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 قانون التقاعد العام 
 م2005( لسنة 7رقم )

 

  الفلسطينية، التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس
  الفلسطينية. الوطنية السلطة رئيس
  المعدل، األساسي القانون  على االطالع بعد

 غزة، محافظات في به المعمول وتعديالته م1964 لسنة (8) رقم والمعاشات التأمين قانون  وعلى
 الضفة، محافظات في به المعمول م1959 لسنة (34) رقم المدني التقاعد قانون  وعلى
 م،2004 لسنة (16) رقم الفلسطيني األمن لقوى والمعاشات التأمين قانون  وعلى
  وتعديالته، 1998 لسنة (4) رقم المدنية الخدمة قانون  وعلى
  الوزراء، مجلس من المقدم القانون  مشروع وعلى
 م7/4/2005 بتاريخ المنعقدة بجلسته التشريعي المجلس رهأق ما على وبناء

 التالي: القانون  أصدرنا

 الباب األول
 تعاريف ونطاق القانون 

 ( 1مادة )
 

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

 رئيس السلطة الوطنية. ئيس:الر 
 مجلس وزراء السلطة الوطنية. الحكومة:

 رئيس الحكومة. رئيس الوزراء:
 كل من عمل وزيرًا في السلطة الوطنية أو كل من شغل وظيفة حكومية بمرتبة وزير. الوزير:
 خزينة السلطة الوطنية. الخزينة:
فلي نظلام تشلكيالت الوظلائم المدنيلة أو العسلكرية  كلل ملن علين بقلرار ملن جهلة مختصلة لشلغل وظيفلة مدرجلة الموظف:

علللى موازنلللة احللدى اللللدوائر الحكوميللة أيلللا كانللت طبيعلللة تلللك الوظيفلللة أو مسللماوا أو أ  مسلللتخدم  خللر نصلللت القلللوانين 
 واألنظمة على أنه خاضع لقانون التقاعد العام.

أو أ  جهلللة أخلللرى تكللللون موازنتهلللا ضللللمن أيللللة وزارة أو دائلللرة أو ممسسلللة عامللللة أو سللللطة أو ويئللللة  الددددائرة الحكوميددددة:
 الموازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.

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

 وفقًا لتعليمات مجلس اإلدارة.
الشلللخل اللللذ  يحصلللل عللللى منلللافع تقاعديلللة بعلللد تطبيللل  القلللانون ويشلللمل المتقاعلللد ومسلللتحقي التقاعلللد وفقللللًا  المنتفددد :

 ألحكام القانون.

نشر :ي العدد الخامس 
 والخمسون من الوقائ 



 

 2 

نلله المسللاومات ويشلللمل الراتللب األساسللي، والعلللالوات المبللللل الشللهر  الللذ  يتقاضلللاه الموظللم والللذ  تخصلللم م الراتددب:
 الثابتة ووي )عالوة طبيعة العمل( والعالوات الدورية وعالوة غالء المعيشة.

 النسبة المقتطعة شهريًا من راتب الموظم طبقًا للقانون. مساهمة المشترك:
 الموظم.المبلل الشهر  الذ  يدفع من خزينة السلطة الوطنية لمصلحة  مساهمة الحكومة:
مبلللل أو نسلبة مئويلة ملن الراتللب المللزم الموظلم بتوريلده اللى الحللافة مسلاومة منله لصلال  حسللاب  المسداهمة اللزاميدة:

 التقاعد األساسي وتقوم الحكومة باقتطاع النسبة وتوريدوا للهيئة.
ها مللن راتبله وبشللكل مبللل أو نسللبة مئويلة مللن الراتلب والتللي يطللب الموظللم ملن الحكومللة خصلم المسدداهمة اتختياريددة:

 اختيار  وتورد لحسابه لدى الحافة.
الفوائللد واألربلال المسللتحقة مللن اسللتثمارات جميللع المبلالل العائللدة لنظللام التقاعللد األساسللي، والمبللالل  العوائددد التقاعديددة:

 المرصودة في حساب الموظم.
تلللدفع لملللوظفي القطلللاع العلللام أو أيلللة فئلللة المبللللل الشلللهر  أو قيملللة الدفعلللة الواحللدة أو ملللزي  بينهملللا  الراتدددب التقاعدددد :

 مشمولة في أحكام وذا القانون عند االستحقاق.
 وفقا ألحكام القانون. المتوفىوو مبلل التقاعد الذ  يحصل عليه ورثة الموظم  تقاعد الورثة:

الخللروإ الللى السلن األدنللى ملن سللن التقاعللد اإللزاملي والللذ  يسلم  بموجبلله ولذا القللانون للموظلم  سددن التقاعددد المبكددر:
 التقاعلللد والحصلللول عللللى راتللللب تقاعلللد  واالسلللتفادة مللللن المسلللاومات والحصلللل والعوائللللد التقاعديلللة والمنلللافع األخللللرى.

 وو المجلس الذ  يشكل بموجب أحكام وذا القانون ويتولى مسمولية ادارة ويئة التقاعد. مجلس الدارة:
 رئيس مجلس ادارة ويئة التقاعد. رئيس المجلس:
األفلللراد الللذين لهللم الحللل  فللي االسلللتفادة مللن الراتللب التقاعلللد  األساسللي واألمللوال المجمعلللة فللي الحسلللاب  المسددتحقون:

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

 لمحددة وفقًا ألحكام وذا القانون واللوائ  الصادرة بمقتضاه.نيابة عنه في األوجه واألماكن ا
وي مدة الخدمة المقبولة للتقاعد بموجب أحكام ولذا القلانون والتلي سلددت مسلتحقاتها الماليلة  سنوات الخدمة التقاعدية:

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

، 1964( لسللللنة 8، وقلللانون )1959( لسلللنة 34حسللللابات الخاصلللة بأنظملللة التقاعللللد السلللابقة وفقلللًا لقللللانون )ال الحسدددابات:
اضلافة الللى حسللابات األنظمللة الجديللدة ووللي نظللام "المنلافع المحللددة" و "نظللام المسللاومات المحللددة" والمعرفللة فللي وللذا 

 القانون.
المحاسلللبي والملللالي لجميلللع أعملللال الهيئلللة وفقللللًا األشلللخال المتخصصلللون اللللذين يقوملللون بأعمللللال التلللدقي   المددددققون:

 ألحكام القانون.
مجموعلة مللن أشللخال متخصصللين فلي المحاسللبة تعيللنهم الهيئللة ويقوملون بمهمللات التللدقي  المحاسللبي  لجنددة التدددقي :

 والمالي ألعمال الهيئة.
 واتب العاملين في القطاع العام.: الدائرة المختصة في وزارة المالية التي تقوم بإعداد وصرف ر مديرية الرواتب العامة

 اإلدارة المالية التي تتولى تنفيذ موازنة القطاع العسكر  بما فيها اعداد رواتب العسكريين. الدارة المالية العسكرية:
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دارسللة ماليلللة احصلللائية متخصصلللة تقللدر ايلللرادات ونفقلللات الهيئلللة المسللتقبلية وفقلللًا لمسلللاومات ومنلللافع  دراسدددة ااتواريدددة:
 والمتقاعدين والعوامل الديموغرافية الخاصة بالعاملين الخاضعين لقانون التقاعد العام.الموظفين 

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

 أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في وذا القانون. مة األخرى:األنظ
اللجنلللة المشلللكلة داخلللل الهيئللة والمكلفلللة بدراسلللة األوضلللاع االسلللتثمارية وتقلللديم التوصللليات المتعلقلللة  لجندددة اتسدددتثمارات:

 باستثمار أموال الهيئة لمجلس اإلدارة.
  يعلللين مللن قبللل الهيئلللة ليتللولى ادارة اسللتثمار أملللوال الشللخل أو الممسسللة الماليلللة المختصللة الللذ مدددير اتسدددتثمارات:

 الهيئة حسب تعليمات مجلس اإلدارة وفقًا ألفضل الممارسات.
الللللرقم القياسلللللي لذسلللللعار والللللذ  يلللللتم احتسلللللابه ونشللللره ملللللن قبلللللل الجهللللاز المركلللللز  ل حصلللللاء  الدددددرقم القياسدددددي ألسدددددعار المسدددددتهلك:

 الفلسطيني.
ًا والمضلللمون والللللذ  يعطللللي فئلللات المللللوظفين المشلللمولين بهللللذا القللللانون الحللل  فللللي اسللللتالمه العائللللد المعلللرف مسللللبق المنددددا:  المحددددددة:

 من قبل ويئة التقاعد وفقًا ألحكام وذا القانون.
"نظلام تقاعللد" يمتللك المتقاعللدين المشلمولون بلله وفقلًا ألحكللام القلانون الحلل  فلي الحصللول علللى  نظددام المنددا:  المحددددة:

 حسوب على أساس الراتب وسنوات الخدمة.راتب تقاعد  أو مكافأة محدد وم
النسلبة المحللددة ملن الراتللب التللي يلدفعها الموظفللون المشلمولون بأحكللام القلانون شللهريًا، مسللاومة  المسدداهمات المحددددة:

 منهم تقيد لحسابهم بالهيئة.
سلاومة بقيملة محللددة "نظلام تقاعلد" تختللار فيله فئلات الملوظفين المشلمولة بأحكللام القلانون الم نظدام المسداهمات المحددددة:

ملن راتلبهم، بحيلح يحصلل المتقاعلد عنللد التقاعلد عللى كاملل ولذه المبلالل اضللافة اللى مسلاومة الحكوملة فلي ولذا النظللام 
 والعوائد التقاعدية.
تعللارم مصلللحة فللرد معللين مللع واجبلله و/أو التزاماتلله اتجللاه الهيئللة، ممللا يخللل  وضللع وحالللة يكللون  تضددارب الملددال :
 قابل للتأثير عليه عن طري  المصلحة الشخصية.فيها قرار المسمول 

 سعر لندن للفائدة الداخلية بين البنوك. :ائدة الليبر:
يشللمل مللوظفي القطللاع المللدني ومنتسللبي قللوى األمللن الفلسللطيني، بمللا فللي ذلللك مللوظفي منظمللة التحريللر  القطدداا العددام:

ن موازنللة السلللطة الوطنيللة، شللريطة أن ال ينتفعلللوا الفلسللطينية الللذين لللديهم مسللموليات فللي الخللارإ والتللي تلللدفع رواتللبهم ملل
 من نظام تقاعد حكومي  خر.

 (2مادة )
تسلللرى أحكللللام ولللذا القللللانون عللللى جميللللع ملللوظفي القطللللاع العلللام ومللللوظفي الهيئلللات المحليللللة وممسسلللات العمللللل األولللللي 

يللة لهلللم فللي الحللاالت التاليلللة:والمجتمللع المللدني المشلللتركين بنظللام التقاعللد وفقلللًا ألحكاملله، ويغطللي تقلللديم المنللافع التقاعد
  

 . اإلحالة على التقاعد.1
 الشيخوخة أو العجز عن العمل. .1
 الوفاة. .2
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 الباب الثاني
 الفلل األول

 إنشاء الهيئة ومهامها
 ( 3مادة )
 

. تنشللأ بمقتضللى أحكلللام وللذا القلللانون ويئللة تسلللمى )ويئللة التقاعللد الفلسلللطينية( تتمتللع بالشخصلللية االعتباريللة واالسلللتقالل 1
لي واإلدار  واألوليللة القانونيللة، لمباشللرة جميللع األعمللال والتصللرفات التللي تكفللل لهللا تحقيلل  أغراضللها، بمللا فللي ذلللك الملا

 تملك األموال المنقولة وغير المنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها والتصرف فيها وف  أحكام القانون.
 الح  في فت  فروع في المحافظات األخرى.. يكون المقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس، ولها 2
. تتمتللللع الهيئللللة باإلعفللللاءات والتسللللهيالت الممنوحللللة للللللوزارات والللللدوائر الحكوميللللة وأيللللة اعفللللاءات أخللللرى تمللللن  للهيئلللللة 3

 بموجب القانون.
 ( 4مادة )
 

  تتكون أموال الهيئة من الموارد اآلتية:
 ن بأحكام وذا القانون.. االشتراكات التي تقتطع شهريًا من رواتب المنتفعي1
  . المساومات التي تمديها الجهات التي تلتزم برواتب المنتفعين.2
  . حصيلة استثمار أموال الهيئة .3
 . الموارد األخرى الناتجة عن نشاط الهيئة4

 مهام الهيئة
 (5مادة )

  تقوم الهيئة بالمهام التالية:
  فقًا ألحكام وذا القانون.. التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد و 1
س الملال ويضللمن تحقيل  أعلللى عائلد ممكلن مللع مراعلاة العوامللل أ. التأكلد ملن أن الموجللودات تسلتثمر بشللكل يضلمن ر 2

مكانياتهلللا وقللللدرتها عللللى تلبيلللة االحتياجلللات والمتطلبلللات الماليلللة وفقلللًا لنظللللام  التلللي يمكلللن أن تلللمثر عللللى تمويلللل الهيئلللة واو
  يصدر بهذا الشأن.

