادت قيمىة المعىاش عىن نسىبة الرىىد األقصىى المنصىوص عليىه فىي هى ا القىىانون تصىرف مكافىأة خدمىة عىن المىىدة
الزائدة بما يعادل ( )%20من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة الزائدة.
مادة ()57

ن
ىاء عل ىىى توص ىىية لننى ىىة
تنت ىىي خدم ىىة المنتفع ىىين بأرك ىىام هى ى ا الق ىىانو ف ىىي س ىىن السى ىىتين وان ىىوز بقى ىرار م ىىن القائ ىىد الع ىىام بن ى ً

عدد الوقائع ()53

إ ا زادت مىىدة خدم ىىة المنتف ىىع الفعليىىة ع ىىن الر ىىد األقصىىى لم ىىدة الخدم ىىة المقبولىىة للتقاع ىىد ع ىىن ( 28سىىنة) وفقى ىاً ألرك ىىام هى ى ا

الضباط أن يبقى المنتفع في الخدمة أو يعىاد تعيينىه بعىد بلوغىه سىن التقاعىد علىى أن يرىدد فىي هى ا القىرار مىدة إبقائىه فىي
الخدمة برد أقصى خمس سنوات وتعتبر ه ه المدة مدة خدمة مقبولة للتقاعد.
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الفصل الحادي عشر
استبدال المعاش
مادة ()58
ألصراب المعاشات عند انت ىاء الخدمىة أن يطلبىوا وفىي خىال ل سىنتين مىن لىك التىاراخ إمىا صىرف معاشىات م بالكامىل أو
اسىتبدال نقىىود بنىىزء مىىن رق ىىم فيىىه إ ا رغبىىوا فىىي لىىك بريىىث

يتنىىاوز النىىزء المسىىتبدل ربىىع المعىىاش ويرىىدد رأس مىىال

المعاش المستبدل طبقا للنداول الخاصة ب لك المرفقة بنظام التقاعد ووفقاً لسن صارب المعاش ورالته الصرية.
مادة ()59

يرىال طالىب ا سىتبدال إلىى اللننىة الطبيىة العسىكراة للكشىف عليىه وتقىدير درنىة صىرته بصىفة ن ائيىة و يقبىل الطلىب إ
إ ا كان ىىت ص ىىرته ني ىىدة أو متوس ىىطة وف ىىي الرال ىىة األخيى ىرة تزاى ىىد اللنن ىىة الطبي ىىة العس ىىكراة عل ىىى س ىىن الطال ىىب ع ىىدد ًا مى ىىن
السنوات بنسبة رالته الصرية.
مادة ()60
يىتم ترديىد نىوع ا سىتبدال الىوارد فىي النىدول الخىاص ب ى لك المرفىق بنظىام التقاعىد سىواء مىدى الريىاة أو عشىر سىىنوات أو
عشىران سىنة بنىاء علىىى رغبىة واختيىار المتقاعىد ويعتبىىر ا سىتبدال قائمىا مىىن التىاراخ الى ي اتفىق فيىىه علىى مبلىغ ا سىىتبدال

ويقتطع من المعاش المدفوع مبالغ بمقدار يعادل نسبة المعاش المستبدلة.
مادة ()61

المسىترقون عىىن صىىارب المعىاش ال ى ي اسىىتبدل نىزء ًا مىىن معاشىىه يسىوى اسىىترقاق م علىىى أسىاس أن عىىائل م لىىم يسىىتبدل
شيئا من معاشه إ في رالة طلب تعويد من ن ة أخرى بمونب قوانين أخرى.
مادة ()62
ينوز للمسترقين عن صارب المعاش استبدال معاشات م.
يتم ا ستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واردة فق .

مادة ()63
مادة ()64
مادة ()65

بعىد فىوات المىدة المشىىار إلي ىا فىي المىىادة السىابقة ينىوز ألصىىراب المعاشىات المتقاعىدين ال ى ين شىملت م مىدة التعليىىق أن

استثناء من شرط المدة الوارد في المادة ( )58من ه ا القانون.
يستبدلوا معاشات م و لك
ً

عدد الوقائع ()53

يتم تعليق نفا األركام الخاصة با ستبدال لمدة خمس سنوات من تاراخ نفا ه ا القانون.
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الفصل الثاني عشر
القروض
مادة ()66

