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يستوجب احلكم الرشيد للقطاع األمني إعداد إطار
قانوني واضح إلنفاذ املساءلة والنزاهة املالية .فمن
شأن هذا اإلطار القانوني أن ينظم عمل وسلطات
املؤسسات التي تتولى صالحيات قانونية محددة
متلي عليها فرض الرقابة املالية على القطاع األمني
وأجهزته .ومن جملة هذه املؤسسات الوزارات
والبرملانات وأجهزة الرقابة العليا وهيئات مكافحة
الفساد وأجهزة السلطات القضائية .ويشتمل اإلطار
القانوني الناظم إلجراءات املساءلة والنزاهة املالية
في القطاع األمني على القوانني واللوائح التنفيذية
واألنظمة ،التي حتكم عمل األجهزة املكلفة بإنفاذ
القانون واملؤسسات التي تقدم خدمات األمن والعدالة
واملنظمات التي تتولى الدفاع عن حقوق املواطنني ،إلى
جانب العمليات املالية التي تنفذها (انظر املربع ()1
أدناه :ما هو القطاع األمني).
ويؤدي نهج إنخراط احلكومة بأسرها إلى إعداد اإلطار
القانوني للرقابة املالية في القطاع األمني ،والذي يتيح
االرتقاء مبستوى املساءلة املالية من خالل:
•حتديد األدوار والصالحيات التي تضطلع بها
املؤسسات الرسمية املو َكلة بضمان الرقابة املالية في
القطاع األمني
•تنظيم آليات التعاون املشترك بني هذه املؤسسات في
إطار مبدأ سيادة القانون
•بيان حدود السلطات والصالحيات املنوطة باألجهزة
الرئيسية التي تتكفل بتقدمي خدمات األمن والعدالة
وتوظف أموال دافعي الضرائب لغايات توفير األمن
للمواطنني
•حتديد اجلوانب التي تشكل السلوك املالي غير القانوني،
الذي تسلكه أجهزة القطاع األمني ومنتسبوها
•متكني املواطنني من االطالع على املعلومات التي تقع
في حوزة مؤسسات القطاع األمني

•حماية األشخاص الذين يبلغون عن أعمال الفساد
وإساءة استخدام األموال العامة من قبل مؤسسات
القطاع األمني
•تعزيز ثقة املواطنني في أجهزة القطاع األمني
وترسيخ الصفة الشرعية التي تكتسبها هذه
األجهزة ونزاهتها
تتولى البرملانات ،في العادة ،إعداد اإلطار القانوني الذي
ينظم إجراءات املساءلة املالية واإلدارية في مؤسسات القطاع
األمني .ومع ذلك ،فال غنى عن مشاركة السلطة التنفيذية من
أجل استكمال هذا اإلطار القانوني ووضعه موضع التنفيذ.
فالسلطة التنفيذية تتكفل بإعداد القواعد التفصيلية التي
ترسي دعائم النزاهة وباتخاذ التدابير الناجعة التي تستهدف
مكافحة الفساد واستئصاله .كما ميكن فتح مجاالت أخرى
في التعاون مع املؤسسات غير الرسمية التي تعمل في مجال
الرقابة املالية ،من قبيل منظمات املجتمع املدني واملؤسسات
األكادميية ووسائل اإلعالم.

التحديات التي تواجه إنفاذ إجراءات الرقابة
املالية في األراضي الفلسطينية
نفذت السلطة الوطنية الفلسطينية ،على مدى السنوات املاضية،
خطوات هامة على صعيد تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد في
أوساط مؤسساتها العامة ،مبا فيها أجهزة قطاعها األمني .وقد
اشتملت هذه املساعي على إنشاء ديوان الرقابة املالية واإلدارية
وهيئة مكافحة الفساد .وفضالً عن ذلك ،شاركت السلطات
الفلسطينية في الضفة الغربية في إعداد مدونة لقواعد السلوك
املهني في اخلدمة املدنية ،1وأطلقت عملية واسعة النطاق للتحقق
من مدى امتثال مؤسساتها وتوا ُفق تشريعاتها مع املعاهدات
واملواثيق الدولية املرعية في مجال مكافحة الفساد .وعلى
1

OECD, Designing and Implementing a Code of
Conduct in the Civil Service. Benchmarking the
Palestinian Draft Code of Conduct, Paris, 2011,
available www.oecd.org/dataoecd/55/5/47756511.pdf

9

دليل التشريعات السارية في فلسطني
الرغم من هذه اجلهود ،فما يزال هناك العديد من التحديات التي
حتول دون إعداد إطار فلسطيني سليم يضمن إنفاذ معايير
النزاهة وقواعدها .ومن جملة هذه التحديات:
•افتقار اجلهات الفلسطينية التي تضطلع مبسؤوليات
الرقابة املالية واإلدارية على املؤسسات العامة وعلى
أجهزة القطاع األمني إلى اإلمكانيات واالستقاللية
•احلاجة إلى ترجمة االستراتيجية الوطنية القائمة
ملكافحة الفساد إلى إصالحات قانونية ومؤسسية
ملموسة
•الثغرات وجوانب اخللل والقصور التي تعتري اإلطار
القانوني الفلسطيني الناظم إلجراءات املساءلة املالية
واإلدارية ،والذي يتألف من سلسلة متعددة ومتنوعة
من القوانني ومشاريع القوانني واألنظمة والقرارات
التنفيذية (انظر املربع  :2هرمية التشريعات التي
تسنها السلطة الوطنية الفلسطينية).

معاجلة الثغرات وجوانب اخللل والقصور
التي تشوب اإلطار القانوني الفلسطيني الذي
ينظم إجراءات املساءلة املالية واإلدارية
في أغسطس  2012استلم مركز جنيف للرقابة
الدميوقراطية على القوات املسلحة ( )DCAFطلبا ً رسميا ً من
مساعد األمني العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء
املستشار فواز أبو زر بتقدمي املساعدة له في جتميع القوانني
واألنظمة املتعلقة بالرقابة املالية واإلدارية على املؤسسات
العامة الفلسطينية ،مبا فيها أجهزة القطاع األمني .وقد
اعتُبر جتميع هذه القوانني واألنظمة مبثابة اخلطوة األولى
نحو تقييم ما إذا كان اإلطار القانوني الفلسطيني يتماشى
مع األطر الدولية املرعية في مكافحة الفساد .وفي الواقع،
يتوافق هذا الطلب مع التوصية التي جاءت بها اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة الفساد ( )UNCACاملقرة عام :2004
تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم
دوري للصكوك القانونية والتدابير اإلدارية
ذات الصلة ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع
الفساد ومكافحته (املادة .)3/5
وقد عمل مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( ،)DCAFفي إطار استجابته لطلب مساعد األمني
العام للشؤون القانونية في مجلس الوزراء ،على إعداد
هذه املجموعة الشاملة من القوانني ومشاريع القوانني
واألنظمة والقرارات التنفيذية التي سنّتها السلطة الوطنية
الفلسطينية لغايات تنظيم أعمال الرقابة املالية واإلدارية
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يتألف القطاع األمني من اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير
األمن والعدالة ،باإلضافة إلى إداراتها واملؤسسات التي
متارس الرقابة عليها.
اجلهات الرئيسية املكلفة بتوفير األمن والعدالة:
•قوى األمن (القوات املسلحة ،والشرطة،
واملخابرات ،واألجهزة األمنية ،إلى جانب جيوش
التحرير وجماعات التمرد).
•الهيئات املكلفة بإنفاذ القانون والعدالة (احملاكم،
وأجهزة النيابة ،والسجون وأنظمة القضاء
التقليدية (القضاء العشائري)).
املؤسسات املكلفة باإلدارة والرقابة:
•أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التنفيذية
(الرئاسة ،مجلس الوزراء ،ووزراء الدفاع
والداخلية والعدل واملالية).
•أجهزة اإلدارة والرقابة التابعة للسلطة التشريعية
(البرملان واللجان التي تعمل حتت مظلته ،ومكاتب
التحقيق العسكري (األمبودسمان)).
•جهات الرقابة غير الرسمية (مؤسسات املجتمع
املدني ،ووسائل اإلعالم ،ومراكز األبحاث
واملؤسسات الناشطة في مجال التأثير في
السياسات).

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
على املؤسسات العامة الفلسطينية ،مبا فيها أجهزة القطاع
األمني ،وذلك بالتعاون مع ديوان الرقابة املالية واإلدارية
في السلطة الوطنية الفلسطينية بنا ًء على مذكرة التفاهم
املوقعة بني الطرفني في عام .2011

•ويتطرق الباب الثاني إلى اإلطار القانوني الذي يحكم
إنفاذ املساءلة املالية واإلدارية على األجهزة األمنية
الفلسطينية وعلى منتسبيها (الفصل الرابع حتى
الفصل السادس)

ما الغاية من إعداد مجموعة النصوص
القانونية؟

يعرض الباب األول ،الذي يأتي حتت عنوان “الرقابة املالية
واإلدارية” ،النصوص القانونية ضمن الفصول الثالثة
التالية:

ميثل هذا الدليل ،الذي نضعه بني يدي القارئ ،أول مجموعة
شاملة تضم بني دفّتيها كافة التشريعات الفلسطينية
السارية واألنظمة املتصلة بإنفاذ إجراءات املساءلة املالية
واإلدارية على مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى
موظفيها .وتكمن الغاية من إصدار هذه املجموعة فيما يلي:
•تزويد العاملني في هذا املجال بنظرة عامة حول
القوانني الفلسطينية النافذة والقرارات التنفيذية التي
تنظم عمل املؤسسات الفلسطينية الرئيسية التي
تعمل في ميدان الرقابة املالية
•استعراض نبذة عامة حول اإلطار القانوني الذي
يحكم اإلجراءات املالية واإلدارية التي يؤديها موظفو
مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ومنتسبي
أجهزتها األمنية
•تقدمي املساعدة للقائمني على اتخاذ القرار في إدارات
السلطة الوطنية الفلسطينية في إجراء املراجعات
القانونية التي تنظر في مدى انسجام اإلطار القانوني
احمللي مع املعايير الدولية املرعية وحتليل الثغرات
القانونية التي تشوبه من أجل تقييم مدى توا ُفقه مع
االتفاقيات الدولية الناظمة ملكافحة الفساد ،من قبيل
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (،)UNCAC
وتعديل هذا النظام بحيث يتواءم مع الواجبات
وااللتزامات الدولية الواقعة على السلطة الوطنية
الفلسطينية في مكافحة الفساد

هيكلية مجموعة النصوص القانونية
تأتي هذه املجموعة ضمن بابني رئيسني:
•يستعرض الباب األول اإلطار القانوني الذي ينظم
فرض املساءلة املالية واإلدارية على املؤسسات
العامة ومؤسسات الرقابة الرسمية الفلسطينية ،التي
يخولها القانون الصالحيات الكفيلة مبمارسة الرقابة
املالية على القطاع األمني (الفصل األول حتى الفصل
الثالث)