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

يحظلر عللى الهيئلة ودوائرولا ممارسللة أيلة أعملال و/أو صلالحيات و/أو نشلاطات ال تتوافلل  ملع أولداف الهيئلة كملا يحظللر 
 عليها االقترام من أجل تمويل موازنتها التشغيلية.
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 ( 7مادة )
 

" ملن االشللتراكات فلي أيللة سلنة ماليللة، %2الموازنللة الجاريلة للهيئللة ملن مسللاومات المشلتركين بحيللح ال تزيلد علللى "تملول 
وتلتللزم الهيئلللة بالحصلللول مسلللبقا عللللى موافقلللة المجللللس التشلللريعي، وفلللي حلللاالت الضلللرورة القصلللوى وحلللال تطللللب األملللر 

 الجارية لهذه النسبة. الموازنة تجاوز
 الفلل الثاني
 المشتركون 

 ( 8ادة )م
 

 . ينتفع بأحكام وذا القانون الفئات اآلتية:1
 . الموظفون المدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية الذين يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة.أ
. موظفلو منظمللة التحريللر الفلسلطينية الللذين يتولللون مسللموليات فلي الخللارإ، والللذين تللدفع رواتلبهم مللن الموازنللة العامللة ب

 ة عدم اشتراكهم في أنظمة تقاعد حكومية أخرى.شريط
 إ. موظفو الهيئات المحلية والممسسات العامة التي تطلب صراحة االشتراك بنظام التقاعد وفقًا ألحكام وذا القانون.

يجلوز لممسسلات العملل األوللي والمجتملع الملدني االشلتراك لشلمل موظفيهلا بهلذا القلانون ويلنظم ذللك بالئحلة تصلدر   .2
 مجلس الوزراء بهذا الشأن.عن 

 ( 9مادة )
 

 ال ينتفع بأحكام وذا القانون الفئات اآلتية:
" سللنة عنللد تللاريخ تنفيلذ وللذا القللانون، ويسللتمر ولمالء فللي المسللاومة الماليللة 45موظفلو القطللاع العللام فللوق سلن " .1

 والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها.
 منقول للعمل في ممسسة أو ويئة ال يخضع موظفووا ألحكام وذا القانون.. المشترك المعين أو ال2

 ( 10مادة )
 

  يجوز للمشترك في وذا النظام االشتراك في أنظمة تقاعد غير حكومية أخرى.
 
 

 لفلل الثالث
 الحسابات

 ( 11مادة )
 

  يتكون نظام التقاعد من:
  . نظام المنافع المحددة.1
 . نظام المساومات المحددة.2
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 ( 12مادة )
 

  تقوم الهيئة بتأسيس الحسابات التالية:
" لسلللنة 8. حسلللاب خلللال يضلللم حقلللوق ومسلللاومات المشلللتركين فلللي نظلللام التقاعلللد السلللاب  والمنبثللل  علللن قلللانون رقلللم "1

  (.%10)نظام الل  1964
 . حسللاب خلللال يضلللم حقلللوق ومسلللاومات ضلللباط وضلللباط صللم واألفلللراد العلللاملين فلللي قلللوى األملللن الفلسلللطيني وفقلللاً 2

 م.2004( لسنة 16لقانون التأمين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم )
. حساب خال يضلم حقلوق ومسلاومات المشلتركين فلي نظلام التقاعلد السلاب  والمنبثل  علن قلانون التقاعلد الملدني رقلم 3
 (.%2)نظام الل 1959" لسنة 34"
 وذا القانون.حساب خال ألغرام "نظام المنافع المحددة" المنصول عليه في  .4
 حساب خال ينشأ ألغرام "نظام المساومات المحددة" المنصول عليه في وذا القانون. .5

 
 

 الفلل الراب 
 المعاملة الضريبية

 ( 13مادة )
 

  . تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من ضريبة الدخل.1
 . تخضع مساومات المشترك لضريبة الدخل.2

 ( 14مادة )
 

  يئة أموالها وفقًا لقوانين وأنظمة تحصيل األموال العامة.تحصل اله
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 الباب الثالث
 نظام موظفي القطاا العام

 الفلل األول:
 المساهمات

 ( 15مادة )
 

 تكون نسبة المساومة اإلجبارية موحدة لجميع المنتفعين.
 ( 16مادة )
 

رك أو الحكومللة أو أ  جهلللة أخللرى تلتلللزم يكللون الراتللب ولللو األسللاس الللذ  تحسلللب منلله نسلللبة المسللاومة لكللل ملللن المشللت
 برواتب الموظفين.

 ( 17مادة )
 

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

 ( 18)  مادة
 

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

 ( 19مادة )
المخصصة لهذا تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة المالية بتحويل مساومات المشترك والحكومة الى الحسابات 

دارة الهيئة بهذا التحويل، ويبلل الحافة فورًا كاًل من  الغرم لدى حافة الهيئة، ويعلم مدير عام الرواتب الحافة واو
 ادارة الهيئة ومديرية الرواتب العامة استالمه لهذه الحوالة.

ليلللة العسلللكرية بتحويلللل مسلللاومات تقللوم مديريلللة الرواتلللب العاملللة فللي وزارة الماليلللة بالتعلللاون والتنسلللي  مللع اإلدارة الما .1
الحكومة ومساومات موظفي الخدمة العسلكرية اللى الحسلابات المخصصلة لهلذا الغلرم للدى حلافة الهيئلة، ويعللم ملدير 

دارة الهيئللة بهلللذا التحويللل، ويبلللل الحلللافة فلل مديريلللة الرواتللب العاملللة، و كلللال مللن: ادارة الهيئللة،  راً و عللام الرواتللب الحلللافة واو
 العسكرية. استالمه لهذه الحوالة.واإلدارة المالية 

. تلللزود مديريلللة الرواتللللب العاملللة الهيئللللة بسلللجالت الرواتللللب التلللي تحتلللو  علللللى جميلللع المعلومللللات الضلللرورية لالحتفللللا  3
 بسجالت الحسابات الفردية لذعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساومات المحددة.

 التي تلتزم برواتب الموظفين المشتركين بنظام التقاعد باآلتي:.فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم الجهات 4

. تحويل مساومات المشترك ومساومتها الى الحسلابات المخصصلة لهلذا الغلرم للدى حلافة الهيئلة، وتعللم ولذه الجهلة أ
 الحوالة. الحافة والهيئة بهذا التحويل، ويبلل الحافة فورًا كاًل من ادارة الهيئة والجهة المشغلة استالمه لهذه

. تزويللد الهيئللة بسللجالت الرواتلللب التللي تحتللو  عللللى جميللع المعلومللات الفرديللة لالحتفلللا  بسللجالت الحسللابات الفرديلللة ب
 لذعضاء الخاصة بنظامي المنافع المحددة والمساومات المحددة.
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 الفلل الثاني
 حف  السجالت ومسك الد:اتر

 ( 20مادة )
 

علن مطابقلة أيلة اختالفلات قلد تحصلل فلي السلجالت أو التحلويالت الماليلة الللى ألغلرام المحاسلبة تكلون الهيئلة مسلمولة 
 الحسابات المختلفة بطريقة القيد المزدوإ لدى كل من:

 . مديريلللللللللللللللللللللللللللللة الرواتللللللللللللللللللللللللللللللب العامللللللللللللللللللللللللللللللة وأيللللللللللللللللللللللللللللللة دائللللللللللللللللللللللللللللللرة أخللللللللللللللللللللللللللللللرى مختصللللللللللللللللللللللللللللللة بصللللللللللللللللللللللللللللللرف الرواتللللللللللللللللللللللللللللللب.1
  . الهيئة.2
  . الحافة.3
 . مدير االستثمارات.4

 (21مادة )
املة وجهلات التشللغيل بلإعالم المشلتركين شللهريًا وعلن طريل  كشللم الرواتلب و/أو قسلائم الرواتللب تقلوم مديريلة الرواتللب الع

 بحجم المبالل التي اقتطعت منهم لصال  أنظمة التقاعد.
 ( 22مادة )
 

 التقريللللللر يشلللللمل أن ويجلللللب بللللله الخاصلللللة المحلللللددة المسلللللاومات حسلللللاب حللللللول بتقلللللدير أشلللللهر ثالثلللللة كلللللل المشلللللترك بتزويلللللد الهيئلللللة تقلللللوم
  التالية: ناتالبيا
  الحساب. في اشتراكه ورقم المشترك اسم .1
  البحح. قيد السنة ربع خالل الحساب الى التحويالت جميع .2
 البحح. قيد السنة ربع في يوم  خر في الحساب استثمارات وتوزيع الحساب رصيد .3

 
 الفلل الثالث

 المواعيد الزمنية والغرامات
 ( 23مادة )

 مساومات والغرامات المترتبة عن تأخير التحويل وفقًا لذسس التالية:تنظم مواعيد تحويل ال
(، فعليًا لصال  الهيئة في موعد أقصاه الخامس عشر 19. تسجل دفعات المساومات المشار اليها في المادة رقم )1

 من كل شهر.
ي الوقللت المحللدد، تكلللون . اذا تعللذر علللى الحكومللة وجهلللات التشللغيل األخللرى تحويللل المسلللاومات أو لللم يللتم دفعهللا فللل2

( مللن قيمللة أيلللة %1الهيئللة مخولللة لفللرم التحويللل الفللور  لهللذه المسللاومات، اضلللافة الللى فللرم غرامللات تللأخير بنسللبة)
 مساومات متأخرة.

. اذا زادت فتللرة التللأخير فللي تحويلللل وللذه المسللاومات عللن شلللهر، يفللرم علللى القيمللة المتلللأخرة سللعر فائللدة الاليبلللر   3
  " من وذه المادة.2ى باإلضافة على الغرامة المفروضة وفقًا للبند "، خالل السنة األول1%
  . المساومات المتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوم حولها لتحويلها الى قروم تجارية على الخزينة.4
سللوم التمديللد . المسلاومات وأيللة دفعلات مللن الغرامللات والفوائلد المتللأخرة وتكللاليم تنفيلذ التحصلليل والرسللوم اإلضلافية ور 5
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المفروضللة عللللى المسللاومات المسلللتحقة وللللم تللدفع فلللي الوقللت المحلللدد يلللتم تحصلليلها وفقلللا لتعليمللات التحصللليل اإلداريلللة 
 الصادرة عن الهيئة.

. ال يجلوز للخزينللة أو جهللات التشلغيل األخللرى طلللب اعلادة أيللة تحللويالت حوللت الللى الهيئللة بشلكل الخطللأ بعللد مضللي 6
 خمس سنوات على تحويلها.

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

. دفعلللات الفوائلللد المتلللأخرة ومصللللاريم الجبايلللة وأيلللة رسلللوم اضللللافية سلللوف تملللول بالكاملللل مللللن قبلللل الحكوملللة وجهللللات 8
 تقدر من قبل الهيئة.التشغيل األخرى و 

 ( 24مادة )
 مراعاة مع والمنافع المساومات نسبة تحديد إلعادة استشارية اكتوارية دراسة سنوات ثالح كل تجر  أن الهيئة على .1

 المالي. للتوازن  وصوالً  األخرى األنظمة ممشرات
 ية.الدول المحاسبة معايير لمتطلبات وفقاً  متخصل اكتوار  قبل من الدراسة تعد .2
 

 الفلل الراب 
 المنا: 
 ( 25مادة )

 للمشترك الح  في الحصول على المنافع التقاعدية في نظام المنافع المحددة وفقًا لما يلي: -1
( علن كلل سلنة خدملة ملن متوسلت الراتلب آلخلر ثلالح سلنوات ملن سللنوات %2. تقاعلد الشليخوخة محسلوبا عللى أسلاس )أ

 الخدمة المحسوبة ألغرام التقاعد.
( عللللن كللللل سلللللنة خدمللللة مللللن متوسلللللت الراتللللب آلخلللللر %2للمشللللترك الحلللل  فلللللي الحصللللول علللللى تقاعلللللد العجللللز الصللللحي بمعلللللدل ) .ب

ثللللللالح سللللللنوات، مللللللع مراعللللللاة أن سللللللنوات الخدمللللللة المحسللللللوبة ألغللللللرام التقاعللللللد وللللللي عللللللدد سللللللنوات الخدمللللللة الفعليللللللة حتللللللى تللللللاريخ 
تقاعلللللد اإللزاملللللي، بحيلللللح ال تزيلللللد سلللللنوات الخدمللللللة اإلصلللللابة أو العجلللللز يضلللللاف اليهلللللا نصلللللم السلللللنوات المتبقيلللللة حتللللللى بللللللو  سلللللن ال

 سنة. 35المحسوبة ألغرام التقاعد عن 
. فللللي حاللللللة عللللدم وجلللللود ثللللالح سلللللنوات خدمللللة ألغلللللرام احتسللللاب متوسلللللت الراتللللب تحسلللللب المنللللافع عللللللى أسللللاس متوسلللللت الراتلللللب 2

 لسنوات الخدمة الفعلية.
ن يحصلللللل عليللللله المتللللوفى اذا كلللللان متقاعلللللدًا قبلللللل الوفلللللاة، . فللللي حاللللللة الوفلللللاة يحصلللللل الورثللللة عللللللى نفلللللس مبللللللل التقاعلللللد الللللذ  كلللللا3

وفلللللي حالللللللة وفللللللاة المشللللللترك خللللللالل الخدمللللللة الفعليللللللة، يحتسللللللب الراتلللللب التقاعللللللد  وفقللللللا لذسللللللس المعتمللللللدة الحتسللللللاب راتللللللب العجللللللز 
قين وفقلللللًا ( بنلللللد )ب( مللللن ولللللذه المللللادة ويلللللوزع الراتللللب التقاعلللللد  ومبلللللل التلللللأمين علللللى الورثلللللة المسللللتح1الصللللحي الللللواردة فلللللي الفقللللرة )

  (.34( الوارد في المادة رقم)2للجدول رقم )
( مللللن وللللذه الملللللادة للمشللللترك فللللي حاللللللة الوفللللاة أو عللللدم اللياقلللللة الصللللحية بسللللبب عجلللللز 1. اضللللافة الللللى المنلللللافع الللللواردة فللللي الفقلللللرة)4

الهيئللللة  مديللله للللهطبلللي دائلللم نتيجلللة إلصلللابة عملللل أو حلللادح وقلللع أثنلللاء تأديلللة العمللللل أو بسلللببه، الحصلللول عللللى مبللللل ملللن التلللأمين ت
 ( اآلتي:1معاداًل لنسبة من الراتب السنو  تبعًا للسن وذلك وفقًا للجدول رقم )
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 (1جدول رقم ) 

 بيان نسبة مبالغ التأمين

 التأمين نسبة مبلل السن حتى سن % نسبة مبلل التأمين السن حتى سن

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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  في تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة مالحظة:
  م صرف حصة الورثة من الراتب التقاعد  كاآلتي:. يتوق5
  . األرملة أو األرامل أو للبنت اذا تزوجن.أ

سللللللنة( اذا كللللللان/ كانللللللت 26معللللللات، أو سللللللن)دون دخللللللول الجا سللللللنة(  21االبللللللن أو البنللللللت أو األخللللللوة المعللللللالين سللللللن ) ب. اذا بلللللللل
  ملتحقة بإحدى الجامعات أو المعاود العليا.