ينى ىىوز للص ى ىىندوق أن يق ى ىىرد نق ى ىىودًا للمنتفعى ىىين الى ى ى ين تق ى ىىل م ى ىىدة خ ى ىىدمت م عى ىىن ث ى ىىالث س ى ىىنوات و ل ى ىىك أثنى ىىاء م ى ىىدة الخدم ى ىىة وف ى ىىي ر ى ىىدود

ا عتم ى ىىادات الت ى ىىي يخصص ى ى ى ا منل ى ىىس اإلدارة ل ى ى ى ا الب ى ىىرد وبالفائى ى ىىدة الت ى ىىي يرى ى ىىددها بري ى ىىث تزاى ى ىىد ع ى ىىن ( )%3سى ى ىىنويًا تض ى ىىاف إلى ى ىىى
مبلغ القرد وتسدد معه ويكون صرف القرود وسدادها في الردود اآلتية:

 .1راتب ثالثة أش ر لمن تبلغ مدة خدمته من  3إلى  5سنوات تسدد في ردود سنة واردة.
 .2راتب أربعة أش ر لمن تبلغ مدة خدمته من  5إلى  10سنوات تسدد في ردود  18ش اًر.
 .3راتب ستة أش ر لمن تبلغ مدة خدمته من  10إلى  15سنة تسدد في ردود  24ش ًار.

 .4ارتىىب ثماني ىىة أشى ى ر لم ىىن تبلىىغ م ىىدة خدمت ىىه أكث ىىر مىىن  15س ىىنة تس ىىدد ف ىىي رىىدود  24شى ى ًار ،و ل ىىك شى ىراطة سىىداد الق ىىرد وفوائ ىىده قب ىىل

انت اء خدمة المنتفع.

مادة ()67
ينوز صرف قرد نديد إ بعد انت اء سداد القرد األول.

مادة ()68

إ ا انت ىت خدمىة المنتفىىع ألي سىبب قبىل سىىداد كامىل القىرد وفوائىىده خصىم الرصىيد المتبقىىي مىن مىا يسىىترق مىن مكافىىأة
أو معىاش أو مبلىىغ التىىأمين ال ى ي يسىىترق فىىي رالىىة الوفىىاة أو الفصىل مىىن الخدمىىة بسىىبب العنىىز عىىن العمىىل أو مىىن أيىىة
مسترقات أخرى.

مادة ()69

ينىوز خصىم الرصىىيد المتبقىي مىىن المعىاش المسىترق للورثىىة إ فىي رىىدود الربىع فىل ا لىىم تكىن هنىىاك اسىترقاقات أخىىرى

يخصم من ا الرصيد يترمل به الصندوق خصم ًا من راع استثمار أمواله.
مادة ()70

يتم تعليق نفا األركام الخاصة بالقرود لم دة خمس سنوات من تاراخ نفا ه ا القانون.

عدد الوقائع ()53
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الفصل الثالث عشر
أحكام عامة وانتقالية وختامية
مادة ()71

المعاشىات والمكافىىآت التىي تسىىوى وفق ى ًا ألركىام ه ى ا القىىانون هىي ورىىدها التىي يلتىىزم صىىندوق التىأمين والمعاشىىات بأدائ ىىا

أما ما يمنح زاادة بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تلتزم ب ا الخزانة العامة.
مادة ()72

وفقى ًا ألركىام هى ا القىانون علىى هيئىة صىندوق التىأمين والمعاشىات أن تصىرف مؤقتى ًا النىزء مىن المعىاش أو المكافىأة ال ى ي
يكون مرالً ألية منازعة و لك إلى أن تتم التسوية الن ائية.
مادة ()73

ينوز لكل من الصندوق وصارب الشىأن المنازعىة فىي قي مىة التىأمين أو المعىاش أو المكافىأة بعىد مضىي ثىالث سىنوات
مىىن تىىاراخ اإلخطىىار ب ىرب المعىىاش بص ىىفة ن ائيىىة أو مىىن تىىاراخ صىىرف المكاف ىىأة أو مبلىىغ التىىأمين و لىىك باسىىتثناء ر ىىا ت
إعىادة تسىوية مبلىغ التىأمين أو المعىاش أو المكافىىأة بالزاىادة نتينىة ركىم قضىائي ن ىىائي وكى لك األخطىاء الماديىة التىي تقىىع
في الرساب عند التسوية ،كما

ينوز المنازعة فىي قيمىة مبلىغ التىأمين أو المعىاش أو المكافىأة فىي رالىة صىدور قىرارات

إداراىة أو تسىىويات رقىة لتىىاراخ تىرك الخدمىىة يترتىب علي ىىا خفىىد المرتبىات التىىي اتخى ت أساس ىاً لتقىدير قيمىىة التىىأمين أو

المعاش أو المكافأة.