يضم الفصل األول القوانني والقرارات التنفيذية التي تنص
على إنشاء وتنظيم مؤسسات الرقابة املالية واإلدارية في
فلسطني .ومن ضمن هذه املؤسسات:
•ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،الذي أنشىء مبوجب
قانون بشأن ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم
( )15لسنة .2004
•هيئة مكافحة الفساد ،التي تنص املادة ( )6من القرار
بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن تعديل قانون
الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة  2005على
إنشائها
ويشمل الفصل الثاني القوانني والقرارات بقوانني وقرارات
مجلس الوزراء بشأن املوازنة العامة واملعامالت املالية التي
تنفذها املؤسسات العامة الفلسطينية .ويستعرض هذا
الفصل الوثائق التالية على وجه التحديد:
•املوازنة العامة الفلسطينية للسنة املالية  :2012و ُت َع ّد
ُس ّن حتى هذا التاريخ،
هذه املوازنة آخر موازنة عامة ت َ
وقد صدرت مبوجب قرار بقانون بسبب تعطل
املجلس التشريعي الفلسطيني
•القانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة
العامة والشؤون املالية :وينص هذا القانون على
إعداد املوازنة العامة وإقرارها وتنفيذها ومراقبتها
في مختلف مراحلها ،كما ينظم الشؤون املالية للسلطة
الوطنية الفلسطينية
ويتضمن الفصل الثالث القوانني والقرارات بقانون
وقرارات مجلس الوزراء املتصلة بالشؤون املالية واإلدارية
ملوظفي السلطة الوطنية الفلسطينية .ومن جملة هذه
التشريعات:
•القانون رقم ( )11لسنة  2004بشأن مكافآت
ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة
واحملافظني ،الذي يبني سلم الرواتب التي يتقاضاها
أعضاء السلطتني التنفيذية والتشريعية
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•القوانني والقرارات بقوانني التي تنظم تقاعد موظفي
القطاع العام في السلطة الوطنية الفلسطينية
أما الباب الثاني ،الذي يحمل عنوان “اإلدارة املالية لألجهزة
األمنية الفلسطينية” ،فيحتوي على الفصول الثالثة التالية:
يجمع الفصل الرابع القوانني والقرارات بقوانني والقرارات
الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن هيكلية األجهزة األمنية
الفلسطينية وتنظيمها والرقابة املالية واإلدارية املفروضة
عليها .وتشتمل هذه القوانني والقرارات على:
•مقتطفات من القوانني والقرارات بقوانني 2التي تنص
على إنشاء قوى األمن الفلسطينية وتنظيمها ،مبا فيها
وجهازي املخابرات العامة واألمن
جهاز الدفاع املدني
ّ
الوقائي ،والنشاطات االقتصادية التي تؤديها.
•القرارات بقوانني التي تنص على إنشاء الهيئات التي
تتولى املسؤولية عن أعمال الرقابة املالية واإلدارية
على األجهزة األمنية الفلسطينية ومنتسبيها.
وتشتمل هذه الهيئات على هيئة التقاعد العامة
للعسكريني ،وجلنة مالءمة منتسبي قوى األمن
الفلسطينية لشروط التاهيل واإلدارة املالية املركزية
لقوى األمن الوطني
•املراسيم والقرارات املتعلقة بتحديد العدد املثالي لعدد
قوى األمن ودمجها وتبعيتها لوزير الداخلية
ويضم الفصل اخلامس القرارات التنفيذية الصادرة بشأن
اإلجراءات املالية النافذة في األجهزة األمنية الفلسطينية،
مبا تشمله من الواردات واملشتريات واللوازم.
ويستعرض الفصل السادس واألخير في هذه املجموعة
القوانني والقرارات بقوانني والقرارات التنفيذية املتصلة
بالشؤون املالية واإلدارية ملنتسبي األجهزة األمنية
الفلسطينية ،وهي تشمل:
•القوانني بشأن التأمني ومخصصات صناديق التقاعد
املقررة ألفراد األجهزة األمنية
•القرارات التنفيذية التي تنظم الرواتب وإجراءات
الترقية والنقل واالمتيازات واملستحقات املقررة
ملنتسبي األجهزة األمنية

 2ميكن االطالع على النصوص الكاملة لهذه القوانني والقرارات
بقوانني في كتاب :مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( ،)DCAFالتشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية
الفلسطينية بشأن القطاع األمني ،رام الله وجنيف.2008 ،
12

كيف ميكن استخدام هذه املجموعة؟
بوسع القائمني على اتخاذ القرارات في السلطة الوطنية
الفلسطينية االستفادة من مجموعة النصوص القانونية هذه
في إعداد مراجعة لإلطار القانوني والتنظيمي الفلسطيني
احلالي للمساءلة املالية واإلدارية .وميكن أن تنطوي هذه
املراجعة على اجلوانب التالية:
•إطالق املشاورات التي تشارك فيها األطراف
الفلسطينية املعنية التي تقوم على إدارة استخدام
األموال العامة وممارسة الرقابة عليها
•دراسة ما إذا كان اإلطار القانوني احمللي يتواءم مع ما
تتطلبه االتفاقيات الدولية املرعية في مكافحة الفساد،
كاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
•تقييم القوانني واألنظمة الفلسطينية املطبقة في
مجال مكافحة الفساد ودراسة أثرها على مؤسسات
السلطة الوطنية الفلسطينية
•اخلروج بتوصيات تستهدف إعداد مراجعة قانونية
شاملة وتنفيذ إجراءات اإلصالح املطلوبة في هذا
املجال
ويود مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات
املسلحة ( )DCAFأن يعبّر عن استعداده وجاهزيته الدائمة
ملساندة اجلهود الوطنية التي ترمي إلى مراجعة اإلطار
القانوني للمساءلة املالية في مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية مبا يتوافق مع القيم الدميوقراطية املرعية في
هذا الشأن.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

املربع  :2هرمية التشريعات التي تس ّنها السلطة الوطنية الفلسطينية
تتدخل املمارسات العرفية ،وليس القانون ،في حتديد هرمية التشريعات التي تصدرها السلطة الوطنية الفلسطينية.
فخالل الفترة االنتقالية وحتى تبنّي دستور الدولة الفلسطينية ،ال يزال القانون األساسي يشكل أعلى مصدر للتشريع
في فلسطني ،وال ميكن تعديل أحكامه إال مبوافقة أغلبية ثلثي أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
ومتثل القوانني العادية ثاني أعلى مصدر للتشريع في السلطة الوطنية الفلسطينية .ويتبعها في الهرمية التشريعية
األنظمة (أو اللوائح التنفيذية) التي تشكل أدوات إلنفاذ التشريعات العادية .وتأتي بعد هذه األنظمة القرارات التنفيذية
التي تنقسم بدورها إلى ثالثة أقسام:
•املراسيم الرئاسية :وتهدف هذه املراسيم إلى تسهيل عمل السلطة التنفيذية وغيرها من مؤسسات السلطة الوطنية
الفلسطينية .ولرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في حاالت الضرورة التي ال حتتمل التأخير في غير أدوار انعقاد
املجلس التشريعي ،إصدار قرارات لها قوة القانون ،ويجب عرضها على املجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها
بعد صدور هذه القرارات ،وإال زال ما كان لها من قوة القانون .غير أن رئيس السلطة الوطنية دأب في اآلونة األخيرة
على إصدار مثل هذه «القرارات بقوانني» بعد فوز قائمة التغيير واإلصالح التابعة حلركة حماس في انتخابات
املجلس التشريعي عام  .2006وفي هذا السياق ،يثور جدل محتدم حول وضع هذا النوع من القرارات التنفيذية.
•القرارات الرئاسية :تتشابه هذه القرارات مع املراسيم التي يصدرها الرئيس .وحيث أن السلطة التنفيذية لم تقم إلى
اآلن ببيان خط واضح املعالم بني تلك القرارات واملراسيم الرئاسية ،فمن الصعوبة مبكان حتديد الفرق بني هذين
النوعني من التشريعات من الناحية العملية.
•القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء :وال تعدو هذه القرارات كونها أنظمة إدارية تهدف إلى تسهيل عمل احلكومة.
ومتثل القرارات الصادرة عن مجلس القضاء األعلى ،والتي تنظم عمل السلطة القضائية ،نوعا ً آخر من القرارات
اإلدارية التي ميكن اعتبارها قرارات إدارية تخص السلطة القضائية وتتقاطع مع قرارات مجلس الوزراء التي تصدرها
السلطة التنفيذية.

املصدر :مركز جنيف للرقابة الدميوقراطية على القوات املسلحة ،التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن القطاع األمني،
رام الله /جنيف.2008 ،
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الباب األول:
الرقابة املالية واإلدارية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل األول :اإلطار العام املؤسسي للرقابة املالية واإلدارية
في السلطة الوطنية الفلسطينية
 -1القوانني
النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني لسنة 2000
الفصل الثاني :األسئلة واالستجوابات
املادة ( )75سؤال الوزراء واستجوابهم
1 -1يحق للعضو توجيه األسئلة إلى الوزراء وله
استجوابهم عن أمر يريد معرفة حقيقته أو للتحقق من
حصول واقعة علم بها ومعرفة اإلجراءات التي اتخذت
أو قد تتخذ في أمر من األمور.
2 -2يجب أن يكون السؤال أو االستجواب واضحا ً ومحددا ً
لألمور املراد االستفهام عنها بدون أي تعليق.
املادة ( )76شروط تقدمي األسئلة
يقدم السؤال كتابة للرئيس ويبلغه إلى الوزير املختص
ويدرجه في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون
قد انقضى أسبوع على األقل من تاريخ إبالغه للوزير،
ويخصص املجلس في أول اجللسة نصف ساعة لألسئلة إال
إذا قرر املجلس خالف ذلك.
املادة ( )77الرد على األسئلة
يرد الوزير على األسئلة املوجهة إليه واملدرجة في جدول
األعمال وله أن يطلب تأجيل اإلجابة جللسة أخرى يحددها
املجلس ،وفي حالة االستعجال يحق للوزير أن يطلب اإلجابة
عن سؤال وجه إليه في أول جلسة بعد إبالغه ولو لم يدرج
في جدول أعمالها ،ويخطر الوزير الرئيس بذلك ويؤشر بها
في محضر اجللسة.

املادة ( )79توجيه األسئلة شفاهة
ال تنطبق اإلجراءات اخلاصة باألسئلة على ما يوجه منها
للوزراء أثناء مناقشة موضوع مطروح على املجلس بل يحق
لألعضاء أن يوجهوها في اجللسة شفاهة.
املادة ( )80شروط االستجواب وإجراءاته
1 -1يجب أن يكون االستجواب مكتوبا ويقدم للرئيس الذي
يحدد موعدا ً لتالوته على أن تراعى السرعة املمكنة في
طرحه للنقاش ،ويحدد املوعد بعد سماع رد الوزير،
وال يجوز إطالة املناقشة ألكثر من عشرة أيام.
2 -2لالستجوابات األسبقية على سائر املواد املدرجة على
جدول األعمال ما عدا األسئلة.
3 -3لكل عضو أن يطلب من الوزير املختص إطالعه على
بيانات أو أوراق تتعلق باالستجواب املعروض على
املجلس ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئاسة املجلس.
4 -4يشرح املستجوب موضوع استجوابه وبعد إجابة
الوزير يجوز لألعضاء االشتراك في املناقشة
وللمستجوب بعد ذلك إذا لم يقتنع أن يبني أسباب عدم
اقتناعه وله ولغيره من األعضاء أن يطرحوا مسألة
حجب الثقة عن الوزراء أو احدهم مع مراعاة ما ينص
عليه القانون األساسي بهذا الشأن.
5 -5يجوز ملقدم االستجواب سحبه واسترداده فال ينظر
فيه إال إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو أكثر من أعضاء
املجلس.

املادة ( )78االستيضاح من الوزير والتعليق على
اإلجابة

حتريرا ً بتاريخ 2000/6/7

لعضو املجلس الذي وجه السؤال أن يستوضح الوزير وأن يعلق
على إجابته بإيجاز مرة واحدة.

أحمد قريع (أبو عالء)
رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني
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قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،

وعلى قانون هيئة الرقابة العامة رقم  17لسنة ،1995

املدير العام :مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
املادة ( )2إنشاء ديوان الرقابة املالية واإلدارية

وعلى القرار رقم  22لسنة  1994بإنشاء هيئة الرقابة العامة،

ينشأ مبقتضى أحكام هذا القانون ديوان عام يسمى “ديوان
الرقابة املالية واإلدارية” يكون له موازنة خاصة ضمن املوازنة
العامة للسلطة الوطنية ويتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة
ويتمتع باألهلية القانونية الكاملة ملباشرة كافة األعمال
والنشاطات التي تكفل حتقيق املهام التي قام من أجلها.