مللللن مجلللللس الللللوزراء ملللرة علللللى األقللللل كللللل ثللللالح سللللنوات معتملللدة علللللى الزيللللادة فللللي متوسللللت الللللرقم القياسللللي  . تعلللدل المنللللافع بقللللرار6
 ألسعار المستهلك في السلطة الوطنية خالل وذه المدة.

 ( 26) مادة
 نظام المساهمات المحددة:

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

  البدائل التالية:
  . كامل المبلل دفعة واحدة عند التقاعد.أ
  . مبلل شهر  على طول الحياة أو وفقًا لجدول متف  عليه.ب
  المذكورة في )أ   ب( من وذا البند. . توليفه من البدائلإ
  . في حالة العجز يستطيع المشترك سحب كامل المبلل كدفعة واحدة.2
. فلي حالللة وفللاة المشللترك يحصللل المنتفعللون/ المسللتحقون علللى كاملل المبلللل كدفعللة واحللدة ويللوزع عللليهم وفقللا للقائمللة 3

  ( من وذا القانون.34الواردة في المادة )
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 الفلل الخامس
 هلية اتنتفاا بالتقاعدأ

 ( 27مادة )
 
  تحدد أهلية اتنتفاا بالتقاعد اللزامي على النحو التالي:

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

( سللنة يحصلللون علللى تقاعلللد 55لللة ألغللرام التقاعللد وبللللو  سللن ). المشللتركون الللذين أكملللوا عشللرين سلللنة خدمللة مقبو 2
  شيخوخة.

( سللنة خدملللة مقبولللة ألغلللرام التقاعلللد 25مللن سلللنوات المسللاومة للحصلللول علللى تقاعلللد شلليخوخة ولللو) األدنلللى. الحللد 3
  (.50وبلو  سن )

ن يحصللللوا علللللى ( أ50( سلللنة مقبولللللة ألغلللرام التقاعلللد ووصلللللوا سلللن )20. يمكلللن للمشلللتركين اللللذين أكلمللللوا خدملللة )4
 تقاعد شيخوخة اذا كانوا يعملون في الوظائم التالية:

  . منتسبي قوات األمن.أ
  . المختبرات ومراكز األشعة.ب
  . موظفو التنقيب عن النفت والغاز.إ
  . موظفو المناجم.ول
وا البسليطة دفعللة . اذا بللل المشللترك سلن السللتين وللم يكللن ملموال للحصللول عللى تقاعللد يحصلل علللى مسلاومتة وفوائللد5

 واحدة في سنة بلوغه الستين.
 ( 28مادة )
 

 في حالة االستقالة يتم دفع المستحقات التقاعدية في أنظمة التقاعد كما يلي:
 . نظام المنافع المحددة:1
به . في حالة اسلتقالة الموظلم قبلل اسلتحقاقه للتقاعلد، يمكلن وبموافقلة الموظلم نقلل جميلع سلنوات الخدملة المقيلدة لحسلاأ

والمسلدد عنهلا المسلاومات الماليلة، وفقللا لنظلام المنلافع المحلددة الللذ  يعملل فيله اللى نظللام المنلافع الجديلد البلديل الللذ  
 يصب  الموظم عضوًا فيه، أو أ  نظام مشابه يعمل به في القطاع الخال.

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

إ. اذا التحلل  موظللم سلللاب  بالخدمللة، تقيلللد سللنوات الخدملللة السللابقة غيللر المحوللللة الللى نظلللام التقاعللد البلللديل وكأنلله للللم 
 تحصل وناك فترة انقطاع.

طلللللب  سلللتطيع المشللللترك اللللذ  يسلللتقيل ملللن الخدملللة وللللله ثلللالح سلللنوات خدملللة أو أقللللد. دون الملللس بلللالفقرة )أ( أعلللاله ي
صلرف كاملل مسللاومته فلي نظللام المنلافع المحلددة، شللريطة أن يسلدد المشللترك المسلاومات دفعلة واحللدة أو وفقلًا لللدفعات 

عنلللدما يسلللحب شلللهرية يلللتم االتفلللاق عليهلللا، اذا أعيلللد للخدملللة خلللالل خملللس سلللنوات ملللن اسلللتالمه للعائلللد أو المسلللاومة، و 
 المشترك المساومات الخاصة به، تعتبر مساومة الحكومة ايرادات غير عادية للهيئة.
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 . نظام المساومات المحددة: 2  
أ. اذا انسلحب موظللم ملن الخدمللة قبللل اسلتحقاقه للتقاعللد، يمكللن وبنلاء علللى طللب الموظللم تحويللل رصليد حسللابه فللي  

 به بديل يلتح  به الموظم.نظام )المساومات المحددة( أل  نظام الح  مشا
ب. قبلللل حلللدوح مثلللل ولللذا التحويلللل، يحللل  للموظلللم السللللاب  االحتفلللا  بجميلللع الحقلللوق الخاصلللة بالقيملللة المجمعلللة فللللي 

 الحساب والح  في استمرار مراقبة االستثمار في الحساب.
 أ ، لحاللة الموظللمإ. اذا للم يحلول الموظللم رصليد الحسللاب اللى نظللام الحل  مشلابه تقللوم الهيئلة بصللرف المبللل وفقللًا 

فللي حالللة الملللوت، أو العجللز أو وصللول سلللن التقاعللد اإللزامللي، وتشلللمل قيمللة المنللافع المحوللللة رصلليد الحسللاب فلللي  امللا
  تاريخ انسحاب الموظم اضافة الى جميع االلتزامات والعوائد المترتبة على الحساب.

تللوفي كملا وللو منصلول عليلله فلي األنظمللة  . للهيئلة الحلل  فلي اغللالق حسلاب الموظللم المسلتقيل وتوزيللع الرصليد اذات
 والتعليمات.

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

 أهلية اتنتفاا بتقاعد العجز
لجنللة طبيلللة  ل يللتم تحديللد أوليللة الحصللول علللى تقاعللد فللي حالللة العجلللز الصللحي الجزئللي الللدائم أو الكلللي الللدائم مللن قبلل

 متخصصة يتم اختياروا من قبل الهيئة شريطة أن يكون الموظم:
  ( سنة.60. دون سن )1
   . غير ممول للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد مبكر.2
الصلحي ملن قبلل لجنلة طبيلة متخصصلة تعلين مللن قبلل الهيئلة، عللى أن تلتم اعلادة النظلر فلي وضلعه وفقللا  ه. أكلد عجلز 3

 الطبية. لما تقره اللجنة
 ( 30مادة )
 

. تقلوم اللجنللة الطبيلة مللن ذاتهللا أو بطللب مللن الهيئللة بإعلادة فحللل وتقيليم الوضللع الصللحي للمتقاعلدين بسللبب العجللز 1
  كل سنتين على األقل، للتأكد من أن المنتفعين ما زالوا ينتفعون حسب شروط الحصول على تقاعد العجز.

تلله وتحتسلب فتلرة االنقطللاع علن العمللل سلنوات خدمللة ألغلرام التقاعللد . اذا شلفي الموظلم مللن عجلزه، يعللاد اللى وظيف2
عللى أن يسللدد كللل مللن الموظلم والحكومللة مسللاومتيهما عللن فتلرة االنقطللاع وتحللدد الالئحللة شلروط ذلللك وفتللرة االنقطللاع 

 المسمول للموظم العودة بعدوا لوظيفته.
 ( 31مادة )

 أهلية اتنتفاا بتقاعد الورثة
صللول عللللى تقاعللد الورثلللة، اذا كللان المتلللوفى يتلقللى راتبلللًا تقاعللديًا فلللي وقللت وفاتللله، أو كللان ملللمواًل . يسللتح  الورثلللة الح1

 للحصول على راتب تقاعد  وفقا لنظام المنافع المحددة وفقًا ألحكام وذا القانون.
للورثللللة . اذا تغيلللر علللدد الورثلللة يعللللاد احتسلللاب وتوزيلللع الراتلللب التقاعللللد  عللللى الورثلللة للحفلللا  علللللى حصلللل متسلللاوية 2

 ( من وذا القانون.34( الملح  بالمادة )2المستحقين وفقا للجدول رقم) 
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 ( 32مادة )
 

 الورثة المستحقون وم:
 . أرملة أو أرامل المشترك.1
 ( سنة والذين كانوا يعالون من المشترك قبل وفاته.21. األوالد واألخوة أقل من )2
نة الللذين كللانون يعلللالون مللن المشللترك قبللل وفاتللله والللذين مللا زاللللوا ( سلل26( سلللنة ودون )21. األوالد واألخللوة مللا فللوق )3

 يكملون تعليمهم الجامعي.
. األوالد واألخلللوة اللللذين كلللانوا يعلللالون ملللن قبلللل المشلللترك قبلللل وفاتللله والعلللاجزين علللن تحصللليل دخلللل ألسلللباب صلللحية، 4

حلللدوم يمنعللله ملللن العملللل أم ال.وتقللوم اللجنلللة الطبيلللة المشلللكلة ملللن قبلللل الهيئلللة بتحديلللد مللا اذا كلللان الوضلللع الصلللحي أل
  

 . البنات واألخوات غير المتزوجات، مطلقات أو أرامل.5
 . والد  المشترك.6
. زوإ المشللتركة، اذا كللان عنللد وفاتهلللا غيللر قللادر علللى كسلللب الللدخل مللن الناحيللة الصلللحية أو غيللر قللادر علللى اعاللللة 7

 نفسه، وفقًا لتقرير اللجنة الطبية المشكلة من قبل الهيئة.
 

 (33دة )ما
 شروط إضا:ية لالنتفاا بتقاعد الورثة:

. يتوقلم صللرف الراتللب التقاعللد  لذرملللة عنللد زواجهللا، ويعللود اليهللا حقهللا فللي الراتللب التقاعللد  اذا طلقللت أو ترملللت 1
ذا كلان نصليب األرمللة قلد رد اللى أوالد صلاحب المعلا  أو الوالللدين  ألول ملرة خلالل عشلر سلنوات ملن تلاريخ زواجهلا، واو

 ود اليها من معاشها اال الجزء الباقي دون رد.فال يع
. ال يجللوز لذرملللة الجمللع بللين معاشللها مللن زوجهللا األول ومعاشللها مللن زوجهللا األخيللر، وفللي وللذه الحالللة يصللرف لهللا 2

 المعا  األكبر.
ملللن . يشللترط عنلللد وفللاة المشلللترك أن ال يكلللون ونللاك دخلللل للشللريك )األخلللوة والبنلللات واألخللوات( أو يكلللون دخلهللم أقلللل 3

قيملة اسللتحقاقهم، ولهللذا الغلرم ال تعتبللر النفقللة المدفوعللة للبنلات واألخللوات دخللاًل، 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 

تم اعللللادة تحديلللد المسللللتحقات التقاعديللللة سلللنويًا علللللى ضللللوء خلللال تخصللللم قيمللللة اللللدخل مللللن المسللللتحقات التقاعديلللة، وتلللل
 المتغيرات الحاصلة في الدخل سواء في الزيادة أو النقصان.

 . للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد المتوفى.4
كللان يسلتح  لهلا مللن معلا  اذا طلقللت أو  . يقطلع معلا  البنللات واألخلوات عنلد زواجهللن، وتملن  البنللت أو األخلت ملا5

ترملللت خللالل عشللر سلللنوات علللى األكثللر مللن تلللاريخ الللزواإ أو مللن تللاريخ وفلللاة المنتفللع أو صللاحب المعللا  وذللللك دون 
 اخالل بحقوق باقي المستحقين.

ن . يسلتح  الللزوإ حلال وفللاة زوجتله النصلليب المحلدد فللي الجلدول اذا كللان وقلت وفاتهللا مصلابًا بعجللز صلحي يمنعلله ملل6
الكسللب، ويثبللت حالللة العجللز بقللرار 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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يدين فلللي حللدود األنصللبة المبينللة بالجللدول الملللذكور دون وللذه الحالللة يللوزع بللاقي المعلللا  المسللتح  للزوجللة علللى المسللتف
 وجود الزوإ.