مادة ()74

تس ىىتبع د ا ش ىىتراكات والعائ ىىدات التقاعدي ىىة والمب ىىالغ المنص ىىوص علي ىىا فى ىىي هى ى ا الق ىىانون م ىىن المب ىىالغ الت ىىي تى ىرب علي ى ىىا
ىتثناء مىن أركىام القىوانين المقىررة لرسىوم الدمبىة تعفىى
الضىرابة علىى المرتبىات ومىا فىي ركم ىا والمكافىآت والمعاشىات واس ً
من ه ه الرسوم ا ستمارات والمستندات والش ادات والمطبوعات وكافة األوراق والطلبات المتعلقة ب ا القانون.
مادة ()75

وفق ى ى ًا ألركى ىىام هى ى ى ا القى ىىانون تر ى ىىدد الالئرى ىىة التنفي ي ى ىىة الشى ىىروط واألوضى ىىاع المتعلق ى ىىة بصى ىىرف مب ى ىىالغ التى ىىأمين والمعاش ى ىىات

والمكافآت وكافة المصروفات.

تعفىىى رؤوس أمىىوال ا س ىىتبدال والمكافىىآت والمعاش ىىات ومبىىالغ الت ىىأمين والمىىنح ومص ىىاراف الننىىازة وس ىىائر المبىىالغ الت ىىي

تؤدى طبقاً ألركام ه ا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم والعائدات بسائر أنواع ا.

ويس ىىري هى ى ا اإلعفى ىىاء بالنس ىىبة إل ىىى مى ىىا يص ىىرف مى ىىن تل ىىك المب ىىالغ إلى ىىى المتقاع ىىدين والورث ىىة المسى ىىترقين عل ىىى المنتفى ىىع أو

صارب المعاش.
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مادة ()76

مادة ()77

لل يئ ىىة العام ىىة للص ىىندوق الرى ىىق ف ىىي اقتض ىىاء مى ىىا يك ىىون ق ىىد اسى ىىترق للص ىىندوق م ىىن مبى ىىالغ عل ىىى المنتفع ىىين العى ىىاملين أو
أصى ىىراب المعاشى ىىات أو المس ى ىىترقين عى ىىن م مم ى ىىا يسى ىىترق ل ى ىىم مى ىىن راتى ىىب أو مع ى ىىاش أو مكافى ىىأة أو مبل ى ىىغ تى ىىأمين أو أي ى ىىة
مدفوعات أخرى و لك في ردود الربع.

وانوز قبول تقسىي المبىالغ المسىترقة للصىندوق علىى المنتفعىين المونىودين فىي الخدمىة أو أصىراب المعاشىات بالطراقىة

والكيفية التي يراها منلس اإلدارة.
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مادة ()78

تعف ىىى أم ىىوال الص ىىندوق الثابت ىىة والمنقول ىىة ونمي ىىع عمليات ىىه ا س ىىتثماراة م م ىىا ك ىىان نوع ىىا م ىىن نمي ىىع الضى ىرائب والرس ىىوم
والعوائد التي تفرض ا السلطة أو اإلدارة الركومية أو أي سلطة عامة.
مادة ()79

وفقاً ألركام القانون تعتبر أموال الصندوق أموا ً عامة فال ينوز تملك ا أو كسب رق عيني علي ا أو الرنز علي ا.
مادة ()80

وفق ًا ألركام ه ا القانون للمبالغ المسترقة للصندوق رق ا متياز على نميع أموال المدين.
مادة ()81

وفق ًا ألركام هى ا القىانون للمىوظفين الى ين ينتىدب م رئىيس منلىس اإلدارة أو المىدير العىام للصىندوق رىق ا طىالع وفرىص
القيود والمستندات والدفاتر المتعلقة بتنفي أركام ه ا القانون.