أصدرنا القانون التالي:

املادة ( )3مقصود الرقابة

وعلى القرار رقم  301لسنة  1995بتعيني رئيس لهيئة
الرقابة العامة،

وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2004/4/14

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة
املادة ( )1تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية :رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
املجلس التشريعي :املجلس التشريعي الفلسطيني.
األغلبية املطلقة للمجلس :أكثرية (نصف  +واحد) لكل
عدد أعضاء املجلس التشريعي.
الديوان :ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
رئيس الديوان :رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية.
نائب رئيس الديوان :نائب رئيس ديوان الرقابة املالية
واإلدارية.
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يقصد بالرقابة ،اإلجراءات واألعمال الرقابية التي تستهدف:
1 -1ضمان سالمة النشاط املالي وحسن استخدام املال
العام في األغراض التي خصص من أجلها.
2 -2التفتيش اإلداري لضمان كفاءة األداء ،وحسن
استخدام السلطة والكشف عن االنحراف أينما وجد.
3 -3مدى انسجام ومطابقة النشاط املالي واإلداري
للقوانني واألنظمة واللوائح والقرارات النافذة.
4 -4ضمان الشفافية والنزاهة والوضوح في األداء العام
وتعزيز املصداقية والثقة بالسياسات املالية واإلدارية
واالقتصادية للسلطة الوطنية الفلسطينية.
املادة ( )4التعيينات
1 -1يعني رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية
بناء على تنسيب من مجلس الوزراء وبعد املصادقة
على تعيينه باألغلبية املطلقة للمجلس التشريعي.
2 -2يعني نائب رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء
بتنسيب من رئيس الديوان.
3 -3يعني املدير العام بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب من
رئيس الديوان.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
4 -4يعني رئيس الديوان عددا كافيا من املوظفني لتمكني
الديوان من القيام مبهامه.

2 -2ال يجوز عزل رئيس الديوان ألي سبب من األسباب إال
باألغلبية املطلقة للمجلس.

املادة ( )5رفض املصادقة على تعيني رئيس الديوان

3 -3يحدد الراتب واحلقوق املالية األخرى لرئيس الديوان
بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة املجلس
التشريعي وينشر القرار في اجلريدة الرسمية.

يقدم رئيس السلطة الوطنية بديال عن رئيس الديوان خالل
مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ رفض املجلس التشريعي
املصادقة على املرشح ملنصب رئيس الديوان.
املادة ( )6شروط تعيني رئيس الديوان ونائبه
يشترط فيمن يعني رئيسا للديوان أو نائبا لرئيس الديوان
ما يلي:
1 -1أن يكون فلسطينيا.

املادة ( )11احلصانة
وفقا ألحكام هذا القانون يتمتع رئيس الديوان ونائبه واملدير
وموظفو الديوان باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال
تتعلق بتنفيذ مهامهم.
املادة ( )12االستقالل وتعاون اجلهات املعنية

2 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واإلختصاص.

ال يجوز التدخل في أي عمل من أعمال الديوان وتلتزم جميع
اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان بالتعاون الكامل والتام
فيما يطلب الديوان منها.

5 -5أال يكون قد أدين من محكمة مختصة بأية جناية أو جنحة
مخلة بالشرف أو األمانة أو جرمية من جرائم األموال.

الفصل الثاني :تشكيل الديوان

3 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.

املادة ( )7مسؤولية الديوان

املادة ( )13تشكيل الديوان

يكون الديوان مسؤوال أمام رئيس السلطة الوطنية وأمام
املجلس التشريعي ،ويتولى املهام والصالحيات املناطة به
وفقا ألحكام القانون.

ُ 1 -1يشكل الديوان من رئيس الديوان ونائبه واملدير العام
وعدد من املديرين واملستشارين واخلبراء واملفتشني
والفنيني واملوظفني وفقا للهيكل التنظيمي وجدول
تشكيالت الوظائف املعتمد من املجلس التشريعي.

املادة ( )8التقرير السنوي

2 -2يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ،ونائب رئيس
الديوان بدرجة وكيل وزارة.

يقدم رئيس الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي ومجلس الوزراء تقريرا سنويا أو عند الطلب عن
أعماله ومالحظاته وعليه أن يزود رئيس السلطة الوطنية
واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء بأية بيانات أو معلومات أو
دراسات أو أبحاث يطلبونها منه والقيام بأي عمل آخر يعهد به
إليه من أي منهم ،وينشر التقرير السنوي في اجلريدة الرسمية.
املادة ( )9مقر الديوان
يكون املقر الرئيس للديوان في مدينة القدس ،وله مقران
مؤقتان في كل من مدينتي غزة ورام الله.
املادة ( )10رئيس الديوان
1 -1تكون مدة رئاسة الديوان سبع سنوات لفترة واحدة
غير قابلة للتجديد.

املادة ( )14شغور مركز رئيس الديوان
يعد مركز رئيس الديوان شاغرا في إحدى احلاالت التالية:
1 -1الوفاة.
2 -2االستقالة.
3 -3العزل.

املادة ( )15تعيني بديل لرئيس الديوان
1 -1إذا شغر مركز رئيس الديوان يعني بديل آخر له خالل
مدة أقصاها شهر من تاريخ الشغور وفقا ألحكام هذا
القانون.
2 -2يقوم نائب رئيس الديوان مبهام رئيس الديوان خالل
املدة املذكورة في الفقرة ( )1أعاله.
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املادة ( )16تعيني موظفي الديوان
يعني رئيس الديوان املديرين التنفيذيني واملفتشني
واملستشارين واخلبراء والفنيني واملوظفني وفقا ألحكام هذا
القانون وقانون اخلدمة املدنية.
املادة ( )17تضارب املصالح
ال يجوز لرئيس الديوان ونائبه واملدير العام أثناء تولي
املنصب أن:
1 -1يتولى أي وظيفة أخرى.
2 -2يشتري أو يستأجر ماال من أموال السلطة الوطنية أو
إحدى الشخصيات املعنوية العامة ولو بطريقة غير
مباشرة أو بطريقة املزاد العلني وال أن يؤجرها أو
يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها عليه.
3 -3يشارك في التزامات تعقدها السلطة الوطنية أو
املؤسسات أو الهيئات العامة.
4 -4يجمع بني الوظيفة في الديوان وعضوية مجلس إدارة
أي شركة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو غير حكومية.
املادة ( )18هيكلية الديوان
تنشأ في الديوان الدوائر واألقسام الضرورية إلدارة شؤونه
املالية واإلدارية والقانونية وشؤون املتابعة والدراسات
واألبحاث والتطوير والتخطيط الالزمة ألداء مهامه مبوجب
تعليمات يصدرها رئيس الديوان.
املادة ( )19االستعانة باالختصاصيني واخلبراء
للديوان االستعانة باإلختصاصيني واخلبراء في األمور
واملسائل التي تعرض عليه وتتطلب دراستها وإبداء الرأي
فيها مؤهالت وخبرات خاصة وتصرف لهم مكافآت مالية
مقابل خدماتهم وفقا للوائح اخلاصة بذلك.
املادة ( )20تأليف جلان مؤقتة
لرئيس الديوان تأليف جلان مؤقتة للرقابة أو التفتيش أو
التحقيق أو جلان للدراسة واإلستقصاء برئاسة مفتش،
وتفويضها مبهام أو قضايا محددة تدخل ضمن مهام
الديوان وصالحياته وتقدمي نتائج أعمالها إليه.
املادة ( )21شروط تعيني أو انتداب املفتش
ال يجوز أن يعني أي شخص في وظيفة مفتش في الديوان
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أو ينتدب للقيام بأعماله إال إذا كان حاصال على الشهادة
اجلامعية األولى على األقل حسب االختصاص.
املادة ( )22ممارسة مهام رئيس الديوان عند غيابه
ميارس نائب رئيس الديوان مهام ومسؤوليات رئيس الديوان
في حالة غيابه ،وكل ما يفوضه به وفقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثالث :إختصاصات الديوان
املادة ( )23أهداف الديوان واختصاصاته
يهدف الديوان إلى ضمان سالمة العمل واإلستقرار املالي
واإلداري في السلطة الوطنية بسلطاتها الثالث التنفيذية
والتشريعية والقضائية وكشف أوجه اإلنحراف املالي
واإلداري كافة مبا فيها حاالت إستغالل الوظيفة العامة
والتأكد من أن األداء العام يتفق مع أحكام القوانني واألنظمة
واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة وفي حدودها وأنه
ميارس بأفضل طريقة وبأقل تكلفة ممكنة وله في سبيل
حتقيق ذلك القيام مبا يلي وفقا ألحكام القانون:
1 -1اقتراح اللوائح واألنظمة والسياسات اخلاصة بعمل
الديوان ورفعها للمجلس التشريعي إلقرارها.
2 -2إعداد اخلطط والبرامج لتمكني الديوان من القيام
مبهامه.
3 -3وضع البرامج والدورات اخلاصة لتأهيل املوظفني في
الديوان وتدريبهم.
4 -4إعداد مشروع موازنة سنوية خاصة بالديوان ورفعها
إلى مجلس الوزراء إلقرارها ضمن املوازنة العامة
السنوية للسلطة الوطنية.
5 -5التحقق من قيام أجهزة الرقابة والتفتيش واملتابعة
الداخلية في املراكز املالية كافة في السلطة الوطنية
مبمارسة مهامها بصورة سليمة وفعالة ودراسة
القواعد التي تنظم أعمالها للتثبت من كفاءتها ودقتها
في حتقيق األهداف املقررة لها.
6 -6مراقبة نفقات السلطة الوطنية وإيراداتها والقروض
والسلف واملخازن واملستودعات على الوجه املبني في
هذا القانون.
7 -7تنفيذ السياسات اخلاصة بالرقابة والتفتيش مبا
يضمن تعزيز الشفافية واملصداقية والوضوح في
أعمال احلكومة واملؤسسات والهيئات العامة ومن في
حكمها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
8 -8بحث وحتري أسباب القصور في العمل واإلنتاج مبا
في ذلك الكشف عن عيوب النظم املالية واإلدارية والفنية
التي تعرقل سير أعمال احلكومة واألجهزة واملؤسسات
العامة واقتراح وسائل تالفيها ومعاجلتها.
9 -9الكشف عن املخالفات املالية واإلدارية والقانونية التي
تقع من املوظفني أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو
بسببها.
1010كشف وضبط املخالفات التي تقع من غير املوظفني
والتي تستهدف املساس بسالمة أداء واجبات الوظيفة
أو اخلدمة العامة.
1111بحث الشكاوي التي يقدمها املواطنون عن املخالفات أو
اإلهمال في أداء الواجبات الوظيفية ودراسة ما تنشره
وسائل اإلعالم املختلفة من شكاوي أو حتقيقات
صحفية تتناول نواحي اإلهمال أو االستهتار أو سوء
اإلدارة أو اإلستغالل.
1212يكون الديوان فيما يتعلق باإليرادات مسؤوال عن:
أ-

التدقيق في حتققات الضرائب والرسوم
والعوائد املختلفة للتثبت من أن تقديرها وحتققها
قد متا وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.

ب -التدقيق في معامالت بيع األراضي والعقارات
احلكومية أو التابعة للسلطة الوطنية وإدارتها
وتأجيرها.
ج -التدقيق في حتصيالت اإليرادات على إختالف
أنواعها للتثبت من أن التحصيل قد جرى في
أوقاته املعينة وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.
1313يكون الديوان فيما يتعلق بالنفقات مسؤوال عن:
أ-

التدقيق في النفقات للتثبت من صرفها لألغراض
التي خصصت من أجلها ومن أن الصرف قد مت
وفقا للقوانني واألنظمة املعمول بها.

ب -التدقيق في املستندات والوثائق املقدمة تأييدا
للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها
ملا هو مثبت في القيود.
ج -التثبت من أن إصدار أوامر الصرف قد مت حسب
األصول ومن قبل اجلهات املختصة.
د -التثبت من تنفيذ أحكام قانون تنظيم املوازنة
العامة والشؤون املالية وقانون املوازنة السنوي
ومن صحة األوامر املالية واحلواالت الصادرة
مبقتضى أحكامه.