 ( 34مادة )
 

 -يوزع الراتب التقاعد  على الورقة وفقًا للجدول التالي:
 (2جدول رقم )

 األنصبة المستحقة في المعا 

رقم 
 الحالة

 األخوة الوالدين األوالد األرامل المستحقون 

 - - نصم 0.5 نصم 0.5 من ولد زوإ مستح  وأكثر أوأرملة أو أرمل  1

 ثلح نصم 0.5 أرملة أو أرامل أو زوإ مستح  وولد واحد وولدين 2
سدس لكل واحد 

 منهما
- 

 - - ثلح نصم 0.5 أرملة أو أرامل أو زوإ مستح  وولد واحد 3

4 
 أرملة أو أرامل أو زوإ أو أكثر من ولد ووالدين

 مستحقين
 نصم 0.5 ثلح

سدس لكل واحد 
 منهما

- 

5 
 أرملة أو أرامل أو زوإ مستح  ووالدين مع عدم وجود

 أوالد
 - نصم 0.5

سدس لكل واحد 
 منهما

- 

6 
 أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوإ

 مستح 
- 

ثالثة  0.75
 أرباع

كل واحد لسدس 
 منهما

- 

 نصم 0.5 - مستح  زوإ أوولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة  7
سدس لكل واحد 

 نهمام
- 

 - - والدان مع عدم وجود أرملة أو زوإ مستح  8
ثلح لكل واحد 

 منهما
- 

9 
أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوإ مستح  وال 

 وال والدين أوالد
 سدس - - -

10 
أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوإ 

 وال أوالد وال والدين مستح 
- - - 

 ثلح

 بالتساو 
 

 
 ( 35مادة )

. في حالة زواإ أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشًا، يمول نصيبها الى أوالد صاحب المعا  الذين يتقاضون 1
معاشات وقت زواجها أو وفاتها، ويوزع بينهم بالتساو  بشرط أال يتجاوز مجموع المستح  لهم النسب الموضحة 
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  على الزوإ المستح  في حالة وفاته. ( حسب الحال ويسر  وذا الحكم7( أو الحالة رقم )6بالحالة رقم )
 ( عن السدس نتيجة وجود دخل يرد الباقي الى األرملة.4. اذا قل ما يمن  للوالدين في الحالة رقم )2

( يللللمول نصلللليبه اللللى األرملللللة فللللإذا كانللللت قللللد توفيللللت أو تزوجللللت يللللمول وللللذا النصلللليب 4. عنلللد وفللللاة أحللللد الوالللللدين فللللي حالللللة رقللللم )3
 ( حسب الحال.7( أو الحالة رقم )6يجاوز مجموع المستح  لهم النسب الموضحة كالحالة رقم )الى األوالد على أال 

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

 أهلية اتنتفاا بالتقاعد المبكر
 مللللن سلللنة (15) واسلللتكمال الهيئللللة موافقلللة بعلللد مبكللللر تقاعلللد عللللى الحصلللول القللللانون  فلللي المشلللمول المدنيللللة الخدملللة لموظلللم يمكلللن .1

 سلللللوف المحلللللددة المنللللافع لنظلللللام وفقلللللاً  التقاعللللد  الراتلللللب فلللللإن الحالللللة ولللللذه وفلللللي (55) سللللن وبللللللو  التقاعلللللد ألغللللرام المحسلللللوبة الخدمللللة

 سنة. بستين المحدد اإللزامي التقاعد سن وصول حتى السنة من جزء أو سنة كل عن (%4) بمقدار ينخفم
كمللللال الهيئلللة موافقلللة بعللللد منقلللول غيللللر مبكلللر تقاعلللد علللللى الحصلللول القللللانون  فلللي المشلللمولة األمللللن لقلللوى مكلللني .2  مللللن سلللنة (15) واو

 سنة. خمسين سن وبلو  التقاعد ألغرام المحسوبة الخدمة

 سللللنوات ميللللعج تنقللللل المحللللددة( )المنللللافع تقاعللللد لنظللللام خاضللللع  خللللر قطللللاع فللللي للعمللللل االنتقللللال األمللللن قللللوى مللللوظفي أحللللد رغللللب اذا .3

 التقاعد. ألغرام وتحسب الجديد القطاع الى العسكرية الخدمة
 باإلضللللافة لللله تراكملللت قللللد التلللي المبلللالل جميلللع اعللللادة الهيئلللة عللللى جديلللد، تقاعللللد نظلللام فلللي عضلللواً  العسللللكر  الموظلللم يصلللب  للللم اذا .4
  القانون. وأحكام العسكر  الموظم لحالة وفقاً  االستثمارات عوائد الى
 )المسللللللاومات نظلللللام اللللللى المحلللللددة( )المسلللللاومة نظلللللام فلللللي حسلللللابه رصللللليد يحلللللول الوظيفلللللة ملللللن األملللللن قلللللوى ملللللن أحلللللد بانسلللللح اذا .5

 فيه. عضوا يصب  والذ  الجديد( المحددة

 رصلللليد الهيئلللة للللله تلللدفع المحللللددة، المسلللاومات أنظمللللة ملللن  خللللر تقاعلللد نظللللام فلللي عضللللواً  السلللاب  األمللللن قلللوى عنصللللر يصلللب  للللم اذا .6
 القانون. وأحكام تهلحال وفقاً  الحساب

 
 الفلل السادس

 إجراءات الحلول على التقاعد
 ( 37مادة )
 

 تحدد اجراءات الحصول على التقاعد بما يلي:
جللراءات وتوجيهللات، والمواعيللد الضلللرورية  .1 علللى الهيئللة انشللاء نظللام مطالبللة للمنللافع التقاعديلللة يشللتمل علللى نمللاذإ واو

 كما ينل عليها في التعليمات.
 ى الهيئة طلب اإلحالة الى التقاعد عند استحقاقه لهذه المنافع.قدم المشترك ال .2

عللللى الهيئلللة عنلللد اسلللتالم الطللللب أن تتأكلللد ملللن صلللحة المعلوملللات اللللواردة فيللله وتعللللم طاللللب التقاعلللد فلللورًا بالمنلللافع  .3
 المستحقة.

تقاعلد وفقلا للتللواريخ تعطلي الهيئلة تعليماتهلا الللى الحلافة بتحويلل المنلافع التقاعديللة اللى الحسلاب البنكلي الخللال بالم .4
 المحددة في التعليمات، وفي حالة التأخير فإن للمتقاعد الح  في الحصول على تعويضات مالية وفقًا لما يتم اقراره.
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تقلللوم الهيئلللة بمطابقلللة دفعلللات المنلللافع التقاعديلللة المدفوعلللة للمتقاعلللدين فلللي حسلللابات الحلللافة وغيلللره ملللن الممسسلللات  .5
 المنافع.المالية التي لها عالقة بدفعات 

 ( 38مادة)
 

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

 ( 39مادة )
 

  يلي: لما وفقاً  أعضاء تسعة من مكون  ادارة مجلس الهيئة ادارة يتولى .1
ة. المالية األمور في متخصصين مهنيين أعضاء ثالثة .أ   واالقتصادي
  الهيئة. رئيس .ب
  العام. الموظفين ديوان رئيس .ت
  واإلدارة. التنظيم ويئة رئيس .ح
 التمثيلية. جهاتهم من هاختيار  يتم المحلية الهيئات موظفي عن ممثل .إ
  التمثيلية.  جهاتهم من اختياره يتم المتقاعدين عن ممثل .ل
 الماليللللة بللللاألمور مخللللتل ويكللللون  عللللام مللللدير درجللللة عللللن يقللللل ال أن علللللى الماليللللة وزيللللر مللللن اختيللللاره يللللتم الماليللللة وزارة عللللن ممثللللل .خ

ة.   واالقتصادي
 فللللللي حكللللللم ملللللنهم أ  بحلللللل  يصلللللدر ولللللللم بالنزاولللللة المعللللللروفين خالاألشلللللل ملللللن يكونللللللوا أن المجللللللس أعضللللللاء جميلللللع فللللللي يشلللللترط . 2

 األمانة. أو بالشرف مخلة جنحة أو جناية
 .عيالتشري والمجلس الوزراء مجلس أمام مسموالً  أعمال من به يقوم فيما اإلدارة مجلس يكون  .3

 ( 40مادة )
 

وم باألعملال اإلداريلة طبقللًا للقلانون واألنظمللة يكلون رئليس الهيئللة سلكرتيرًا للمجلللس ويتلولى ادارة الهيئلة بشللكل مباشلر، ويقلل
 والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس اإلدارة.

 
 ( 41مادة )

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

اعللاة مبلللدأ الديموملللة، بمللا فلللي ذلللك وضلللع أوللداف اسلللتثمارية مكتوبلللة، . تحديللد سياسلللة اسللتثمارية ألملللوال الهيئللة ملللع مر 1
 وتحديد معايير و ليات لالستثمارات، وبشكل خال يجب على السياسة االستثمارية أن تحدد:

 . فئات الموجودات المسمول بامتالكها.أ
 . توزيع الملكية والعائدات المتوقعة وأدوات وأنواع المخاطر واألدوات المالية.ب
 . اقرار مشروع موازنة الهيئة المقدم من رئيس الهيئة.2
 . التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات المجلس بأمانة وصدق في كل ما يتعل  بأعماله وواجباته.3
عادة النظر في معايير مراقبة المخاطر الداخلية ونظام التشغيل.4  . تصميم ومراقبة واو
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سللاءة5 جللراءات مكتوبلللة  . مراقبللة تضللارب المصللال  واو اسلللتخدام المعلومللات التفصلليلية بمللا فللي ذللللك صللياغة تعليمللات واو
مللن أجللل التعلللرف وتحديللد حلللاالت تضللارب المصلللال  المحتملللة ووضلللع اجللراءات لحلللل وللذه التضلللاربات، ووضللع ميثلللاق 

 شرف ألعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الهيئة.
لمصلللادقة علللى التقريلللر السللنو  حلللول نشللاطات الهيئلللة وتقيللليم مراجعللة التلللدقي  السللنو  والبيانلللات الماليللة السلللنوية، وا. 6

 الموجودات المقدم من رئيس الهيئة.
العملل علللى تنفيللذ عمليللة توعيللة للمشللتركين والمسللتفيدين المسللتحقين وغيللروم ممللن لهللم عالقللة فللي التقاعللد. بمللا فللي  .6

متقاعلللدين بمللا فلللي ذللللك حقلللوقهم ذلللك اإلفصلللال وفلللي الوقللت المناسلللب علللن المعلوملللات الضللرورية لمنتسلللبي النظلللام و ال
  والتزاماتهم المالية وفقًا للوائ  والتعليمات الخاصة بذلك.

 
 ( 42مادة )

 تفويض اللالحيات
لمجللللس اإلدارة الحللل  فلللي تخويللللل بعلللم ملللن صللللالحياته أو كاملهلللا اللللى رئللليس المجلللللس و/ أو اللللى لجنلللة مللللن  .1

 لتالية:أعضاء مجلس اإلدارة، وال يجوز للمجلس أن يخول الصالحيات ا
  اعتماد تغيير أو الغاء التعليمات. -أ
 اعتماد السياسة االستثمارية. والمعايير واإلجراءات الخاصة بالهيئة. -ب
 اعتماد الموازنة واعتماد البيانات المالية الختامية وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن المجلس. -إ
صلللالحيات ويبقلللى مسلللموال علللن جميلللع تحمللل المجللللس مسلللمولية المراقبلللة واإلشلللراف عللللى جميلللع ملللا يخولللله ملللن ي .2

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.