وعلىىى المسىىئولين فىىي الن ىىات المعني ىىة أن يضىىعوا ترىىت تصىىرف هىىؤ ء الم ىىوظفين نميىىع البيانىىات والقيىىود التىىي تتطلب ىىا

أعمال الفرص.
مادة ()82

ل ى ىرئيس منل ى ىىس اإلدارة إرال ى ىىة أي موظ ى ىىف من ى ىىوط ب ى ىىه تنفيى ى ى أرك ى ىىام هى ى ى ا الق ى ىىانون أو القى ى ى اررات المتعلق ى ىىة ب ى ىىه إل ى ىىى المراكم ى ىىة التأديبي ى ىىة

إ ا امتنع عن التنفي أو أهمل في لك.

فى ىىل ا ك ى ىىان ق ى ىىد أن ى ىىري ترقيى ىىق م ى ىىع الموظ ى ىىف م ى ىىن ن ى ىىة ا ختصى ىىاص بش ى ىىأن المخالف ى ىىات المنس ى ىىوبة إلي ى ى ه ف ى ىىي الفقى ى ىرة الس ى ىىابقة فلى ى ىرئيس
منل ى ىىس اإلدارة ا عتى ى ىراد عل ى ىىى نتين ى ىىة التص ى ىىرف ف ى ىىي الترقي ى ىىق وارال ى ىىة الموظ ى ىىف إل ى ىىى المراكم ى ىىة التأديبي ى ىىة عل ى ىىى أن يص ى ىىدر ق ى ى ىرار
ب لك خالل ش ران من تاراخ إبالغ الن ة بالنتينة الم كورة.

وفى ىىي نميى ىىع األر ى ىوال يلتى ىىزم المسى ىىئول رد المبى ىىالغ التى ىىي لى ىىم تى ىىؤد إلى ىىى الصى ىىندوق نتي نى ىىة امتناعى ىىه أو إهمالى ىىه مى ىىع فائى ىىدة مق ى ىىدارها ()%3
س ى ىىنويا م ى ىىن تى ى ىىاراخ ا س ى ىىترقاق كم ى ىىا يلتى ى ىىزم ب ى ىىأداء الفائ ى ىىدة الم ى ى ى كورة ع ى ىىن المب ى ىىالغ التى ى ىىي ت ى ىىأخر أداؤه ى ىىا إلى ى ىىى الص ى ىىندوق ف ى ىىي المواعيى ى ىىد

ولرئيس منلس اإلدارة رق التناوز عن ترصيل الفوائد المنصوص عن ا في الفقرة السابقة.
مادة ()83

مىىع ع ىىدم اإلخىىالل بأي ىىة عقوبىىة أش ىىد يىىنص علي ىىا قىىانون العقوب ىىات أو قىىانون األرك ىىام العسىىكراة المعم ىىول بىىه ف ىىي األم ىىن
الفلس ىىطيني يعاق ىىب ب ىىالربس م ىىدة

تنى ىىاوز ثالث ىىة أشى ى ر وببرام ىىة
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المنصوص علي ا في ه ا القانون.

تزا ىىد على ىىى ( 500دين ىىار أردن ىىي أو م ىىا يعادل ىىا مى ىىن

العملىىة المتداولىىة قانون ى ًا) أو بلرىىدى هىىا تين العق ىىوبتين كىىل مىىن أعطىىى بسىىوء قص ىىد بيانىىات غيىىر صىىريرة أو امتنىىع بس ىىوء
قصىىد عىىن إعطىىاء البيانىىات المنصىىوص علي ىىا فىىي ه ى ا القىىانون أو ئرتىىه التنفي يىىة إ ا ترتىىب علىىى لىىك الرصىىول علىىى

أموال من الصندوق ببير رق.
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مادة ()84

 .1تكىون المبىالغ التىي يؤدي ىا الخاضىعون ألركىام هى ا القىىانون وفقى ًا للمسىاهمات المعمىول ب ىا وهىي بمقىدار ( )%10مىىن
مرتبات م.