1414يكون الديوان فيما يتعلق بحسابات األمانات والسلف
والقروض والتسويات مسؤوال عن تدقيق جميع هذه
احلسابات للتثبت من صحة العمليات املتعلقة بها ومن
مطابقتها مع ما هو مثبت في القيود ومن أنها مؤيدة
باملستندات والوثائق الالزمة ومن إسترداد السلف
والقروض في األوقات املعينة إلستردادها مع الفوائد
املترتبة عليها للخزينة العامة.
1515العمل على مراقبة ومراجعة القرارات اخلاصة بشؤون
املوظفني العامني فيما يتعلق بالتعيينات واملرتبات
واألجور والترقيات والعالوات واإلجازات وأية بدالت
أخرى وما في حكمها ،والتثبت من مدى مطابقتها
للقوانني واألنظمة املعمول بها من جهة ومطابقتها
للموازنة العامة من جهة أخرى.
1616العمل على مراجعة املنح والهبات والتبرعات املقدمة
للجهات اإلدارية وآلية صرفها والتأكد من مدى اتفاقها
مع القوانني واألنظمة املعمول بها.
1717دراسة أية قضية أو حالة أو تقرير حتال أو يحال
إلى الديوان من رئيس السلطة الوطنية أو املجلس
التشريعي وجلانه املختصة أو مجلس الوزراء أو
الوزير املختص حسب مقتضى احلال ،مما يدخل في
نطاق مهام وصالحيات الديوان ،مبا في ذلك التحقيق
في املخالفات اإلدارية واملالية التي يرتكبها املوظفون
في اجلهات اإلدارية املختلفة.
املادة ( )24صالحية التدقيق وطلب املعلومات
للديوان التدقيق في احلسابات والوثائق واملستندات
واللوازم في أية دائرة ،وعلى موظفي هذه الدائرة أن يسهلوا
مهمته ويقدموا له كافة املعلومات التي يطلبها وله أن يلفت
نظرهم إلى ما يبدو له من مالحظات وأن يستوضح منهم عن
سبب ما يظهر له من تأخر في إجناز املعامالت.
املادة ( )25صالحية االطالع
للديوان االطالع على كافة التقارير واملعلومات والبيانات
الواردة من املوظفني وعلى تقارير التحقيق في املخالفات
التي لها مساس باألمور املالية واإلدارية وله أن يطلب
تزويده بكل ما يريد االطالع عليه من معلومات وإيضاحات
من جميع الدوائر احلكومية مما له عالقة بأعمالها.
املادة ( )26التقارير ربع السنوية أو عند الطلب
يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب
متضمنة نتيجة حترياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته
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واملخالفات املرتكبة واملسؤولية املترتبة عليها واملالحظات
والتوصيات بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي ومجلس الوزراء التخاذ ما يلزم بشأنها.
املادة ( )27القيام بأعمال الرقابة
1 -1تتم أعمال الرقابة في أي جهة إدارية للتحقق من مدى
تنفيذ أحكام وقواعد احملاسبة احلكومية ومدى التزام
اجلهات اإلدارية في تنفيذ املوازنة العامة للسلطة الوطنية
وتأشيراتها وتسجيل وتبويب العمليات املالية التي جتريها.
2 -2تتم أعمال الرقابة املالية على الصرف وعلى نظم
الضبط الداخلي مبا يضمن إظهار وحتليل النتائج التي
تعبر عنها املراكز املالية واحلسابات اخلتامية لهذه
اجلهات بحيث تعطي صورة حقيقية لها.
املادة ( )28تقدمي تقارير خاصة
على الديوان تقدمي تقارير خاصة بشأن بعض املسائل
ذات األهمية التي تستوجب سرعة النظر فيها إلى كل من
رئيس السلطة الوطنية واملجلس التشريعي ومجلس الوزراء
والوزير املختص.
املادة ( )29حق االطالع أو التحفظ
وفقا ألحكام القانون للديوان في سبيل مباشرة اختصاصاته
حق طلب أو االطالع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو
أوراق أو مستندات أو معلومات أو احلصول على صور منها
وذلك من اجلهة املوجودة فيها هذه امللفات أو البيانات أو األوراق
أو املستندات أو املعلومات مبا في ذلك اجلهات التي تعتبر كل
ذلك سري التداول وكذلك استدعاء من يرى سماع أقوالهم.
املادة ( )30طلب وقف املوظف عن أعمال وظيفته

3 -3املجلس التشريعي مبا في ذلك هيئاته وإداراته.
4 -4السلطة القضائية والنيابة العامة وأعضاؤها
وموظفوها.
5 -5وزارات وأجهزة السلطة الوطنية.
6 -6قوات األمن والشرطة وكافة األجهزة األمنية
والعسكرية.
7 -7الهيئات واملؤسسات العامة واألهلية والنقابات
واجلمعيات واالحتادات بجميع أنواعها ومستوياتها
ومن في حكمها.
8 -8املؤسسات والشركات التي متلكها أو تساهم السلطة
الوطنية فيها أو تتلقى مساعدة منها أو من اجلهات
املانحة للسلطة الوطنية.
9 -9املؤسسات والشركات التي رخص لها باستغالل أو
إدارة مرفق عام.
1010الهيئات احمللية ومن في حكمها.
1111فيما لم يرد بشأنه نص خاص تسري أحكام هذا
القانون على اجلهات التي تتضمن القوانني أو األنظمة
أو اللوائح أو القرارات الصادرة بشأنها قواعد خاصة.
1212ويطلق على الهيئات والدوائر والوحدات التي تسري
عليها أحكام هذا القانون “اجلهات اإلدارية”.

الفصل اخلامس :التزامات اجلهات اخلاضعة
لرقابة الديوان
املادة ( )32تقرير بشأن وضع املوازنة العامة

الفصل الرابع :اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان

تقدم وزارة املالية إلى الديوان تقريرا نهاية كل ربع سنة
مفصال ومحلال لوضع املوازنة العامة ويتضمن التقرير
التطورات املالية واجتاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة
مع التوقعات وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وحتليل تدفق
النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع املالي العام للسلطة
الوطنية .ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية
املناسبة الستعادة التوازن املالي.

املادة ( )31اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان

املادة ( )33احلسابات املوحدة التمهيدية

وفقا ألحكام القانون للديوان أن يطلب من جهة االختصاص
وقف املوظف عن أعمال وظيفته أو إبعاده عنها مؤقتا إذا تبني
أن وجوده على رأس عمله يضر بإجراءات التحقيق.

وفقا ألحكام هذا القانون تخضع لرقابة الديوان اجلهات التالية:
1 -1رئاسة السلطة الوطنية واملؤسسات التابعة لها.
2 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
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تُعد وزارة املالية حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العام
وتقدمها إلى الديوان في غضون ستة أشهر من أقفال السنة
املالية .وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة االفتتاح
واإلقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة ،وتفاصيل

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
العمليات املالية التي متت ملواجهة العجز املالي “إن وجد”
وصافي الدين العام احمللي واألجنبي ،وتذكر احلسابات
أيضا القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات املرتبطة بها
والناجتة عنها.
املادة ( )34مسودة احلساب اخلتامي
على أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة ()33
تعد وزارة املالية مسودة احلساب اخلتامي وتقدمها إلى
الديوان خالل سنة من نهاية السنة املالية لدراستها ورفع
مالحظاته بشأنها إلى املجلس التشريعي.
املادة ( )35اإلبالغ عن املخالفات املالية في الصرف
على املدققني املاليني في املراكز املالية كافة إبالغ الديوان
بجميع احلاالت التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية،
وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ وقوعها.
املادة ( )36موافاة الديوان بالبيانات واملعلومات
على مفوضي اإلنفاق في املراكز املالية كافة وجميع اجلهات
األخرى اخلاضعة لرقابة الديوان ،إبالغه مبا يقع في هذه
اجلهات من وقائع االختالس ،أو السرقة ،أو التبديد ،أو
اإلتالف ،أو احلريق ،أو اإلهمال ،وما في حكمها ،يوم
اكتشافها ،وعليهم أيضا أن يوافوا الديون بالقرارات
الصادرة بشأنها فور صدورها وكذلك:
1 -1موافاة الديوان بالبيانات واملؤشرات الالزمة ملتابعة
تنفيذ خطة تقومي األداء ،طبقا للنظم والنماذج التي
يعدها الديوان.
2 -2الرد على مالحظات الديوان خالل شهر من تاريخ
إبالغ هذه اجلهات بها.
3 -3تزويد الديوان بجميع القوانني واألنظمة واللوائح
والقرارات والتعليمات التي تصدرها هذه اجلهات.
املادة ( )37موافاة الديوان بصورة عن العقود واالتفاقيات
على اجلهات التي تقوم بتنفيذ مشروعات استثمارية تكون
السلطة الوطنية طرفا أو شريكا فيها موافاة الديوان بصورة
عن العقود واالتفاقيات واملناقصات لكل مشروع استثماري
وكذلك بأية تعديالت تطرأ عليها أثناء تنفيذ املشروع.
املادة ( )38مكان عمل موظفي الديوان
يقوم موظفو الديوان بأعمالهم في مكاتبهم ،أو في مكاتب

اجلهات ذات العالقة ،أو في ميادين العمل ،وعلى اجلهات
اخلاضعة لرقابة الديوان تهيئة املكان الالزم لهم في مكاتبها،
عندما يطلب منها ذلك.
املادة ( )39عرض مالحظات الديوان
على اجلهات الواردة بالبندين ( )8 ،7من املادة ( )31من
هذا القانون ،عرض مالحظات الديوان على مجالس إدارتها
خالل شهر على األكثر من تاريخ إبالغها بها وعلى اجلمعيات
العمومية حال انعقادها.

الفصل السادس :املخالفات املالية واإلدارية
املادة ( )40املخالفات املالية
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة مالية ما يلي:
1 -1مخالفة القواعد واإلجراءات املالية املنصوص عليها في
القوانني واألنظمة أو اللوائح النافذة ذات العالقة.
2 -2مخالفة القواعد واإلجراءات واألحكام اخلاصة بتنفيذ
قانون املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
3 -3مخالفة القواعد واإلجراءات اخلاصة باملشتريات
واملبيعات وإدارة املستودعات ،مبا فيها تلك املتعلقة
بالنظم واألحكام املالية واحملاسبية السارية بهذا
الشأن.
4 -4كل تصرف يترتب عليه صرف مبلغ من أموال السلطة
الوطنية بغير حق أو ضياع حق من احلقوق املالية للسلطة
الوطنية ،أو أي من اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان.
5 -5عدم موافاة الديوان بصورة من العقود أو االتفاقيات
أو املناقصات التي توجبها أحكام هذا القانون.
6 -6عدم موافاة الديوان باحلسابات واملستندات املؤيدة لها
في املواعيد املقررة أو مبا يطلبه من أوراق أو بيانات
أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائق أو غيرها مما
يكون له احلق في فحصها أو مراجعتها أو االطالع
عليها وفقا ألحكام القانون.
املادة ( )41املخالفات اإلدارية
وفقا ألحكام هذا القانون يعد مخالفة إدارية ما يلي:
1 -1عدم الرد على مالحظات الديوان أو مراسالته أو
التأخر في الرد عليها دون عذر مقبول عن املواعيد
املقررة في هذا القانون ،ويعتبر في حكم عدم الرد
23

دليل التشريعات السارية في فلسطني
اإلجابة بطريقة الغرض منها املماطلة أو التسويف.
2 -2إخفاء بيانات يطلبها الديوان ،أو االمتناع عن تقدميها
إليه ،أو رفض إطالعه عليها ،مهما كانت طبيعتها
وكذلك االمتناع عن تنفيذ طلب االستدعاء.

الفصل السابع :نظام املوظفني في الديوان
املادة ( )45شروط تعيني موظفي الديوان
يشترط فيمن يعني موظفا في الديوان ما يلي:

3 -3التأخير دون مبرر ،في إبالغ الديوان خالل املوعد
احملدد في هذا القانون ،مبا تتخذه اجلهة املختصة في
شأن املخالفة التي تبلغ إليها.

2 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.

4 -4التقصير في العمل اإلداري ،أو في إدارة املرفق العام.

3 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.

5 -5سوء األداء أو اإلهمال في أداء الوظيفة.

4 -4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جناية
أو في جنحة مخلة بالشرف أو األمانة أو جرمية من
جرائم األموال.