 ( 43مادة )
 تعيين األعضاء

أعضلاء مجلللس ادارة  لوطنيللة مرسلومًا بتعيللين( ملن وللذا القلانون يصللدر رئليس السللطة ا39دون اإلخلالل بأحكلام المللادة )
الهيئلة بنللاًء علللى تنسلليب ملن مجلللس الللوزراء ويحللدد المرسلوم رئلليس المجلللس ونائبلله، ويراعلى فللي اختيارومللا القللدرة علللى 

 العمل وتطويره وتنظيمه.
 ( 44مادة )
 

تكلللون مللللدة العضللللوية لمجللللس اإلدارة أربللللع سللللنوات، ويجللللوز تمديلللدوما لفتللللرة أخللللرى كحللللد أقصلللى وبتنسلللليب مللللن الجهللللة 
 ( من وذا القانون .39التمثيلية ذات العالقة وفقًا ألحكام المادة )

 
 ( 45مادة )
 

ر بلللدياًل لللله اذا شللغر منصلللب رئلليس المجللللس أو نائبللله أو أ  عضللو ملللن األعضلللاء قبللل انتهلللاء مللدة عضلللويته يعلللين  خلل
 ( من وذا القانون إلكمال المدة المتبقية. 44، 43، 41،  39وفقًا ألحكام المواد )
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 ( 46مادة )
 

   من يعين عضوًا في مجلس اإلدارة ما يلي: ييشترط ف
  ( سنة.35. أن ال يقل عمره عن )1
  . أن ال يكون فاقدًا األولية وفقًا لقرار محكمة فلسطينية أو غيروا.2
   يكون قد أشهر افالسه. . أن ال3
  . أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل.4
  . أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السير والسلوك.5
. أن ال يكللللون محكومللللًا عليلللله بجنايللللة أو جنحلللللة مخلللللة بالشللللرف واألخللللالق واألمانلللللة واالعتللللداء علللللى المللللال العلللللام أو 6

 الخال.
 ( 47مادة )
 

دارة الحصلول علللى مكافلأة ماليلة ومنللافع كملا وللو منصلول عليله فللي النظلام، ويللتم تحديلد حجللم يحل  لعضلو مجلللس اإل
المكافللللات والمنلللللافع قياسللللًا لملللللا يحصللللل عليللللله أعضلللللاء مجلللللس اإلدارة فلللللي ممسسللللات مماثللللللة مللللن ناحيلللللة المسلللللموليات 

 والنشاطات وفقًا لنظام يصدر من مجلس الوزراء . 
 ( 48مادة )
 

اإلدارة فللي تللاريخ اسللتالمها خطيللا وموقعللًا عليهللا أو فللي التللاريخ المحللدد فيهللا وأيهمللا أبعلللد،  تبللدأ اسللتقالة عضللو مجلللس 
وعنللد ذلللك يجللب علللى رئللليس الهيئللة التأكللد مللن أن جميلللع المعلومللات المتعلقللة بعمللل العضلللو المسللتقيل قللد سلللمت اللللى 

 رئيس المجلس.
 ( 49مادة )

 اجتماعات مجلس الدارة
قانونيلللللة، اذا حضللللللروا ثلثللللللي األعضللللللاء، وتمخلللللذ قللللللرارات المجلللللللس بأغلبيللللللة تكلللللون اجتماعللللللات مجلللللللس اإلدارة  .1

 الحضور، وفي حالة تساو  األصوات يرج  صوت رئيس المجلس.
 . ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانونيًا، اال اذا حضره الرئيس أو نائب الرئيس.2

 ( 50مادة )
 

س الهيئللللة بتحضللللير جللللدول أعمللللال المجلللللس وتسللللجيل مجلللللس اإلدارة مللللرة فللللي الشللللهر علللللى األقللللل، ويقللللوم رئللللي يجتمللللع
 المالحظات وتحضير محضر الجلسة خالل ثالثة أيام بعد االجتماع للتوقيع عليه من قبل األعضاء.

 ( 51مادة )
 

 يمكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة أعضاء مع االلتزام بأحكام القانون.
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 ( 52مادة )
 

اعللات، وفللي حالللة الغيللاب يتوجللب علللى العضللو اعللالم رئلليس الهيئللة بسللبب غيابللله علللى األعضللاء حضللور جميللع االجتم
مسللبقًا وأ  عضللو يتغيللب ثالثللة اجتماعللات متتاليللة وبللدون عللذر مقبللول يفصللل مللن المجلللس ويطلللب مللن رئلليس السللللطة 

 الوطنية تعيين بديل عنه وفقًا ألحكام القانون.
 (53مادة )

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

 ( 54مادة )
 

 الفلل الثاني يجوز للعضو الممتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في محضر الجلسة.
 رئيس الهيئة

 ( 55مادة )
 

سللللًا متخصصلللًا فللللي الشلللمون الماليلللة واالقتصللللادية وذو خبلللرة وكفللللاءة عاليلللة وحسللللن يتلللولى ادارة الهيئلللة بشللللكل مباشلللر رئي
 السيرة والسمعة والسلوك. ويعتبر المسئول التنفيذ  األعلى للهيئة.

 ( 56مادة )
 

يعلين رئليس الهيئللة بقلرار ملن رئلليس السللطة الوطنيلة بنللاًء عللى تنسليب مللن مجللس اللوزراء ومصللادقة المجللس التشللريعي 
 المطلقة ألعضائه.باألغلبية 

 ( 57مادة )
 

 يقوم رئيس الهيئة بالمهمات التالية:
اإلشلللراف اليللللومي علللللى ادارة الهيئللللة وموظفيهللللا، ويعتبللللر جلللزء مللللن وللللذه المسللللمولية اصللللدار التعليمللللات واإلجللللراءات  .1

ات فلي السلجل العلام المكتوبة والعلنية المتعلقة بالهيئة ودوائروا وفروعها وأقسامها ومتابعة أنشلطتها، وتحفلة ولذه التعليمل
 وتعرم ل طالع عليها من قبل المتقاعدين. 

انشللاء نظلللام سلللجالت يحتللو  عللللى أحلللدح المعلوملللات المتعلقللة بمسلللاومات األفلللراد المشللتركين فلللي أنظملللة التقاعلللد   .2
 التلابعين لهللا وفقللًا ألحكللام القللانون، ويسللم  للعضللو المشللترك أو ملن ينللوب عنلله بموجللب الوكالللة بللاالطالع علللى السللجل

 الخال به. 

بال  المشتركين وغيروم من الجهات ذات الصلة. .3  انشاء أنظمة لجمع المعلومات، ونشروا واو

 انشاء نظام تسجيل لذعضاء بموافقة مجلس اإلدارة. .4

 تحديد قيمة وأولية المنافع التقاعدية لمقدمي الطلبات وفقًا للقانون والالئحة الخاصة ذلك. .5
خاصلللة بلللالعجز الصلللحي وغيرولللا ملللن الحلللاالت المحوللللة اليللله بموافقلللة مجللللس انشلللاء مجللللس طبلللي لدراسلللة الحاللللة ال .6

  اإلدارة.
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 ادارة عملية االعترام في الهيئة  .7

تقللديم توصللية الللى مجلللس اإلدارة بخصللول طلللب احلللدى البلللديات أو ممسسللة حكوميللة أخللرى االنضللمام الللى نظلللام  .8
إلدارة بشلللأن قبلللول البللللديات االنضلللمام لنظلللام التقاعلللد التقاعللد الجديلللد وفقلللًا ألحكلللام القلللانون، وتقلللديم اقتراحلللات لمجلللس ا

 والتأكد من تلبيتها الشروط المنصول عليه في القانون.
اعلداد مشللروع الموازنللة السلنوية والبيانللات الماليللة األخللرى للهيئلة وعرضللها علللى مجللس اإلدارة إلقراروللا وتقللديم تقريللر  .9

ا أو فللي تنفيلذ بعللم منهلا وتقللديم توصلية فللي منتصلم كللل سللنة ربعلي عللن تطلورات تنفيللذ الموازنلة والمعوقللات فلي تنفيللذو
دخال التعديالت المطلوبة.  عند ضرورة اعادة النظر في حجم وتوزيع الموازنة واو

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

 تقييم اكتوار  كل ثالح سنوات والعمل على عرم نتائ  الدراسة على مجلس اإلدارة. تأمين .11

 تحضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة. .12
 متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. .13
تنفيللللذ السياسللللة االسللللتثمارية لمجلللللس اإلدارة واوعطللللاء التعليمللللات المباشللللرة لكللللل مللللن الحللللافة ومللللدير و/ أو مللللدير   .14

 ات لتنفيذ وذه السياسة وفقًا ألحكام القانون.االستثمار 
 متابعة عمل الحافة ومدير و/أو مدير  االستثمارات. .15
 اجراء التعيينات الضرورية إلدارة الهيئة وفقًا لسياسة مجلس اإلدارة وقراراته. .16

 القيام بأ  مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة . .17
 ( 58مادة )
 

حياته لمللن يلللراه مناسللبًا مللن مللوظفي الهيئلللة، علللى أن يكللون التخويللل خطيلللًا، وال يجللوز لللرئيس الهيئللة تخويلللل بعللم صللال
 يعفي وذا التخويل رئيس الهيئة من المسمولية. 

 ( 59مادة )
 
  يتحمل رئيس الهيئة المسمولية الجنائية والمدنية الناجمة عن: 

  . الخسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقًا ألحكام القانون.1
  الخسائر الناجمة عن اإلومال.. 2
 . الخسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.3

 ( 60مادة )
 

 يلي: يقدم رئيس الهيئة الى مجلس اإلدارة في فترة أقصاوا شهر  ذار من السنة التي تلي السنة المالية المنصرمة ما
 واعد المتبعة.. الحسابات الختامية للهيئة والصنادي  العاملة فيها والمعدة وفقًا للق1
 . في المشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن مفردات األصول والخصوم. 2
 . حساب اإليرادات والمصروفات.3
 . تقرير عام عن أعمال الهيئة والحافة ومدير  االستثمار وحالة الهيئة المالية.4
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 ( 61مادة )
 
لكللل مشللترك يبلين فيلله حجللم مسلتحقاته االختياريللة المتراكمللة  يصلدر رئلليس الهيئللة فلي نهايللة كللل سلنة ماليللة تقريللرًا مفصلالً 

 بحوزته وأرباحها السنوية المتحققة. 
 ( 62مادة )
 

يعللم رئليس الهيئلة المشلتركين فللي بدايلة كلل سلنة ماليللة بضلرورة مراجعلة أوجله االسللتثمار اللذ  يفضللون اسلتثمار أمللوالهم 
 لويات.فيها، واوعالم الهيئة في حالة الرغبة في تغيير األو 

 الفلل الثالث
 تضارب الملال 

 ( 63مادة )
 

يتوجللب علللى عضللو مجلللس اإلدارة أن يفصللل  عنللد تعيينلله لللرئيس المجلللس علللن جميللع مصللالحه التجاريللة والماليللة التلللي 
 يمكن أن تشكل تعارضًا في مصلحته الشخصية مع مسمولياته القانونية بصفته عضوًا في المجلس. 

 ( 64مادة )
 

ارم فلللي المصلللال  أو يوجلللد ونلللاك شلللك بلللأن تعارضلللًا فلللي المصلللال  بلللدأ فلللي الظهلللور عللللى جميلللع فللي حاللللة وجلللود تعللل
أعضلاء مجلللس اإلدارة، وموظفيهلا والمسللاومين أو المنتفعللين، أن يفحصلوا عللن ولذا التعللارم خطيللًا للدى رئلليس الهيئللة، 

رورة يمكلللن اللللدعوة اللللى وعلللى رئللليس الهيئلللة أن يعللللم المجللللس فلللي أول اجتملللاع قلللادم بهلللذا التضلللارب، وفلللي حاللللة الضللل
 اجتماع طارئ لهذا الغرم. 
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 الفلل الراب 
 اللجان المتخللة

 ( 65مادة )
 

 . يشكل مجلس اإلدارة لجنة تدقي  ولجنة استثمارات.1
. تقللوم لجنللة التللدقي  باإلشلللراف ومراقبللة جميللع عمليللات التلللدقي  الللداخلي واسللتقبال تقريللر سلللنو  مللن المللدق  اللللداخلي 2

 لنتائ .حول النشاطات وا
. تقللوم لجنللة االسللتثمارات بتطللوير دليللل االسللتثمارات إلقللراره مللن قبللل مجلللس اإلدارة كمللا وتسللتلم تقللارير منتظمللة حللول 3

 النشاطات االستثمارية ونتائجها.
لجنلللللة التلللللدقي  ولجنللللللة  ملللللن . يعلللللين رئللللليس مجللللللس اإلدارة عللللللى األقلللللل ثالثلللللة أعضلللللاء ملللللن مجللللللس اإلدارة فلللللي كلللللل4

 يكون واحدًا منهم على األقل من أعضاء المجلس المتخصصين. االستثمارات، على أن
 . تختار كل لجنة رئيسًا لها من ضمن األعضاء. 5
 . يجوز للجان االستعانة بخبراء من خارإ الهيئة بعد موافقة مجلس اإلدارة.6

 ( 66مادة )
 

ائم والمهلام التلي يراوللا مناسلبة، وفللي لمجللس اإلدارة أن ينشلىء ويعللين لجلان أخلرى كمللا يلراه مناسللبًا، ويحيلل اليهلا الوظلل
 جميع األحوال ال يجوز لمجاالت عمل ووظائم وذه اللجان أن تتعارم مع مهام لجنتي االستثمارات والتدقي .

 ( 67مادة )
 

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

 ( 68مادة )
 جنة التدقي ل

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:

 ديم تقرير بذلك الى مجلس اإلدارة.. مراجعة البيانات المالية السنوية والموازنة التشغيلية للهيئة وتق1
قلرار اجلراءات 2 . مساعدة ادارة الهيئة في تطبي  وتثبيلت اجلراءات التلدقي  والرقابلة الداخليلة المناسلبة ومراجعلة وتقلويم واو

الرقابللة بالتلللدقي  الللداخلي والخلللارجي للهيئللة وللحلللافة وملللدير و/ أو مللدير  االسلللتثمارات والتقللويم االكتلللوار  واإلجلللراءات 
 داخلية المتعلقة بالحسابات وحفة السجالت .ال
 . مراجعة جميع االستثمارات والتحويالت التي تمثر على عائدات استثمارات الهيئة. 3
اعلداد تقريللر ربلع سللنو  يقلدم الللى المجللس وفقللًا ألحكللام القلانون واألنظمللة التلي يصللدروا مجللس الللوزراء والتعليمللات   .4

 اإلدارة. مجلس التي يقرروا
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 ( 69) مادة
 

يمكن للمدق  الداخلي و/أو الخارجي للهيئة، أو أ  عضو من المجللس أو أ  ملن أعضلاء لجنلة التلدقي  أن يطللب ملن 
رئلليس اللجنللة الللدعوة اللللى اجتماعهللا، ويمكللن لللرئيس لجنلللة التللدقي  الطلللب مللن سلللكرتير المجلللس أن يضللع علللى أجنلللدة 

 اجتماع مجلس اإلدارة أية مواضيع تخل عمل اللجنة. 
 ( 70دة )ما

 
علللى الملللدق  الخلللارجي أن يحضللر اجتماعلللات لجنلللة التلللدقي  اذا طلللب منللله أ  عضلللو فلللي لجنللة التلللدقي  ذللللك، وعليللله 

 أيضًا حضور اجتماعات مجلس اإلدارة اذا ما طلب منه رئيس المجلس ذلك.
 ( 71مادة )
 

لهيئللللة ملللللن أجللللل تزويلللللده بجميلللللع تقللللدم لجنلللللة االسللللتثمارات اللللللى مجلللللس اإلدارة توصلللللياتها بشلللللأن السياسللللة االسلللللتثمارية ل
المعلومللات والمعللايير واإلجللراءات، وتراجللع اللجنللة مخللاطر االسللتثمارات وتعلللم المجلللس عللن نشللاطات وفعاليللة كللل مللن 

 الحافة ومدير و/أو مدير  االستثمارات.
 ( 72مادة )
 

 ة: يجب على لجنة االستثمارات أن تضم شخصًا مهنيًا واحدًا على األقل من التخصصات التالي
 اإلدارة المالية، المحاسبة واالقتصاد . 