 .2تكون المبالغ التي تؤدي ا الن ات التي تلتزم بمرتبات الخاضعين ألركىام هى ا القىانون وفقى ًا للمسىاهمات المعمىول ب ىا
وهي بمقدار ( )%12.5من ا.
مادة ()85

 .1ألغ ىراد تنفيى ى أركىىام هى ى ا القىىانون ي ىىتم ارتسىىاب المع ىىاش أو المكافىىأة أو مبل ىىغ التىىأمين أو أي ىىة دفعىىات وفقى ىاً لن ىىدول
الرواتب التالي ،و لك لرين إقرار قانون منظم للخدمة العسكراة ونداول الرواتب الخاصة بالعسكراين:
الرتبة العسكراة الراتب األساسي عالوة طبيعة العمل

لواء ()%70( )4020
عميد ()%60( )3620

عقيد ()%50( )3320
مقدم ()%40( )2820
رائد ()%30( )2570

نقيب ()%25( )2290

مالزم أول ()%25( )2090

مالزم ()%20( )1960
مساعد أول ()%15( )1830
مساعد ()%10( )1700

رقيب أول ()%10( )1570
رقيب ()%10( )1490
عراف ()%10( )1410
 .2ألغراد ه ا القانون تكون :
أ .العالوة ا لدوراة بنسبة وارد وربع بالمائة من الراتب األساسي لنميع الرتب الواردة في الندول عن كل سنة خدمة.
ب .ترتس ىىب ع ىىالوة غى ىىالء المعيش ىىة وفق ى ى ًا ل س ىىس المعم ىىول ب ى ىىا ف ىىي السى ىىلطة الوطني ىىة الفلس ىىطينية وبق ى ىرار م ىىن الن ى ىىات
المختصة ات العالقة وفق ًا ل صول.
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نندي ()%10( )1330

مادة ()86

تسىري أركىىام ه ى ا القىانون علىىى العسىىكراين الخاضىىعين ألركامىه ممىىن تنىىاوزت أعمىىارهم سىن ( )45خمىىس وأربعىىين سىىنة
عند البدء بتطبيق ه ا القانون.
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مادة ()87

تنفي ًا ألركام القانون تطبق أركام النداول المرفقة بنظام التقاعد.
مادة ()88

يصدر منلس الوزراء الالئرة التنفي ية لتنفي ه ا القانون.
يلبى كل ما يتعارد مع أركام ه ا القانون.

مادة ()89

مادة ()90

علىىى نميىىع الن ىىات المختصىىة ك ىىل فيمىىا يخصىىه تنفي ى أركىىام هى ى ا القىىانون ويعمىىل بىىه بعىىد ثالث ىىين يومىىا مىىن تىىاراخ نشى ىره

بالنرادة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاراخ /28:ديسمبر 2004 /ميالدية.
الموافق /16 :و القعدة 1425 /هنراة.

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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نشر في العدد الستون

قانون رقم ( )16لسنة 2005م

من الوقائع الفلسطينية

بتعديل عض أحكام قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني
رقم ( )16لسنة 2004م
رئيس اللننة التنفي ية لمنظمة التررار الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ا َّ
طالع على القانون األساسي المعدل لسنة 2003م وتعديالته،

وعلى قانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004م،
وبناء على ما أقره المنلس التشراعي في نلسته المنعقدة بتاراخ2005/9/21 :م ،وباسم الشعب العربي الفلسطيني.

أصدرنا القانون التالي:

مادة ()1

 - 1يضىاف بنىىد نديىىد بىرقم ( )6إلىىى المىىادة ( )4مىن قىىانون التىىأمين والمعاشىات لقىىوى األمىىن الفلسىطيني رقىىم ( )16لسىىنة
2004م نصه اآلتي:
" - 6مىدة الخدمىىة التىىي قضىىيت فىىي النىىيش األردنىىي لمىىن الترقىوا بىىالثورة الفلسىىطينية ولىىم تصىىرف ل ىىم رواتىىب تقاعديىىة أو
مكافآت ن اية الخدمة من النيش األردني ،شراطة دفع ا لتزامات والعائدات التقاعدية".

 - 2تعىىدل أرقىىام البنىىود مىىن ( )6إلىىى ( )9مىىن المىىادة ( )4مىىن قىىانون التىىامين والمعاشىىات المشىىار إليىىه لتصىىبح ( )7إل ىىى
(.)10

مادة ()2

علىىى نمي ىىع الن ىىات المختصىىة  -ك ى يىل فيم ىىا يخص ىىه  -تنفي ى هى ى ا الق ىىانون ،ويعمىىل بع ىىد ثالث ىىين يومى ى ًا مىىن ت ىىاراخ نشى ىره ف ىىي
النرادة الرسمية.

صدر في مدينة رام هللا بتاراخ  2005/10/23 :ميالدية.

الموافق /20 :رمضان 1426/هنراة.
رئيس اللجنة التنفيذية لمنممة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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محمود ع اس
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