6 -6مخالفة التعليمات أو القرارات ذات العالقة الصادرة
عن الديوان.
املادة ( )42العقوبات التأديبية
1 -1وفقا ألحكام القانون كل موظف يرتكب أيا من
املخالفات املالية أو اإلدارية ،أو يساهم في ارتكابها ،أو
يسهل وقوعها ،أو يتستر على مرتكبيها ،أو يقصر في
اإلبالغ عنها ،يعاقب تأديبيا ،مع عدم اإلخالل بإقامة
الدعوى اجلزائية أو املدنية وفق ألحكام القانون.
2 -2تتخذ اجلهات املختصة ما يلزم من إجراءات السترداد
املبالغ التي مت صرفها دون وجه حق.
3 -3إلزام املخالف برد املبالغ املختلسة ،أو التي تسبب
في ضياعها على خزينة السلطة الوطنية ،أو أي من
اجلهات األخرى اخلاضعة لرقابة الديوان.
املادة ( )43إعفاء املرؤوس من العقوبة التأديبية
ال يعفى املوظف من العقوبة التأديبية ،استنادا إلى أمر
رئيسه ،إال إذا ثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ألمر كتابي
صادر إليه من رئيسه ،وعلى الرغم من قيامه بتنبيه هذا
الرئيس كتابة إلى املخالفة ،وفي هذه احلالة تكون املسئولية
على من أصدر األمر.
املادة ( )44إبالغ الديوان عن املخالفات
على جميع اجلهات اخلاضعة لرقابة الديوان ،إبالغ الديوان
فور اكتشافها ألية مخالفة مالية إو إدارية لديها ،أو أي حادث
من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للسلطة الوطنية ،أو
ضياع حق من حقوقها ،أو يعرض أصولها الثابتة أو املنقولة
للضياع أو التلف على أي وجه ،وذلك التخاذ االجراءات
الواجبة طبقا لهذا القانون ،ودون إخالل مبا يجب أن تتخذه
تلك اجلهات من إجراءات أخرى.
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1 -1أن يكون فلسطينيا.

املادة ( )46حظر ندب موظفي الديوان للعمل في جهات
أخرى
ال يجوز لرئيس الديوان ندب أي من املوظفني في الديوان
للقيام مؤقتا أو بشكل دائم بعمل معني في أية جهة حكومية
أو غير حكومية.
املادة ( )47منح صفة الضبطية القضائية
يكون ملن يفوضهم رئيس الديوان صفة الضبطية القضائية
فيما يتعلق بإجناز أعمال وظيفتهم وفقا ألحكام هذا القانون.
املادة ( )48اإلشراف وإصدار التعليمات والقرارات
يشرف رئيس الديوان على أعمال الديوان كافة ويصدر
التعليمات والقرارات التي يطلبها سير العمل فيه.
املادة ( )49تقارير كفاية اإلداء للموظفني
تنظم تقارير كفاية األداء للموظفني بالئحة أو نظام يصدر
بقرار من رئيس الديوان.
املادة ( )50معاقبة موظفي الديوان تأديبيا
كل من يعمل في الديوان ويخرج على مقتضى الواجب في
أعمال وظيفته أو يظهر مبظهر مخل بشرف الوظيفة املسندة
إليه يعاقب تأديبيا وذلك مع عدم اإلخالل بإقامة الدعوى
اجلزائية أو املدنية عند االقتضاء وال يعفى من العقوبة
استنادا إلى أمر رئيسه في العمل إال إذا أثبت أن ارتكابه
املخالفة كان تنفيذا ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه
املباشر بالرغم من تنبيهه كتابة إلى املخالفة وفي هذه احلالة
تكون املسئولية على ُمصدر األمر.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )51احملافظة على سرية املعلومات
تعتبر املعلومات والبيانات والوثائق التي يطلع عليها
العاملون في الديوان بحكم وظائفهم وفي سياق قيامهم
بأعمال الرقابة املالية واإلدارية أو بسببها ،أنها سرية ،وأن
يجري التداول بها على هذا األساس ،وأن ال تفشى أو تبرز
أو يسمح للغير باالطالع عليها إال للقضاء في دعوى ناجمة
عن أعمال الرقابة املالية أو اإلدارية فقط ،وللجهة املختصة
بالديوان أو املرجع الرسمي الذي ترفع إليه تقاريره
وتوصياته ونتائج أعماله مبقتضى أحكام هذا القانون وذلك
حتت طائلة املسؤولية التأديبية واجلزائية.
املادة ( )52إجراءات توقيع العقوبات التأديبية
ال يجوز توقيع أي من العقوبات التأديبية إال بعد سماع أقوال
املوظف في الديوان ودفاعه ويكون قرار رئيس الديوان في
ذلك كتابيا ومسببا وبعد تشكيل جلنة حتقيق.
املادة ( )53تطبيق أحكام
تسري على املوظفني في الديوان أحكام قانون اخلدمة املدنية
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
املادة ( )54أداء اليمني القانونية
1 -1يؤدي رئيس الديوان ونائبه قبل مباشرة العمل اليمني
القانونية التالية أمام رئيس السلطة الوطنية واملجلس
التشريعي.
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بإخالص وأمانة
وأن أخدم وطني بشرف وأال أخالف القوانني واألنظمة
املعمول بها في السلطة الوطنية”
2 -2ويؤدي موظفو الديوان اليمني القانونية أمام رئيس
الديوان.
املادة ( )55تقدمي إقرار بالذمة املالية
على رئيس الديوان أن يقدم إقرارا بالذمة املالية اخلاصة
به وبزوجه وبأوالده القصر مفصال فيه كل ما ميلكون
من عقارات ومنقوالت وأسهم وسندات وأموال نقدية في
الداخل واخلارج وما عليهم من ديون إلى احملكمة العليا التي
تضع الترتيبات الالزمة للحفاظ على سريتها وتبقى سرية
وال يجوز االطالع عليها إال بإذن منها عند االقتضاء.

الفصل الثامن :أحكام انتقالية وختامية
املادة ( )56ممتلكات هيئة الرقابة العامة وموظفوها
تؤول ممتلكات هيئة الرقابة العامة املنشأة بالقانون رقم
( )17لسنة  1995وموظفوها إلى ديوان الرقابة املالية
واإلدارية املنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون.
املادة ( )57تطبيق تشريعات
تسري فيما يتعلق بأي مهام أو أمور أخرى تدخل ضمن
اختصاصات الديوان ولم يرد لها نص في هذا القانون
القوانني األخرى املعمول بها في السلطة الوطنية.
املادة ( )58إلغاءات
يلغى قانون هيئة الرقابة العامة رقم ( )17لسنة 1995
والقرار رقم  22لسنة  1994بشأن إنشاء هيئة الرقابة
العامة كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة ( )59إصدار لوائح وأنظمة تنفيذية
يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الديوان وبعد
التنسيق مع جلنة املوازنة العامة في املجلس التشريعي
اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة ( )60التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ /27 :ديسمبر2004 /
ميالدية.
املوافق /15 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املادة ()2

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

يخضع ألحكام هذا القانون:

وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2005/1/6

1 -1رئيس السلطة الوطنية ونوابه ومستشاروه.

أصدرنا القانون التالي:
املادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
الهيئة:
هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الرئيس:
رئيس هيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
الكسب غير املشروع:
كل مال حصل عليه أحد اخلاضعني ألحكام هذا القانون
لنفسه أو لغيره بسبب استغالل الوظيفة أو الصفة أو
نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني أو لآلداب العامة أو
بأية طريقة غير مشروعة وإن لم تشكل جرما ويعتبر
كسبا غير مشروع كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي
اخلدمة أو قيام الصفة على اخلاضع لهذا القانون أو
على زوجه أو على أوالده القصر متى كانت ال تتناسب
مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها.
ويدخل في حكم الكسب غير املشروع كل مال حصل
عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري عن طريق تواطؤ مع
أي شخص من اخلاضعني لهذا القانون على استغالل
وظيفته أو صفته.

26

2 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3 -3أعضاء املجلس التشريعي الفلسطيني.
4 -4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة.
5 -5رؤساء األجهزة ومديرو الدوائر ونوابهم في قوات
األمن والشرطة.
6 -6احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية.
7 -7رؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات املساهمة
العامة ومديروها التنفيذيون التي تكون السلطة
الوطنية أو أي من مؤسساتها مساهما فيها.
8 -8املوظفون اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية من الفئات
اخلاصة واألولى والثانية.
9 -9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع
والصيارف ومندوبو املشتريات واملبيعات وأعضاء
جلان الشراء والبيع من الفئات الثالثة والرابعة
واخلامسة املنصوص عليها في قانون اخلدمة املدنية
ومن في حكمهم من أفراد قوات األمن والشرطة.
1010موظفو ومسئولو وأعضاء اجلهات التي تتلقى
موازناتها أو أي دعم من املوازنة العامة للدولة.
1111أي شخص آخر يقرر مجلس الوزراء إخضاعه ألحكام
هذا القانون.
املادة ()3
1 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
هيئة مكافحة الكسب غير املشروع ،وتتمتع الهيئة
بالشخصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملالي
وتخصص لها موازنة خاصة ضمن املوازنة العامة
للدولة.
2 -2يعني رئيس الدولة ،رئيسا للهيئة بناء على تنسيب
مجلس الوزراء ويصادق على تعيينه املجلس
التشريعي الفلسطيني باألغلبية املطلقة.
3 -3يعني رئيس الهيئة عددا كافيا من املوظفني لتمكني
الهيئة من القيام مبهامها.

املادة ()7
وفقا ألحكام القانون يتمتع الرئيس وموظفو الهيئة
باحلصانة عن كل ما يقومون به من أعمال تتعلق بتنفيذ
مهامهم.
املادة ()8
تختص الهيئة مبا يلي:
1 -1حفظ جميع إقرارات الذمة املالية وطلب أية بيانات أو
إيضاحات تتعلق بها.

املادة ()4

2 -2فحص الذمة املالية للخاضعني ألحكام هذا القانون.

يشترط فيمن يعني رئيسا للهيئة ما يلي:

3 -3التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع.

1 -1أن يكون فلسطينيا من أبوين وجدين فلسطينيني وال
يتمتع بأية جنسية أخرى.

املادة ()9

2 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
3 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4 -4أال يقل عمره عن أربعني سنة.
5 -5أال يكون قد صدر بحقه حكم قطعي من محكمة
مختصة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة
أو جرمية من جرائم األموال.
املادة ()5
يشترط فيمن يعني موظفا في الهيئة:
1 -1أن يكون فلسطينيا.
2 -2أن يكون من ذوي الكفاءة واالختصاص.
3 -3من املشهود له بالنزاهة وحسن السمعة.
4 -4أال يكون قد أدين من محكمة مختصة في أية جرمية
مالية أو مخلة بالشرف أو األمانة.
املادة ()6
1 -1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة
للتجديد.
2 -2ال يجوز عزل أو تغيير الرئيس إال مبوافقة األغلبية
املطلقة ألعضاء املجلس التشريعي.
3 -3يكون الرئيس مسؤوال أمام املجلس التشريعي.