 ( 73مادة )
 

علللى لجنللة االسللتثمار أن تنجللز جميللع الواجبللات الموكلللة اليهللا ملللن قبللل مجلللس اإلدارة بمللا فللي ذلللك وللليس علللى سلللبيل 
 الحصر:

 . تقديم النص  المهني لمجلس اإلدارة، بتطوير اإلطار العام للسياسة االستثمارية للهيئة. 1
 النص  المهني فيما يتعل  باختيار الحافة ومدير و/أو مدير  االستثمارات. . تقديم2
رفلع تقللارير ربللع سللنوية الللى مجلللس اإلدارة حللول محفظلة االسللتثمارات وأيللة تغييللرات طللرأت عليهللا وتقيلليم الموجللودات  .3

وأخطللاء الحسلابات المختلفللة وعوائلد االسللتثمارات واألداء المتعلل  بتحقيلل  الحلد األدنللى المطللوب، وأوللداف االسلتثمارات 
 شهريًا وسنويًا وتوفير تقارير مهنية مالية وتسويقية لمجلس اإلدارة إلعالمه بوضع المشتركين العاديين حسب النظام.

 
 ( 74مادة )
 

يجلوز للرئيس مجلللس اإلدارة أو أ  عضلو ملن لجنللة االسلتثمارات طللب عقللد اجتملاع للجنلة االسللتثمارات، وللرئيس اللجنللة 
 من سكرتير المجلس وضع أية مواضيع تخل االستثمارات على جدول أعمال مجلس اإلدارة.أن يطلب 
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 ( 75مادة )
 

يجلللللب عللللللى الملللللدق  الخللللللارجي للهيئلللللة والحلللللافة ومللللللدير و/ أو ملللللدير  االسلللللتثمارات حضلللللور اجتماعللللللات لجنلللللة االسلللللتثمارات اذا مللللللا 
 ذا ما تمت دعوتهم من قبل رئيسه أيضًا.تمت دعوتهم من قبل رئيسها، وعليهم حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ا

 
 الفلل الخامس
 إدارة اتستثمارات

 ( 76مادة )
 

عللى مجلللس اإلدارة أن يطلور دلللياًل السللتثمارات وموجلودات الهيئللة وفقللًا لنصلائ  وتوصلليات الخبللراء كلملا دعللت الحاجللة 
 الى ذلك، وضمان ما يلي:

ات وموجلللودات الهيئلللة بعملهلللم وفقلللًا ألحكلللام القللللانون، قيلللام ملللدير  االسلللتثمارات القلللائمين عللللى اسلللتثمار ممتلكللل .1
 وسياسة المجلس االستثمارية، والمعايير واإلجراءات التي يحددوا.

عللدم وجللود أ  تحديللد فيمللا يتعللل  باالسللتثمارات فللي المجللاالت التجاريللة الموكولللة لمللدير االسللتثمارات، اضلللافة  .2
 الى ضرورة تواف  االستثمارات ومبدأ تقويم العوائد.

من المخلللاطر الممكنللة اللللواردة فلللي األوللداف االسلللتثمارية، ويمكللن توزيلللع أو خللللت أو مللزإ االسلللتثمارات فلللي ضلل .3
 المجاالت المالية واالجتماعية والسياسية كما يلي:

 . محفظة استثمارية من سندات وأوراق الحكومة اإللزامية.أ
 من وذه المجاالت: . متطلبات لالستثمار اجتماعيًا في مجاالت وقطاعات محددة ومن ضب

 الرياضة والثقافة والتعليم واألبحاح واإلسكان والشركات والبنية التحتية العامة وغيروا.
جلراءات تتطلاب  ملع واجبلات اسللتثمار األملوال فلي مجلاالت دائمللة 4 . يجلب عللى مجللس اإلدارة أن يضلع معللايير واو

 وعلى أسس تجارية.
لمصلال  أو يجنلي مكاسلب ملن اتحلاد مهنلي معللن عنله بلين الحلافة . أن ال يخل  دليل االستثمارات تضلارب فلي ا5

 ومدير و/أو مدير  االستثمار.
 ( 77مادة )
 

يطلللب ملللن مجلللس اإلدارة اقلللرار المعلللايير واإلجللراءات الخاصلللة باالسللتثمارات المتوافقلللة ملللع مهمللات ووظلللائم المجللللس 
 تو  وذه اإلجراءات والمعايير على ما يلي:الستثمار الموجودات في استثمارات تجارية مربحة وحصينة على أن تح

أنلواع االسللتثمارات المسلمول اسللتثمار الموجللودات بهلا ومعللايير اختيلار وتحديللد االسللتثمارات ضلمن وللذه األنللواع  .1
 بما فيها محدودية القطاع أو نوع االستثمار.

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

 معايير وممشرات الوقوف على فعالية استثمارات الصندوق. .3



 

 27 

جللراءات ملللن أجلللل تجنلللب تنفيلللذ  .4 تجنللب االسلللتثمارات غيلللر األخالقيلللة، بملللا فللي ذللللك وضلللع سياسلللات ومعلللايير واو
 استثمارات تمس بسمعة الوطن.

والعائللدات فلي المحفظللة النقديلة بشللكل  محلددات أو حلدود اسللتثمارية للوصلول الللى تلوازن معقللول بلين المخلاطر .5
 عام.
 ويكلية ادارة الموجودات. .6
 استخدام البدائل، وغيروا من األدوات المالية. .7
 ادارة القروم والسيولة والعمليات والعملة والسوق وغيروا من المخاطر المالية. .8

 ممارسة أو تخويل التصويت من خالل االستثمارات. .9

ثمارات التلللي ال تللتم التجللارة بهلللا بشللكل علنللي ومنلللتظم شللريطة أن تكللون قلللد طللرق وقواعللد مللن أجلللل تقيلليم االسللت .10
 تمت وفقًا لدليل االستثمارات والقواعد واألسس الصحيحة لها.

 ( 78مادة )
 

يجلللب أن يعلللاد النظللللر فلللي المعلللايير واإلجللللراءات ملللرة كللللل سلللنة عللللى األقللللل، بحيلللح يللللتم تنظللليم تقريلللر عنهللللا فلللي تقريللللر 
 المجلس السنو .

 
 ادسالفلل الس
 التقارير
 ( 79مادة )
 

  يتم إعداد التقارير التالية: 
 . تقريللللللللللللللللللللللر سللللللللللللللللللللللنو  مللللللللللللللللللللللن المجللللللللللللللللللللللللس لللللللللللللللللللللللرئيس الللللللللللللللللللللللوزراء ل فصلللللللللللللللللللللللال عنلللللللللللللللللللللله للمشللللللللللللللللللللللتركين والنشلللللللللللللللللللللللر. 1
 . التقرير السنو  للمدق  الخارجي الى لجنة التدقي  ل فصال عنه للمجلس ورئيس الهيئة والمشتركين.2
 ل فصال عنه الى لجنة االستثمارات ورئيس الهيئة. تقرير ربعي للجنة التدقي  الى المجلس .3
    تقرير ربعي للجنة االستثمارات الى المجلس ل فصال عنه الى لجنة التدقي  ورئيس الهيئة. .4
 ورئيس الهيئة. تقرير ربعي لمدير  االستثمار الى لجنة االستثمارات ل فصال عنه الى المجلس .5
 االستثمارات ل فصال عنه الى المجلس ورئيس الهيئة.تقرير ربعي للحافة الى لجنة  .6

 ( 80مادة )
 

  يجب أن يتضمن التقرير السنو  للمجلس على ما يلي:
  . البيانات المالية والحسابات عن السنة المالية المنصرمة.1
  . النتائ  األساسية المتعلقة بأداء االستثمارات.2
   والحالي لتعليمات الحد األدنى.. مدى تطاب  أداء مدير االستثمارات الساب3
  . بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة.4
 . ما يتضمنه تقرير المدق  الخارجي بشأن الوضع المالي للسنة المنصرمة.5
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 . مللللللللللللللللللللا تشللللللللللللللللللللتمل عليلللللللللللللللللللله التقلللللللللللللللللللللارير الربعيللللللللللللللللللللة لكللللللللللللللللللللل مللللللللللللللللللللن لجنلللللللللللللللللللللة التللللللللللللللللللللدقي  ولجنللللللللللللللللللللة االسلللللللللللللللللللللتثمارات.6
  إلجراءات.. بيان السياسات االستثمارية والمعايير وا7
  . تحليل ومطابقة لكل من الموجودات والمطلوبات.8
. معلومللللات بشلللللأن ترتيبلللللات ملللللدير  االسللللتثمارات والحلللللافة الخاصلللللة باالسلللللتثمارات، بمللللا فلللللي ذللللللك الرسلللللوم والنفقلللللات 9

  واإليرادات.
ة الماضلية تتفل  شهادة موقعة ملن رئليس المجللس ورئليس الهيئلة تمكلد أن جميلع االسلتثمارات التلي تملت خلالل السلن .10

  مع سياسة االستثمارات والمعايير واإلجراءات طبقا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات. 
 . معلومات حول حجم التعويضات والمنافع التي صرفت لجميع أعضاء المجلس.11

 
 

 الفلل الساب 
 إدارة الشؤون المالية

 ( 81مادة )
 

كللانون الثلللاني ) ينلللاير( وتنتهللي فلللي الحللاد  والثالثلللين مللن شلللهر كلللانون األول تبللدأ السلللنة الماليللة للهيئلللة فللي األول ملللن 
 )ديسمبر( من كل سنة ميالدية.

 
 ( 82مادة )
 

 يجب على الهيئة أن تضمن تحقيقًا أعلى للمعايير المحاسبية المالية في أعمالها عن طري :
 لمحاسبة الدولية.. االحتفا  بالسجالت المحاسبية والتقارير المهنية وفقًا لمعايير ا1
 . انشاء أنظمة مراقبة ادارية ومالية ومعلوماتية.2
 . االحتفا  بسجل االستثمارات التي نفذت خالل السنة الماضية بما في ذلك:3
 . القيمة الدفترية لكل استثمار.أ
 . القيمة السوقية لكل استثمار، أو القيمة المعادلة له اذا ما طرل للبيع.ب

بالتأكلللد ملللن تنفيلللذ متطلبلللات أحكلللام القلللانون وسياسلللة االسلللتثمارات والمعلللايير واإلجلللراءات الخاصلللة إ. معلوملللات تسلللم  
 بذلك.

 ( 83مادة )
 

  تقوم الهيئة بالمحافظة على السجالت والدفاتر المحاسبية واألنظمة واإلجراءات المطلوبة، وتتأكد من أن:
  . الموجودات التقاعدية محمية أو تحت المراقبة.1
 الت الهيئة والحافة قد تمت وفقًا ألحكام القانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.. تحوي2
 . ادارة الموارد البشرية والمالية والطبيعية للهيئة تتم بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة.3
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 ( 84مادة )
 

  على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية تحتو  علي ما يلي:
  ي نهاية كل سنة مالية.. ميزانية نهائية ف1
  . اإليرادات والنفقات للسنة المالية المنصرمة.2
  . التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة الموجودات.3
 . االستثمارات.4

 ( 85مادة )
 

يجللللللب علللللللى البيانلللللللات الماليللللللة السلللللللنوية أن تظهللللللر جميلللللللع المعلومللللللات الضلللللللرورية لعللللللرم الموقلللللللم المللللللالي بشلللللللكل صللللللحي  وفقلللللللًا 
 المحاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية. لمعايير

 ( 86مادة )
 

علللداد تقلللارير ماليلللة ربعيلللة تحتللو  عللللى نفلللس المعلوملللات التلللي تتضلللمنها البيانلللات الماليلللة  يجللب عللللى الهيئلللة تحضلللير واو
  السنوية ويستثنى من ذلك الميزانية.

 لفلل الثامنا
 المدققون 
 ( 87مادة )
 

يتصلم بالنشلاط واألمانلة والنزاولة واإلخلالل والقلدرة عللى القيلام بالعمليلات   تفلر يجب على الهيئلة تعيلين ملدق  داخللي م
 المالية للهيئة، وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنو  يقدم الى المجلس طبقًا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.

 ( 88مادة )
 

ة وعادللة طبقلًا للشلروط والتعليملات، ويبقلى الملدق  على المجلس أن يعين مدققًا خارجيلًا سلنويًا ملن خلالل مناقصلة مفتوحل
 الخارجي الساب  في موقعه الى حين تعيين مدق  جديد وتسليمه المهام.