وفقا ألحكام القانون يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها
واختصاصاتها ما يلي:
1 -1طلب البيانات واإليضاحات واحلصول على األوراق
واملستندات أو صور عنها من اجلهات ذات العالقة ،مبا
فيها تلك التي تعتبر سرية.
2 -2على جميع اجلهات املختصة القيام مبا تكلفها بها
الهيئة ولها االستعانة مبأموري الضبط أو أية جهة
أخرى مختصة.
املادة ()10
على جميع اجلهات املختصة أن تقدم إلى الهيئة في بداية
كل سنة مالية بيان بأسماء املكلفني التابعني لها اخلاضعني
ألحكام هذا القانون.
املادة ()11
1 -1يقدم رئيس السلطة الوطنية إقرارا بالذمة املالية
اخلاصة به وبزوجه وبأوالده مفصال فيه كل ما
ميلكون من عقارات ومتقوالت واسهم وسندات
وأموال نقدية داخل فلسطني وخارجها ،وما عليهم من
ديون ،ويحفظ هذا اإلقرار مغلقا وسريا لدى محكمة
العدل العليا ،وال يجوز االطالع عليه إال بإذن احملكمة
عند االقتضاء وفي احلدود التي يسمح بها القانون.
2 -2ال يجوز لرئيس السلطة الوطنية أن يشتري أو يستأجر
أو يبيع أو مينح أو يهدي شيئا من أمالك الدولة ،أو أحد
األشخاص املعنوية العامة ،أو أن تكون له مصلحة مالية
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في أي عقد من العقود التي تبرمها اجلهات احلكومية
أو اإلدارية ،كما ال يجوز له طوال مدة رئاسته أن
يكون عضوا في مجلس إدارة أي شركة أو أن ميارس
التجارة أو أي مهنة من املهن أو أن يتقاضى راتبا آخر
أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة
كانت غير الراتب الواحد احملدد للرئيس ومخصصاته.
املادة ()12
1 -1إذا تبني لرئيس الهيئة أو النائب العام وجود شبهات
لكسب غير مشروع من قبل رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية يتقدم بطلب متهيدي إلى املجلس التشريعي
واحملكمة الدستورية طالبا البحث في األهلية القانونية
لرئيس السلطة وفقا لألصول الواردة في القانون
األساسي.
2 -2يوقف رئيس السلطة الوطنية عن ممارسة مهام
منصبه مبجرد توجيه االتهام ،ويتولى رئيس املجلس
التشريعي مهام رئيس السلطة الوطنية مؤقتا حلني
الفصل في االتهام ،ويتولى النائب العام إجراءات
التحقيق ،وتكون محاكمة رئيس السلطة الوطنية
أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات
احملاكمة أمامها ،وإذا صدر حكم قطعي بإدانته أعفي
من منصبه مع عدم االخالل بالعقوبات األخرى وفقا
للقانون.
املادة ()13
1 -1لرئيس السلطة الوطنية احلق في إحالة رئيس الوزراء
إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم الكسب غير
املشروع أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها وذلك
وفقا ألحكام القانون.
2 -2لرئيس الوزراء احلق في إحالة أي من الوزراء إلى
التحقيق استنادا إلى أي من األسباب املشار إليها في
الفقرة ( )1أعاله وذلك وفقا ألحكام القانون.
املادة ()14
1 -1يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور
صدور قرار االتهام ،وال يحول انتهاء خدمته دون
االستمرار في التحقيق واملتابعة.
2 -2يتولى النائب العام أو من ميثله من أعضاء النيابة
العامة إجراءات التحقيق وتتم احملاكمة أمام احملكمة
املختصة ،وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانون
العقوبات واإلجراءات اجلزائية.
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3 -3تسري األحكام السابقة على نواب الوزراء ووكالء
الوزارات ومن في حكمهم.
املادة ()15
1 -1لرئيس الهيئة أو النائب العام في حالة وجود شبهات
لكسب غير مشروع لدى عضو في املجلس التشريعي
الطلب من املجلس رفع احلصانة حسب األصول كما
ورد في النظام الداخلي للمجلس.
2 -2يوقف عضو املجلس التشريعي عن ممارسة مهامه
مجرد رفع احلصانة عنه ويتولى النائب العام إجراءات
التحقيق واالتهام وتتم احملاكمة أمام احملكمة املختصة
وتتبع األحكام والقواعد املقررة في قانوني العقوبات
واإلجراءات اجلزائية ،وإذا حكم بإدانته بحكم نهائي
بفقد عضويته في املجلس التشريعي مع عدم اإلخالل
بالعقوبات األخرى املقرة وفقا للقانون.
املادة ()16
1 -1فيما عدا الفئات املنصوص عليها في البنود (،2 ،1
 )4 ،3من املادة ( )2من هذا القانون (رئيس السلطة
الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس
وأعضاء املجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية
والنيابة العامة) على كل من يخضع ألحكام هذا
القانون أن يقدم إلى الهيئة ما يلي:
أ-

إقرار عن ذمته املالية وذمة أوالده القصر يبني
فيه األموال املنقولة وغير املنقولة التي ميلكونها،
مبا في ذلك األسهم والسندات واحلصص
في الشركات واحلسابات في البنوك والنقود
واحللي واملعادن واألحجار الثمينة ،ومصادر
دخلهم وقيمة هذا الدخل ،وذلك خالل شهرين
من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون.

ب -إقرار ذمة مالية كل ثالث سنوات أو عند الطلب
على أن يتضمن عالوة على البيانات املنصوص
عليها في الفقرة أعاله مصدر أي زيادة في الذمة
املالية.
ج -إضافة لإلقرارات املنصوص عليها سابقا على
كل من يخضع ألحكام هذا القانون أن يقدم
إقرارا عن ذمته املالية خالل شهر واحد من
تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون.
2 -2فيما يتعلق بالفئات املنصوص عليها في البنود (،2 ،1
 )4 ،3من املادة ( )2من هذا القانون رئيس السلطة
الوطنية ،رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ،رئيس
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وأعضاء املجلس التشريعي ،أعضاء السلطة القضائية
والنيابة العامة) ،للهيئة احلق في االطالع على إقرارات
الذمم املالية اخلاصة بهم ولهذا الغرض لها أن تطلب
من احملكمة العليا اإلذن لها باالطالع على إقرارات
الذمم املالية لهم وعلى احملكمة العليا اإلذن بذلك في
احلدود التي يسمح بها القانون.
املادة ()17
إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها في البنود (،1
 )4 ،3 ،2من املادة ( )2من هذا القانون وجود شبهات قوية
على كسب غير مشروع حتيل الهيئة األمر إلى رئيس السلطة
الوطنية بالنسبة لرئيس الوزراء وإلى رئيس مجلس الوزراء
بالنسبة للوزراء ،وإلى املجلس التشريعي بالنسبة لرئيس
السلطة الوطنية ورئيس وأعضاء املجلس التشريعي ،وإلى
مجلس القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية
والنيابة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
املادة ()18
لكل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن كسب غير
مشروع أن يتقدم إلى الهيئة بتلك املعلومات أو تقدمي شكوى
بشأنها ضد أي من اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
املادة ()19
1 -1على كل موظف عام علم بكسب غير مشروع أن يبلغ
الهيئة بذلك.
2 -2ال يجوز أن يكون البالغ الذي تقدم به املوظف حسب
الفقرة ( )1أعاله سببا التخاذ أي من اإلجراءات
التأديبية بحقه أو اتخاذ أية إجراءات تخل مبكانته
الوظيفية.
املادة ()20

2 -2تقدميها حملكمة البداية املختصة مباشرة إذا كانت
شبهة الكسب غير املشروع غير معلومة املصدر أو
كان هذا اجلرم قد مر عليه الزمن أو سقط بإحدى طرق
سقوط دعوى احلق العام.
املادة ()22
تعتبر اإلقرارات املنصوص عليها في هذا القانون واإلجراءات
املتخذة للتحقيق وفحص الشكاوى املقدمة بشأن الكسب غير
املشروع من األسرار التي ال يجوز إفشاؤها إال بقرار من
احملكمة املختصة.
املادة ()23
إذا امتنع زوج املكلف بتقدمي اإلقرارات املنصوص عليها في
هذا القانون عن إعطاء البيانات الالزمة والتوقيع عليها وجب
على املكلف أن يخطر الهيئة بهذا االمتناع ،وعلى الهيئة تكليف
الزوج املمتنع تقدمي إقرار عن ذمته املالية خالل شهرين من
تاريخ إخطاره.
املادة ()24
للهيئة أن تطلب من احملكمة املختصة حجز أموال املشتبه
بثرائه ،أو أية أموال يشتبه أنها تعود له في أي يد كانت،
حجزا إحتياطيا ،ولها أن تطلع على دفاتر املدعى عليه
ومستنداته وأن تستقي ما يلزمها من معلومات من الدوائر
الرسمية وغير الرسمية وأن تستعني ألداء هذه املهمة مبن
تراه مناسبا من اخلبراء.
املادة ()25
كل من حصل لنفسه أو لغيره أو سهل لهم احلصول على
كسب غير مشروع يعاقب مبا يلي:
1 -1السجن املؤقت.

إذا تبني للهيئة جدية الشكوى تطلب من الشخص املطعون
في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء.

2 -2رد قيمة الكسب غير املشروع ،وكل ما يثبت في ذمته
املالية من أموال كان قد استحصل عليها عن طريق
الكسب غير املشروع.

املادة ()21

3 -3دفع غرامة مالية تساوي قيمة الكسب غير املشروع.

إذا تبني من خالل اإلقرارات أو من خالل الشكاوى املقدمة
وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع يقرر رئيس
الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى النائب
العام للقيام مبا يلي:
1 -1حتريك الدعوى بشأنها التخاذ املقتضى القانوني.

املادة ()26
1 -1انقضاء الدعوى اجلنائية بالوفاة ال مينع من رد الكسب
غير املشروع بحكم من احملكمة املختصة بناء على طلب
الهيئة.
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2 -2يجوز للمحكمة املختصة أن تأمر بإدخال كل من
استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا في املادة ()13
من هذا القانون ليكون احلكم بالرد في مواجهته ونافذا
في أمواله بقدر ما استفاد.
املادة ()27
1 -1إذا بادر مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو
الشريك فيها إلى إبالغ السلطات العامة عن اجلرمية
قبل كشفها وعن املال املتحصل منها أعفي من عقوبتي
السجن والغرامة املقررتني لهذه اجلرمية.
2 -2إذا أعان مرتكب جرمية الكسب غير املشروع أو
الشريك فيها أثناء التحقيق معه على كشف اجلرمية
ومرتكبيها تخفض العقوبة إلى احلبس ويعفى من
عقوبة الغرامة.
املادة ()28
كل من تخلف من املكلفني عن تقدمي إقرارات الذمة املالية في
املواعيد املقررة يعاقب بغرامة ال تقل عن مائة دينار أردني
وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا عن كل شهر تأخير من تاريخ خضوعه ألحكام هذا
القانون أو تاريخ تكليفه بذلك من قبل الهيئة.
املادة ()29
1 -1كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة في اإلقرارات
املنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقل
عن مائة دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا.
2 -2يعفى من العقوبة من بادر من تلقاء نفسه بتصحيح
البيانات الواردة في اإلقرار قبل كشف اخلطأ.
املادة ()30
كل من بلغ كذبا بنية اإلساءة عن كسب غير مشروع يعاقب
باحلبس ملدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة
دينار أردني وال تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا أو بإحدى هاتني العقوبتني.
املادة ()31
كل شخص صدر بحقه حكما باتا بارتكاب جرمية الكسب
غير املشروع يحرم من تولي أية وظيفة عامة.
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املادة ()32
ال متنع العقوبات املقررة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة
أخرى أشد تكون مقررة في أي قانون آخر.
املادة ()33
ال تخضع للتقادم قضايا الكسب غير املشروع وكل ما يتعلق
بها من إجراءات.
املادة ()34
تعد الهيئة األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،وتصدر
عن مجلس الوزراء.
املادة ()35
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة ()36
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ / 8 :يناير 2005 /ميالدية.
املوافق /27 :ذو القعدة 1425 /هجرية.
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون الدين العام رقم ( )24لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته ،ال سيما املادة ( )41منه،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة
بتاريخ ،2005/11/09
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

احملافظ :محافظ سلطة النقد.
الدين العام :الرصيد القائم لاللتزامات املالية احلكومية،
غير املسدد واملترتب عليها دفعه تسديدا ً اللتزاماتها.
الدين العام اخلارجي :االلتزامات املالية املترتب على
احلكومة دفعها تسديدا ً لألموال التي اقترضتها من
الدول والهيئات واملؤسسات الدولية اخلارجية مبقتضى
القانون.
الدين العام الداخلي :االلتزامات املالية املترتب على
احلكومة دفعها تسديدا ً لألموال التي اقترضتها مبوجب
سندات حكومية أو من بنوك محلية أو مؤسسات مالية
محلية أخرى.

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة

الدين املمتاز :الدين الذي يعطى األولوية في السداد على
غيره من أنواع الديون األخرى.

املادة ( )1التعاريف

السند املسجل :سند الدين العام الذي تسجل قيمته
االسمية باسم مالكه.

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
احلكومة :الوزارات والدوائر احلكومية املدرجة كمراكز
مالية مستقلة في قانون املوازنة العامة السنوي للسلطة
الوطنية.

إذن اخلزينة :الصك الصادر عن احلكومة والذي تسجل
قيمته باسم مالكه وال تزيد مدته على سنة.
السندات احلكومية :السندات املسجلة وأذونات اخلزينة
الصادرة مبقتضى هذا القانون.
صندوق الوفاء :األموال التي ترصد وتتجمع للوفاء
بقيمة أي إصدار من إصدارات الدين العام الداخلي.
السجل :سجل السندات احلكومية املنظم بأحكام هذا
القانون.

اللجنة :اللجنة الوزارية العليا املشكلة مبقتضى املادة ()2
من هذا القانون.
الوزارة :وزارة املالية.

املادة ( )2اللجنة الوزارية العليا

الوزير :وزير املالية.

تشكل جلنة برئاسة الوزير وعضوية كل من احملافظ ومدير
عام هيئة سوق رأس املال تتولى املهام والصالحيات اآلتية:

الدائرة :دائرة الدين العام بوزارة املالية.

1 -1إعداد اإلطار العام للسياسات ووضع االستراتيجيات
وحتديد األهداف قصيرة وطويلة األمد إلدارة الدين
العام واستخداماته.

املدير :مدير عام الدائرة.
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2 -2دراسة املقترحات والتوصيات املقدمة من اجلهات
احلكومية املعنية ومن الدائرة ورفع التوصيات ملجلس
الوزراء التخاذ القرارات املناسبة بشأنها.

الفصل الثاني :إدارة الدين العام
املادة ( )7تنظيم السجل

3 -3أي أمور أخرى تكون الزمة لتحقيق مهامها تكلف بها
من مجلس الوزراء.

تنظم الدائرة سجالً يسمى سجل السندات احلكومية يقيد
فيه ما يأتي:

املادة ( )3قرارات اللجنة

1 -1اسم مالك السند احلكومي.

ال تكون قرارات اللجنة نافذة إال بعد مصادقة مجلس الوزراء
عليها.
املادة ( )4اجتماعات اللجنة
جتتمع اللجنة كل ثالثة أشهر وكلما دعت احلاجة بدعوة من
رئيسها ،وال يكون اجتماعها قانونيا ً إال بحضور أربعة من
أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية األعضاء احلاضرين.
املادة ( )5دائرة الدين العام

تشكل بالوزارة «دائرة الدين العام» تختص بشؤون الدين
العام وتتولى املهام اآلتية:
1 -1دراسة األسواق املالية ،والوقوف على التطورات
الطارئة على رؤوس األموال وتكلفة القروض
واالستثمارات.
2 -2دراسة املركز املالي ألي جهة تريد االقتراض بكفالة
السلطة الوطنية.
3 -3دراسة اجلدوى االقتصادية للمشاريع املقترح متويلها
من خالل االقتراض.
4 -4دراسة اجلدوى االقتصادية للقروض وحتديد عبء
تكلفة كل منها.
5 -5حتليل وتبويب البيانات اخلاصة بالتزامات القروض،
وإعداد اإلحصاءات الدورية.
6 -6مسك السجالت الالزمة ملتابعة الدين العام.
7 -7أية أمور أخرى تتعلق بالدين العام تكلف بها من قبل
الوزير.
املادة ( )6تزويد البيانات
تلتزم جميع هياكل احلكومة بتزويد الدائرة بجميع البيانات
املتعلقة مبا يخصها من الدين العام كل ستة شهور.
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2 -2البيانات األساسية للسند احلكومي والفائدة املترتبة
عليه.
3 -3أي تغيير يقع على ملكية السند احلكومي أو رهنه أو
حجزه.
املادة ( )8استخدام احلاسب اآللي
يجوز استخدام احلاسب اآللي في تنظيم السجل ،وتعد
البيانات الصادرة واملوقعة من املوظف املسئول عن السجل
مبثابة مستندات رسمية.
املادة ( )9تداول السندات احلكومية
تعتبر القيود املتعلقة بتداول السندات احلكومية لدى أي جهة
ذات عالقة ،بينة على ملكيتها.
املادة ( )10تبادل املعلومات
يتم تبادل املعلومات من الدائرة مع سلطة النقد ومركز إيداع
األوراق املالية ،واملتعاملني بإصدار السندات احلكومية
يوميا ً بواسطة الوثائق أو الوسائل اإللكترونية لضمان قيود
متماثلة لدى كل هذه اجلهات ،كما يتم لهذه الغاية مطابقتها
من قبل سلطة النقد وإدارة هيئة سوق رأس املال شهرياً.
املادة ( )11االقتراض
مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر ،يعد الوزير مخوالً من
مجلس الوزراء باالقتراض لصالح احلكومة وفقا ً ألحكام
هذا القانون ،على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة
اقتراض وأخذ موافقته عليها.
املادة ( )12االقتراض احلكومي
يقتصر االقتراض احلكومي على أي من األغراض اآلتية:
1 -1متويل عجز املوازنة العامة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
2 -2دعم ميزان املدفوعات.

املادة ( )20قابلية السندات للتداول

3 -3متويل املشاريع املدرجة في قانون املوازنة العامة أو
أي قانون آخر ملواجهة احلاالت الطارئة.

دون اإلخالل مبا نصت عليه املادة ( )7من هذا القانون تكون
السندات احلكومية قابلة للتداول.

4 -4إعادة هيكلية الدين العام.
املادة ( )13وضع خطة السندات احلكومية
يضع الوزير بالتشاور مع احملافظ ومدير عام هيئة سوق
رأس املال خطة إصدارات السندات احلكومية وشروط
االكتتاب فيها والوفاء بها واإلعالن عنها ،وله تعديل اخلطة
بذات الطريقة.
املادة ( )14حتديد شروط إدارة إصدار السندات احلكومية
يحدد الوزير بالتشاور مع احملافظ شروط إدارة إصدار
السندات احلكومية والقيمة اإلجمالية ألي إصدار.
املادة ( )15حتديد فئات السندات
حتدد فئات السندات والنصوص احملررة عليها وأوصافها
وأشكالها بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزير.
املادة ( )16املدة
ال يجوز أن تزيد املدة الواقعة بني إصدار السندات وتاريخ
الوفاء بها على عشر سنوات ،وألذونات اخلزينة على سنة
واحدة.
املادة ( )17اإلعالن عن التعديل
ال يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار السندات
احلكومية بعد اإلعالن عنها وتداولها.
املادة ( )18حتديد شروط اعتماد األشخاص
حتدد بتعليمات يصدرها احملافظ ومدير عام هيئة سوق
رأس املال شروط اعتماد األشخاص املتعاملني باإلصدارات
األولية للسندات احلكومية.
املادة ( )19التقارير
تتولى الوزارة إصدارات الدين العام ،وعلى الوزير تزويد
احملافظ ومدير عام هيئة سوق رأس املال بتقارير شهرية
عن أوضاع هذا الدين.

املادة ( )21نطاق االقتراض
يقتصر االقتراض الداخلي للحكومة على االقتراض بواسطة
السندات احلكومية.
املادة ( )22جواز االقتراض من البنوك احمللية
يجوز للحكومة االقتراض من البنوك احمللية أو أية مؤسسات
مالية أخرى بالقدر الذي يحدده قانون املوازنة العامة
السنوي.
املادة ( )23الكفالة املالية
ال يجوز للحكومة أن تكفل ماليا ً أية جهة كانت ،ويجوز
ذلك استثنا ًء إذا تعلق األمر مبشاريع استثمارية تقتضيها
املصلحة الوطنية بنا ًء على اقتراح من الوزير وموافقة من
مجلس الوزراء.
املادة ( )24الدين العام الداخلي
يعد الدين العام الداخلي الصادر مبقتضى هذا القانون
وفوائده وجوائزه املستحقة دينا ً ممتازاً.
املادة ( )25اإلعفاء من األرباح
تعفى األرباح الناشئة عن االستثمار في السندات احلكومية
وفوائدها وجوائزها املستحقة من الضرائب.
املادة ( )26تسديد املبالغ
إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام
يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك فيكون أول يوم عمل
يليه هو اليوم الواجب التسديد فيه ،أو حسبما تنص عليه
اتفاقية القرض.
املادة ( )27وقف دفع الفائدة
يوقف دفع الفائدة عن سند الدين احلكومي اعتبارا ً من
التاريخ املعني للوفاء به سواء قدم طلب لدفع قيمته أم لم
يقدم.
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املادة ( )28اعتبار الدين العام التزاما ً مطلقا ً
يعتبر الدين العام التزاما ً مطلقا ً غير مشروط على احلكومة
ويسدد من مواردها ،وترصد في املوازنة العامة سنويا ً
املبالغ الكافية لتسديد استحقاقاته وخدمته.
املادة ( )29تنظيم عملية السداد
تنظم عملية سداد الدين العام بالئحة تنفيذية تصدر عن
مجلس الوزراء.

الفصل الثالث :إدارة الدين العام واألصول
املادة ( )30الرصيد القائم للدين العام

املعامالت في اجلريدة الرسمية ،وال يجوز أن تعدل الشروط
التعاقدية للدين املوضوعة حسب هذا القانون من جانب واحد.
املادة ( )35رصد املخصصات
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات رصد
املخصصات الكافية في مشاريع موازناتها ملواجهة أعباء
الدين احلكومي والذي يشمل األقساط والفوائد املستحقة
على املبالغ املسحوبة واحملجوزة من أصل الدين احلكومي
والفروق الناشئة عن تغيير أسعار الصرف أو إعادة
تقييم الدين احلكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد
استحقاقها.
املادة ( )36دراسة املركز املالي

ال يجوز أن يزيد الرصيد القائم للدين العام في أي وقت من
األوقات على  %40من الناجت احمللي اإلجمالي باألسعار
اجلارية للسنة األخيرة التي تتوافر عنها البيانات.

على الوزارة دراسة املركز املالي ألي جهة تريد االقتراض
بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء
بااللتزامات.

املادة ( )31حتديد احلدود العليا لإلقراض

املادة ( )37املفوض بالتوقيع

حتدد املوازنة العامة السنوية احلدود العليا لالقتراض
اجلديد من قبل السلطة الوطنية والسحب املكشوف
من البنوك احمللية ،وتضع أحكاما ً محددة لدفع الفوائد
وتسديد أصل الدين الذي يدفع خالل السنة مقابل الدين
اإلجمالي.
املادة ( )32إدارة الدين احلكومي
تتولى الوزارة إدارة الدين احلكومي ومتابعته باعتبارها
اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع على اتفاقيات القروض
للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة الوطنية حسب
القوانني واألنظمة املعمول بها ،وال يجوز ألية جهة أخرى
القيام بذلك.
املادة ( )33تقييدات على االقتراض
1 -1ال يجوز للوزارات واملؤسسات العامة االقتراض.
2 -2ال يجوز استخدام القرض لغير الغايات التي مت
االقتراض من أجلها إال مبوافقة مسبقة من مجلس
الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير.
املادة ( )34نشر القرارات
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان
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يكون الوزير هو املفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية
على كل اتفاقيات االقتراض.
املادة ( )38تقدمي التقارير
على اجلهة التي حتصل على أي اقتراض بكفالة السلطة
الوطنية أن تقدم إلى الوزارة تقارير ربع سنوية عن مركزها
املالي وحساباتها اخلتامية.