 
 ( 89مادة )
 

  على المدق  الخارجي أن يقوم ويلتزم بالمعايير التالية:

 أن يكون عضوًا في احدى معاود أو جمعيات المدققين ذات السمعة الجيدة ومعترف بها. .1
 أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات كمدق  رئيسي لممسسات مالية كبيرة. .2
 أن يكون مستقال عن الهيئة. .3
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 ( 90مادة )
 

يجللب عللللى الملللدق  الخلللارجي اللللذ  لللم يقلللم بتلبيلللة متطلبلللات الهيئلللة واحتياجاتهللا خلللالل السلللنة الماليلللة أن يقلللدم اسلللتقالته 
تصلللب  وللذه االسلللتقالة سلللارية المفعلللول عنلللد تسلللليم الهيئلللة لهلللا، أو فلللي الخطيللة وموقعلللة منللله اللللى الهيئلللة بلللدون تلللأخير، و 

 الوقت المحدد في كتاب اإلقالة الموجه من الهيئة له، أيهما أبعد.
 ( 91مادة )
 

دارة الهيئلللة تزويلللد الملللدق  الخللارجي بجميلللع المعلوملللات والتوضللليحات، وتلللأمين الوصلللول اللللى  علللى أعضلللاء المجللللس واو
ت المحاسللبية وحسللابات الهيئلللة، والتللي يعتبرولللا المللدق  ضللرورية لتحضلللير أ  تقريللر يطللللب السللجالت والوثللائ  والسلللجال

 منه وفقًا للقانون.
 ( 92مادة )
 

  على المدق  الخارجي أن يعد تقريرًا سنويًا ببيانات مفصلة وأن يوض  من وجهة نظر المدق  ما يلي:
 يير المحاسللللللللللللللللللللللللللبة الدوليللللللللللللللللللللللللللة.. اذا كانلللللللللللللللللللللللللت البيانللللللللللللللللللللللللللات الماليللللللللللللللللللللللللللة مقدمللللللللللللللللللللللللللة بشللللللللللللللللللللللللللكل علللللللللللللللللللللللللادل وفقللللللللللللللللللللللللللًا لمعللللللللللللللللللللللللللا1
  . اذا كانت تحويالت الهيئة قد تمت وفقًا ألحكام القانون والتعليمات.2
 . اذا كان سجل االستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة الحقيقة لموجودات الهيئة.3
دارة ولفلت رفعهلا اللى مجللس اإل –ملن وجهلة نظلر الملدق  الخلارجي –. اذا كانلت ونلاك أيلة مسلائل ناقصلة أو مطلوبلة 4

 نظر المجلس اليها.
 ( 93مادة )
 

فلي حالللة تللوفر قناعللة لللدى المللدق  الخللارجي أو شللك بوجللود أ  خطللأ أو اومللال فللي البيانللات الماليللة التللي وافلل  عليهللا 
المللدق  اللللداخلي أو المللدق  السلللاب ، فعلللى الملللدق  الخللارجي وبلللدون تللأخير أن يعللللم المجلللس بهلللذا الشللأن، وفلللي ولللذه 

ى المللدق  الخلللارجي أن يخللرإ بيانللات ماليللة معدلللة أو اجلللراء التعللديل الضللرور  فللي التقريللر المرفلللوع الحللاالت يجللب عللل
 الى المجلس.

 ( 94مادة )
 

 المدق  الخارجي غير ملزم بتقديم أية معلومات ألية جهة خارجية باستثناء ما يسم  به القانون.
 

 الفلل التاس 
 الحا: 
 ( 95مادة )
 

يقلللوم بتعيللين )حلللافة( ملللن خللالل مناقصلللة مفتوحللة وقانونيلللة يتللولى ادارة أملللوال وموجلللودات  علللى مجللللس ادارة الهيئللة أن
 الهيئة، وتحدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير األداء التي تتضمنها القرارات والتعليمات.
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 ( 96مادة )
 معايير اختيار الحا: 

  يجب أن تشمل معايير اختيار الحافة على ما يلي:
 م ادارة مخاطر وغيره من أنظمة المعلومات واألنظمة التكنولوجية لديه.توفر نظا .1
 خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل ايجابي حافل كخبير يعتمد عليه في السوق. .2
  امكانية اعادة التأمين. .3

ثبات حجم رأس المال االحتياطي يتناسب وحجم المبالل التي يكلم بالحفا  عليها. .4  اظهار واو

  لى االتصال واإلعالم.قدرة عالية ع .5

 وجود لوائ  عمل أو أدلة التزام أخالقية مكتوبة تتواف  مع المتطلبات التنظيمية. .6
بال  رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم والعمولة وغير ذلك .7  من المصاريم. كشم واو

 ( 97مادة )
 

أيللة فعاليللة تتعللل  بللاألموال والممتلكلللات يسللتلم الحللافة تعليمللات مباشللرة مللن رئلليس الهيئللة أو ملللديروا العللام للهيئللة بشللأن 
المحفوظللة لللدى الحلللافة، ويقللوم الحللافة بلللإدارة أمللوال أنظمللة التقاعلللد "المنللافع المحللددة" "والمسلللاومات المحللددة" بشلللكل 

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

 مارات وحدتين مختلفتين ومستقلتين عن بعضهما البعم.يجب أن يكون الحافة ومدير االستث
 ( 99مادة )
 

يجب على الهيئة أن تحصل في فتلرات محلددة عللى معلوملات ملن الجهلة الرسلمية المشلرفة عللى الحلافة علن أ  اجلراء 
فيهللا  يمكلن أن يللمثر علللى الوضلع المللالي أو اإلدار  للحللافة، وعليهلا أن تأخللذ اإلجللراءات الالزملة علللى ضللوء ذللك بمللا

 اعادة تعيين حافة  خر في حالة الضرورة.
 ( 100مادة )
 

  على الحافة أن يقوم بالمهام التالية:
 . االحتفا  بموجودات وممتلكات التقاعد بصفته ممتمنا عليها نيابة عن المشتركين.1
 . ابقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كليًا عن ممتلكاته الخاصة وغيروا من الممتلكات.2
ين طبقًا للقانون.3  . استقبال مساومات الحكومة أو جهات التشغيل األخرى، والموظف
. اعلالم الهيئللة وملدير االسللتثمارات باسلتالم المسللاومات التقاعديلة مللن وزارة الماليلة جهللات التشلغيل األخللرى لحسللابات 4

 المتقاعدين المفتوحة لديه، وذلك خالل أربعة أيام من استالمه المبالل.
كلد مللن أن االسلتثمارات تللتم وفقلًا للتعليمللات الصلادرة عللن ملالكي الحسللابات الفرديلة والسياسللة االسلتثمارية للهيئللة.. التأ5

  
 . ابللللللللللللللللللللللللللال  الهيئللللللللللللللللللللللللللة بقيملللللللللللللللللللللللللللة الموجللللللللللللللللللللللللللودات واإلجللللللللللللللللللللللللللراءات التقاعديلللللللللللللللللللللللللللة شللللللللللللللللللللللللللهريًا علللللللللللللللللللللللللللى األقلللللللللللللللللللللللللللل.6
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كين فللي فتللرات زمنيللة تحلللدد . اعللالم مجلللس اإلدارة بالمسللائل المتعلقللة بللالموجودات الموضللوعة لديلله نيابللة عللن المشللتر 7
  من قبل المجلس.

. تقلديم خللدمات أخللرى لهلا عالقللة بموجللودات التقاعلد والموافقللة عليهللا بلين كللل مللن الهيئلة والحللافة بمللا فلي ذلللك الحللد 8
  األدنى المطلوب من العوائد.

 . صرف المنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن المواعيد المتف  عليها.9
 ( 101مادة )
 

 على الحافة ابال  الهيئة باإلجراءات التي ستتخذ بحقه بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم باختيار حافة جديد فورًا.
 ( 102مادة )
 

ال يجلوز تنفيلذ أيلة قلرارات عللى موجلودات التقاعلد المممنلة والموضللوعة للدى الحلافة وفقلًا للقلانون فلي أيلة قضلايا مرفوعللة 
 ن وذه الموجودات جزءًا من عملية اإلفالس أو التصفية.على الحافة، وال يجوز أن تكو 

 ( 103مادة )
 

علللى الحلللافة أن يقلللوم بممارسلللة نشللاطاته وفقلللًا للشلللروط اللللواردة والمحللددة فلللي االتفلللاق الموقلللع مللع الهيئلللة بصلللورة دقيقلللة 
 وكاملة.

 ( 104مادة )
 

الحلافة بواجباتلله وفقللًا لملا وللو منصللول  يكلون الحللافة مسلئوال أمللام الهيئللة علن أيللة مسللائل أخلرى ناجمللة علن عللدم قيللام
 عليه في االتفاق الموقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام بمهامه طبقًا للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.

 ( 105مادة )
 

 ما.للهيئة الح  في االستفادة من مبلل اعادة التأمين الخال بالحافة وذلك في حالة خرق االتفاق الموقع بينه



 

 33 

 الفلل العاشر
 مدير اتستثمارات

 ( 106مادة )
 

يعين المجلس من خالل مناقصلة مفتوحلة وقانونيلة، ممسسلة ماليلة مرموقلة ملديرًا لالسلتثمارات، وتحلدد ملدة العقلد ملن قبلل 
 الهيئة وفقا لقاعدة معايير األداء الجيدة الواردة في األنظمة والتعليمات.

 ( 107مادة )
 

  اختيار مدير االستثمارات ما يلي: يجب أن تشمل معايير
  . خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.1
  . توفر نظام المخاطر ونظم المعلومات والتكنولوجيا الحديثة لديه.2
. خمللس عشللرة سللنة مللن الخبللرة علللى األقللل فلللي موضللوع ادارة االسللتثمارات وسللجل مثبللت كممسسللة ماليللة ذات سلللمعة 3

  ومكانة عالية في األسواق.
  توفير ترتيبات وخدمات اعادة التأمين.. 4
 . قدرات على تقديم التقارير والبيانات بشكل منتظم طبقا للقوانين واألنظمة والقرارات والتعليمات.5
مليلللون دوالر علللللى  100. قلللوة ماليلللة ملللع ممشللللرات ثابتلللة حلللول حجللللم الموجلللودات وحجلللم رأس المللللال االحتيلللاطي أو )6

  األقل(.
 دلة التزام أخالقية مكتوبة تتواف  مع المتطلبات التنظيمية.. وجود لوائ  عمل وأ7
  . اإلفصال عن جميع الرسوم والعموالت وغيروا من المصاريم.8
 . التعهد بتوفير المعلومات الضرورية لذغرام البحثية المهنية.9
 

 (108مادة )
ت و/أو التعليملات و/أو االتفللاق عللى مللا يلللي:تشلمل واجبللات ملدير االسللتثمارات وفقلا للقللانون و/أو األنظملة و/أو القللرارا

  
 . تقديم مجموعة من خيارات المحافة المالية بشكل يتناسب وأولويات وسياسة لجنة االستثمارات.1
ئل بشأن ذلك.2  . االستثمار وفقا لسياسة لجنة االستثمارات واتباع أفضل السبل والوسا
ت وقيمتهللللا وعائلللللداتها وغيللللر ذللللللك مللللن المعلومللللات اإلحصلللللائية التللللي يمكلللللن أن . تقللللديم التقللللارير واإلعلللللالم عللللن حافظلللللة االسللللتثمارا3

  . العمل على تقديم وتوفير امكانية اعادة التأمين.4 تطلب من قبل الحافة أو مجلس اإلدارة.
 . اإلفصال الكامل عن جميع الرسوم والعموالت وغيروا من المصاريم.5
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 الباب السادس
 أو الراتب التقاعد لرف قروض بضمان مبلغ المكا:أة 

 ( 109مادة )
 

يجللوز للهيئللة أن تقلللرم المنتفعللين بأحكلللام وللذا القلللانون الللذين ال تقلللل مللدة خلللدمتهم عللن ثلللالح سللنوات وذللللك أثنللاء ملللدة 
الخدمة، وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجللس اإلدارة لهلذا الغلرم، وبالفائلدة التلي يحلددوا ويكلون صلرف ولذه 

 ية:القروم في الحدود اآلت
 راتب ثالثة أشهر لمن تبلل مدة خدمته ثالح الى خمس سنوات تسدد على سنة واحدة. .1

 راتب خمسة أشهر لمن تكون مدة خدمته أكثر من خمس سنوات. .2
راتلب سللبعة أشلهر لمللن تكلون مللدة خدمتله أكثللر ملن عشللر سلنوات حتللى خملس عشللرة سلنة تسللدد فلي مللدة أقصللاوا  .3

 ثالح سنوات.
دة خدمتله علن خملس عشلرة سلنة تسلدد فلي ملدة أقصلاوا ثلالح سلنوات وذللك شللريطة راتلب تسلعة أشلهر لملن تزيلد مل .4

عاملا، فلإذا زادت عللن ولذا القلدر فلال يجلوز أن يزيلد القللرم الممنلول لله وفوائلده علن المبلللل  57أال يتجلاوز سلن المنتفلع 
ة حللال علن المللدة الباقيللة اللذ  يسللتح  فلي حالللة الوفللاة فلي تللاريخ نهايللة ملدة السللداد، وال يجلوز أن تزيللد مللدة السلداد بأيلل

 لبلو  سن التقاعد كما ال يجوز اجراء قرم  خر اال بعد سداد رصيد القرم الساب .

اذا انتهللللت خدملللللة المنتفللللع أل  سلللللبب قبلللللل االنتهللللاء ملللللن سلللللداد القللللرم، خصلللللم الرصلللليد المتبقلللللي مملللللا يسللللتح  ملللللن مكافلللللأة  .5
بب العجلللللز علللللن العملللللل، وال يجلللللوز خصلللللم الرصللللليد أو راتللللب تقاعلللللد  اللللللذ  يسلللللتح  فلللللي حاللللللة وفاتللللله أو فصلللللله مللللن الخدملللللة بسللللل

 ،المتبقلللللي ملللللن الراتلللللب التقاعللللللد  المسلللللتح  للورثلللللة اال فللللللي حلللللدود الربلللللع فلللللإذا لللللللم تكلللللن ونلللللاك اسللللللتحقاقات يخصلللللم منهلللللا الرصلللللليد
 تتحمل به الهيئة خصمًا من ريع استثمار أمواله.

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

 الباب الساب 
 أحكام عامة وانتقالية

 الفلل األول
 ترتيبات خالة بالعاملين :ي منظمة التحرير الفلسطينية

 ( 110مادة )
 

فللللي ممسسلللات منظمللللة التحريللللر  تحسلللب سللللنوات التفلللر  لمللللوظفي القطللللاع العلللام وقللللوى األملللن الفلسللللطيني الللللذين خلللدموا
 سر لذسرى المحررين من سجون االحتالل وفقًا للمعطيات التالية:الفلسطينية وفصائلها المعتمدة وكذلك سنوات األ

( تحسلب سللنوات التفللر  أو األسلر السللابقة لصلال  قللانون التقاعلد الجديللد علللى 45. اذا كلان عمللر الموظلم دون سللن )1
ى أن تحللول السلللطة الوطنيللة المسلللتحقات التللي ترتبللت عليهللا بملللا فيهللا حصللة الموظللم والحكوملللة عللن وللذه السللنوات الللل

 الهيئة وتقيد في الحساب الخال بالموظم لدى الهيئة.
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( لسلللنة 34( سلللنة أو مللا يزيللد وولللو عضللو فللي نظلللام التقاعللد السللاب  وفقلللا للقللانون رقللم )45اذا كللان عمللر الموظللم ). 2
، تحسلب سلنوات التفلر  أو األسلر السلابقة لصلال  القللانون وتحلول السللطة الوطنيلة المسلتحقات المترتبلة عليهلا بمللا 1959

 فيها حصة الموظم والحكومة دفعة واحدة لصال  وذا النظام.
( لسللللنة 8( سلللنة أو ملللا يزيلللد وولللو عضللللو فلللي نظلللام التقاعلللد السلللاب  وفقلللا لقلللانون رقلللم )45اذا كلللان عملللر الموظلللم ). 3

، تحسلب سلنوات التفلر  أو األسلر السلابقة لصلال  وللذا النظلام وتحلول السللطة الوطنيلة المسلتحقات المترتبلة عليهللا 1964
بملللا فيهللللا حصللللة الموظللللم والحكومللللة دفعللللة واحللللدة لصللللال  ولللذا النظللللام ويشللللمل ذلللللك المللللدنيين وعناصللللر قللللوى األمللللن 

 الفلسطينية.

( سللنة أو ملا يزيلد ووللو عضلو فلي نظللام التقاعلد السلاب  وفقللا لقلانون التلأمين والمعاشللات 45اذا كلان عملر الموظلم ). 4
  أو األسللللر السلللابقة لصللللال  ولللذا النظللللام وتحلللول السلللللطة ، تحسلللب سللللنوات التفلللر 2004لقلللوى األمللللن الفلسلللطيني لسللللنة 

الوطنيللة المسلللتحقات المترتبللة عليهلللا بملللا فيهللا حصلللة الموظلللم والحكومللة دفعلللة واحللدة لصلللال  ولللذا النظللام يشلللمل ذللللك 
 المدنيين وعناصر قوى األمن الفلسطينية.

رة الماليلللة العسلللكرية وبنلللاء عللللى سلللجالتها يقلللوم الصلللندوق القلللومي الفلسلللطيني و/أو ويئلللة التنظللليم واإلدارة و/أو اإلدا. 5
الرسلللمية باعتملللاد علللدد سلللنوات الخدملللة المتفرغلللة فلللي صلللفوف منظملللة التحريلللر الفلسلللطينية وفصلللائلها المعتملللدة، وتللللدفع 
الحكوملللة كاملللل التعلللويم النقللللد  علللن كافلللة سلللنوات وللللذه الخدملللة المعتملللدة، ويمكلللن اسللللتخدام مصلللادر أخلللرى رسللللمية 

 مل المتفر  بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.للوصول الى عدد سنوات الع

فلي حاللة حصلول الموظلم عللى تقاعلد ملن مصلدر  خلر أو حاللة علدم كفايلة المعلوملات اللواردة فلي السلجالت بشللأن . 6
مللدة الخدمللة أو التعللويم الملللدفوع عنهللا، تعللدل مسللاومات الحكوملللة عللن سللنوات وللذه الخدملللة فللي المنظمللة وفصلللائلها 

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

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

 التالية: البدائل إلحدى وفقاً  التقاعدية مستحقاتهم
 تقاعد  وفقًا لنظام التقاعد الذين كانوا منتسبين اليه عند احالتهم على التقاعد. . الحصول على راتب1
. الحصلول علللى مكافلأة ماليللة وفقلًا للنظللام المعملول بلله فلي الصللندوق القلومي الفلسللطيني تلدفع مللرة واحلدة عنللد احالللة 2

 اتب تقاعدية.الموظم على التقاعد وفي وذه الحالة ال يجوز للموظم أو المنتفعين المطالبة برو 
. تخصلم السللفة أو السلللم الماليلة التللي حصللوا عليهللا عللى حسللاب المكافلات وصللرفت ملن الصللندوق القلومي أو مللن 3

 وزارة المالية من وذه المستحقات ومن الرواتب التقاعدية وفقا لالئحة تصدر بهذا الشأن.
 

 الفلل الثاني
 ترتيبات انتقالية

 ( 112مادة )
 

( ال تملللللس الحقللللوق التقاعديلللللة لملللللوظفي الخدملللللة 2004، 1964، 1959انين ذات العالقلللللة )بمللللا ال يتعلللللارم ملللللع القللللو 
 المدنية وعناصر قوى األمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد الحالية بعد نفاذ أحكام وذا القانون.
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 (113مادة )
قلًا لقلوانين التقاعلد يكون للموظم المحسوب لله سلنوات خدملة أقلل ملن السلنوات المطلوبلة السلتحقاق راتلب تقاعلد  وف .1

السلابقة الملذكورة أعلاله والقلانون الحلالي الحل  فلي شلراء سلنوات خدملة ألغلرام التقاعلد وفقلًا لالئحلة تصلدر علن مجلللس 
 الوزراء.

( مللللللن وللللللذه المللللللادة عللللللن نصللللللم عللللللدد السلللللللنوات 1يجللللللب أن ال تزيللللللد عللللللدد السللللللنوات المسللللللمول بشللللللرائها وفقللللللًا ألحكللللللام الفقللللللرة ) .2
نظلللللام التقاعلللللد وفقلللللًا ألحكلللللام القلللللوانين السلللللابقة الملللللذكورة أعلللللاله والقلللللانون الحلللللالي أو عشلللللر سللللللنوات  المسلللللجلة لصلللللال  الموظلللللم فلللللي

 ( سنة.40أيهما أقل، وشريطة أن ال يزيد اجمالي عدد السنوات المحسوبة للتقاعد عن )
 ( 114مادة )
 
ن تلاريخ سلريان ولذا القللانون ( يلوم مل120( سلنة خلالل )60تنتهلي خدملة ملوظفي القطلاع العلام اللذين تزيلد أعملاروم علن )

 شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
 ( 115مادة )
 

 سلللنتان أقصلللاوا ملللدة خلللالل السلللابقة، للقلللوانين وفقلللاً  سلللنة "45" سلللن دون  للملللوظفين المسلللتحقة المنلللافع تحويلللل العالقلللة ذات الجهلللات عللللى

  يلي: كما التحويل ومعطيات شروط ن وتكو  الحالي، التقاعد نظام حسب حساباتهم الى القانون  سريان تاريخ من
 الساب . النظام من له المحولة المالية الحقوق  قيمة الخال الموظم حساب الى يقيد .1
 الراتلللللب مللللن (%2) وبمعللللدل المشللللترك لصللللال  الجديلللللد التقاعللللد نظللللام فللللي (1:1) بنسللللبة التنفيلللللذ تللللاريخ فللللي المسللللاومة سللللنوات تقيللللد .2

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

 الفلل الثالث
 أحكام عامة

 ( 116مادة)
 

ال تنطبلل  أحكلللام وللذا القلللانون عللللى رئلليس السللللطة الوطنيللة ورئللليس وأعضلللاء مجلللس اللللوزراء ورئلليس وأعضلللاء المجللللس 
 التشريعي.
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 ( 117مادة )
 

ملللللة الللللللى التقاعللللللد المبكللللللر اذا أكمللللللل خمللللللس عشللللللرة سللللللنة يجلللللوز لمجلللللللس الللللللوزراء أن يحيللللللل أ  موظللللللم العتبللللللارات المصلللللللحة العا
خدملللللة مقبوللللللة للتقاعلللللد دون أن يخصلللللم ملللللن مسلللللتحقاته اإللزاميلللللة، وال يوجلللللد ضلللللمن ولللللذه الملللللادة ملللللا يمنلللللع ملللللن حصلللللول الموظللللللم 

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

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

الموظفللللون المحسللللوب لهللللم سلللللنوات خدمللللة أقللللل ملللللن السللللنوات المطلوبللللة السللللتحقاق تقاعلللللد الشلللليخوخة يحصلللللون عللللللى 
 مستحقاتهم وفقًا لسنوات المساومة الفعلية.

 ( 120مادة )
 

خدمللللة وظيفيللللة  سللللنة( وللللم يكملللللوا 60سلللن الللللل) موظفلللو القطللللاع العللللام اللللذين انتهللللت أو تنتهللللي خلللدماتهم بسللللبب بلللللوغهم
سلنة( تتحمللل خزينلة السللطة الوطنيلة الفلسلطينية تقاعللدًا أساسليًا لهلم، وفقلًا لالئحلة تصللدر  15محسلوبة ألغلرام التقاعلد )

عن مجلس الوزراء اذا لم يكن لهم دخل  خر، وفي حالة توفر مثلل ولذا اللدخل أو اإلعاللة يلدفع الفلرق بلين مبللل التقاعلد 
 ساسي والدخل الشهر  فقت.األ

 ( 121مادة )
 

( دوالر شللهريًا 100فيملا عللدا مللوظفي القطللاع العللام، تتحمللل خزينللة السللطة الوطنيللة الفلسللطينية تقاعللدًا أساسلليًا بمقللدار )
لكلل ملن بلللل سلن السللتين سلنة ولللم يكلن لله أ  دخللل أو مصلدر اعالللة  خلر، وفللي حاللة تلوفر مثللل ولذا الللدخل بأقلل مللن 

 يدفع الفرق فقت.مائة دوالر 
 ( 122مادة )
 

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

حسللابات الخاصللة بللله الموجللودة أو المللدارة مللن قبللل الهيئلللة، اضللافة لللذلك ال تشللكل مثللل ولللذه المترتبللة عنهللا أو رصلليد ال
المسللاومات، المنللافع وأرصللدة الحسلللاب جللزءا مللن ممتلكللات وموجلللودات المشللترك فللي حالللة اإلفلللالس أو غيللر ذلللك ملللن 

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

 قبل أن تتم جباية أية مساومات ألنظمة التقاعد الممسسة ضمن وذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما يلي:
 نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساومات األفراد والحكومة في نظام المساومات المحددة.  .1
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اسللللللللتثمار أملللللللللوالهم مللللللللن نظلللللللللام  عللللللللرم فلللللللللرل اسللللللللتثمار المسلللللللللاومات بشللللللللكل تفصللللللللليلي علللللللللى المشلللللللللتركين الختيللللللللار شلللللللللكل .2
المسللللللاومات المحللللللددة، اضللللللافة الللللللى تللللللوفير اإلجللللللراءات الضللللللرورية إلتاحللللللة الفرصللللللة للمشللللللتركين لالختيللللللار وتعللللللديل االختيللللللار عنللللللد 

 اللزوم.
الحللللللللافة علللللللللى الموجللللللللودات االسللللللللتثمارية، ومللللللللدير لالسللللللللتثمارات للبللللللللدء فللللللللي اسللللللللتثمار األمللللللللوال اضللللللللافة الللللللللى تللللللللوفير جميلللللللللع  .3

ت. اإلجراءات الضرورية  من أجل تحويل الصنادي  والمعلومات الى الحافة ومدير االستثمارا
 
 ( 124مادة )
 

 يصدر مجلس الوزراء اللوائ  والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام وذا القانون.
 (125مادة )

 يلغي كل حكم يخالم أحكام وذا القانون.
 ( 126مادة )
 

أحكللام ولللذا القللانون، ويعملللل بلله ملللن تللاريخ نشلللره فللي الجريلللدة تنفيلللذ  -علللى جميلللع الجهللات المختصلللة. كللل فيملللا يخصلله
 الرسمية.
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