الفصل الرابع :أحكام ختامية
املادة ( )39عرض اتفاقيات الدين العام على املجلس
التشريعي
تعرض اتفاقيات الدين العام اخلارجي على املجلس
التشريعي للموافقة عليها وتنشر في اجلريدة الرسمية.
املادة ( )40إصدار الالئحة التنفيذية والتشريعات
الثانوية
يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لهذا القانون،
ويصدر الوزير بالتنسيق مع احملافظ التعليمات والقرارات
الالزمة لنفاذ أحكامه.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )41اإللغاء
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة ( )42التنفيذ والنفاذ والنشر
يخصه -تنفيذ أحكام
على اجلهات املختصة كافة – ك ّل فيما
ّ
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة عزة بتاريخ 2005/11/23:ميالدية.
املوافق 21 :شوال  1426هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

35

دليل التشريعات السارية في فلسطني

قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2010بشأن املصادقة على تعيني رئيس هيئة مكافحة
الكسب غير املشروع
رئيس دولة فلسطني

املادة ()3

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته وال سيما أحكام املادة ( )43منه،
واالطالع على قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
،2005

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2010/03/09 :املوافق:
/23ربيع األول1431/هـ

واالطالع على القرار الرئاسي بشأن تعيني رئيس هيئة
مكافحة الكسب غير املشروع رقم ( )55لسنة ,2010

محمود عباس

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

رئيس دولة فلسطني

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

وبإسم الشعب العربي الفلسطيني،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

اصدرنا القرار بقانون التالي:
املادة ()1
املصادقة على تعيني السيد /رفيق شاكر درويش النتشة
رئيسا ً لهيئة مكافحة الكسب غير املشروع.
املادة ()2
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها القراره.
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قرار بقانون رقم ( )7لسنة  2010بشأن تعديل قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة 2005
رئيـــــــــــــــــس دولـــــــة فلسطــــــــني

املادة ( )2اسم القانون

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحريــر الفلسطينية

تعني عبارة ״القانون األصلي״ فيما بعد أينما وردت في
هذا القانون ״قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
2005״.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينيــــــــة
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته وال سيما أحكام املادة ( )43منه،
واالطالع على قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
،2005
واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )16لسنة 1960م
وتعديالته الساري في احملافظات الشمالية،
واالطالع على قانون العقوبات رقم ( )74لسنة 1936م
وتعديالته الساري في احملافظات اجلنوبية،
واالطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة
،2002
واالطالع على قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ( )3لسنة
،2001
واالطالع على القرار بقانون رقم ( )9لسنة  2007بشأن
مكافحة غسل األموال،
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

وباسم الشعب العربي الفلسطيني,
أصدرنا القرار بالقانون التالي:

املادة ( )3مكافحة الفساد
تستبدل عبارة جرمية ״الكسب غير املشروع״ أينما وردت
في القانون األصلي لغايــات تطبيق هذا القانون بعبارة
״جرمية الفساد״.
املادة ( )4تعاريف
تعدل املادة رقم ( )1من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية:
السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية:
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
املجلس التشريعي:
املجلس التشريعي الفلسطيني.
مجلس الوزراء:

املادة ( )1القانون األصلي

مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.

يستبدل مسمى قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
 2005مبسمى ״قانون مكافحة الفساد رقم ( )1لسنة
 2005״.

الهيئة:
هيئة مكافحة الفساد.
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رئيس الهيئة:
رئيس هيئة مكافحة الفساد.
الفساد:
يعتبر فسادا ً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
1 -1اجلرائم املخلة بواجبات الوظيفة العامة واجلرائم
املخلة بالثقة العامة املنصوص عليها في قوانني
العقوبات السارية.

املادة ( )5اخلاضعون ألحكام القانون
تعدل املادة رقم ( )2من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
يخضع ألحكام هذا القانون:
1 -1رئيس السلطة الوطنية ومستشاروه ورؤساء
املؤسسات التابعة للرئاسة.
2 -2رئيس وأعضاء مجلس الوزراء ومن في حكمهم.
3 -3رئيس وأعضاء املجلس التشريعي.

2 -2اجلرائم الناجتة عن غسل األموال املنصوص عليها
في قانون غسل األموال.

4 -4أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة وموظفوها.

3 -3كل فعل يؤدي إلى املساس باألموال العامة.

5 -5رؤساء هيئات وأجهزة السلطة الوطنية.

4 -4إساءة استعمال السلطة خالفا ً للقانون.

6 -6احملافظون ورؤساء وأعضاء مجالس الهيئات احمللية
والعاملون فيها.

5 -5قبول الواسطة واحملسوبية التي تلغي حقا ً وحتق
باطالً.
6 -6الكسب غير املشروع.
املجرمة الواردة في االتفاقيات
7 -7جميع األفعال
َ
العربية والدولية ملكافحة الفساد التي صادقت عليها
أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
املوظف:
كل من يعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة
في نظام تشكيالت الوظائف املدنية أو العسكرية على
موازنة إحدى الدوائر احلكومية أيا ً كانت طبيعة تلك
الوظيفة أو مسماها.
املمتلكات:
املوجودات بكل أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية،
منقولة أو غير منقولة ،واملستندات أو الصكوك القانونية
التي تثبت ملكية تلك املوجودات ،أو وجود حق فيها.
احملسوبية والواسطة:
اتخاذ املوظف قرارا ً أو تدخالً لصالح شخص أو جهة
غير مستحقة أو تفضيلها على غيرها العتبارات غير
مهنية كاالنتماء احلزبي أو العائلي أو الديني أو اجلهوي
للحصول على منفعة مادية أو معنوية.
احملكمة:
هيئة احملكمة املختصة بنظر جرائم الفساد.
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7 -7املوظفون.
8 -8رؤساء وأعضاء إدارة الشركات املساهمة العامة
والعاملون فيها التي تكون السلطة الوطنية أو أي من
مؤسساتها مساهما فيها.
9 -9مأمورو التحصيل ومندوبوهم واألمناء على الودائع
واملصارف.
1010احملكمون واخلبراء واحلراس القضائيني ووكالء
الدائنني واملصفني.
1111رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات واملؤسسات
العامة واجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية التي
تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة وباالستقالل
املالي واإلداري.
1212األحزاب والنقابات ومن في حكمهم والعاملني في أي
منها حتى لو لم تكن تتلقى دعما ً من املوازنة العامة.
1313األشخاص املكلفني بخدمة عامة بالنسبة للعمل الذي
يتم تكليفهم به.
1414أي شخص غير فلسطيني يشغل منصبا ً في أي من
مؤسسات السلطة الوطنية ،التشريعية ،التنفيذية
والقضائية ،وأي شخص ميارس وظيفة عمومية
لصالح أي جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو منظمة
أهلية تابعة لبلد أجنبي أو مؤسسة دولية عمومية.
1515أي شخص آخر أو جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء
إخضاعهم ألحكام هذا القانون.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )6إنشاء الهيئة

املادة ( )7رئاسة الهيئة

تعدل املادة رقم ( )3من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
1 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى ״هيئة
مكافحة الفساد״ ،تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل اإلداري واملالي وتخصص لها موازنة
خاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية ،ولها
بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية الالزمة
لتحقيق أهدافها ،وحق إبرام العقود والتقاضي وميثلها
أمام احملاكم النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة.

تعدل املادة رقم ( )6من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:

2 -2يكون املقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،ويجوز
بقرار من رئيس الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها في
كافة محافظات الوطن.
3 -3يعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية،
بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء.
 4 -4يؤدي رئيس الهيئة قبل مباشرته مهامه أمام رئيس
السلطة الوطنية وبحضور رئيس املجلس التشريعي
ورئيس مجلس القضاء األعلى اليمني التالية ״اقسم
بــالله العظيم أن أكون مخلصا ً لله ثم للوطن وأن أحترم
النظام الدستوري والقوانني واألنظمة ،وأن أقوم باملهام
املوكلة لي بصدق وأمانة والله على ما أقول شهيد״.
5 -5يعني رئيس الهيئة عددا كافيا ً من املوظفني واملستشارين
لتمكني الهيئة من القيام مبهامها ويتم حتديد درجاتهم
ورواتبهم ومكافآتهم وعالواتهم وجميع حقوقهم
الوظيفية واملالية مبوجب نظام خاص بذلك.
6 -6استثنا ًء مما ورد في الفقرة أعاله ،يخضع رئيس
الهيئة وكافة العاملني فيها ألنظمة التقاعد السارية
املفعول ويستفيدوا من التأمني الصحي احلكومي وفقا ً
للقانون.
7 -7يشكل رئيس الهيئة مجلسا ً استشاريا ً من الشخصيات
املشهود لها باخلبرة والكفاءة لالستئناس برأيه فيما
يعرض عليه من مسائل.
8 -8يعني نائبا ً لرئيس الهيئة بنا ًء على قرار من رئيس
السلطة الوطنية وتنسيب رئيس الهيئة ،يتولى نائب
رئيس الهيئة مهام رئيس الهيئة حال غيابه.
9 -9على رئيس الهيئة وجميع العاملني فيها أن يفصحوا
عن ممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأوالدهم
القاصرين قبل مباشرتهم لعملهم ،وحتفظ هذه
الذمم في الهيئة بالنسبة للعاملني ،ولدى احملكمة
العليا بالنسبة لرئيس الهيئة.

1 -1تكون مدة رئاسة الهيئة سبع سنوات غير قابلة
للتجديد.
2 -2ال يجوز عزل رئيس الهيئة من مهامه إال إذا أدين
بحكم قطعي بجرم اإلخالل بالواجبات واملهام املوكلة
له أو ارتكابه أي عمل ميس بالشرف أو الكرامة أو أي
فعل أو تصرف يدخل في نطاق الفساد وفق أحكام
هذا القانون.
3 -3يعفى رئيس الهيئة من مهامه بقرار من رئيس السلطة
الوطنية في احلاالت التالية:
أ-

االستقالة املقبولة.

ب -إذا فقد أحد شروط تعيينه.
ج -فقدانه لألهلية القانونية مبوجب قرار من
احملكمة املختصة.
املادة ( )8اختصاصات الهيئة
تعدل املادة رقم ( )8من القانون األصلي بإضافة الفقرات
التالية إليها بعد الفقرة رقم ( )3على النحو اآلتي:
1 -1التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من األشخاص
اخلاضعني ألحكام هذا القانون.
2 -2توعية املجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية
وتبصيره مبخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية
االقتصادية واالجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية
منها ومكافحته ،وذلك من خالل:
أ-

جمع املعلومات املتعلقة بكافة صور وأشكال
الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة
معلومات وتبادلها مع اجلهات والهيئات املعنية
في قضايا الفساد في الداخل واخلارج وفقا ً
للتشريعات النافذة.

ب -التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية
لتعزيز وتطوير التدابير الالزمة للوقاية من
جرائم الفساد وحتديث آليات ووسائل مكافحتها.
ج -التنسيق مع وسائل اإلعالم ملمارسة دور فاعل
في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في
املجتمع.
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د -العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات
املجتمع املدني واملؤسسات التعليمية في
األنشطة املناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة
مبخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح
مع الفساد واملفسدين.
3 -3رسم السياسة العامة ملكافحة الفساد بالتعاون مع
اجلهات ذات العالقة ووضع اخلطط والبرامج الالزمة
لتنفيذها.
4 -4إعداد نشرات دورية تبني مخاطر الفساد والواسطة
واحملسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإدارتها
العامة.
5 -5مراجعة وتقيم ودراسة التشريعات املتعلقة مبكافحة
الفساد واقتراح التعديالت عليها وفقا ً لإلجراءات املرعية.
6 -6التنسيق والتعاون مع اجلهات واملنظمات والهيئات
العربية واإلقليمية والدولية ذات الصلة مبكافحة
الفساد ،واملشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من
هذا النوع من اجلرائم.
7 -7إعداد التقرير السنوي للهيئة.
املادة ( )9صالحيات الهيئة
تعدل املادة ( )9من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
على الرغم مما ورد في قانون اإلجراءات اجلزائية والقوانني
األخرى ذات العالقة ،يكون للهيئة في سبيل تنفيذ مهامها
واختصاصاتها ما يلي:
1 -1تلقي التقارير والبالغات والشكاوى بخصوص
جرائم الفساد املقدمة لها ودراستها ومتابعتها،
والقيام بأعمال التحري وجمع االستدالالت بشأنها
والكشف عن املخالفات والتجاوزات وجمع األدلة
واملعلومات اخلاصة بذلك ومباشرة التحقيق والسير
في اإلجراءات اإلدارية والقانونية الالزمة وفقا ً ألحكام
هذا القانون والتشريعات ذات العالقة.
2 -2مالحقة كل من يخالف أحكام هذا القانون وحجز أمواله
املنقولة وغير املنقولة ومنعه من السفر وطلب كف يده
عن العمل من اجلهات املعنية ووقف راتبه وعالواته
وسائر استحقاقاته املالية عند اللزوم وتعديل أي من
تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات النافذة.
3 -3استدعاء الشهود واملعنيني من املوظفني العموميني
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أو موظفي القطاع اخلاص أو أي شخص له عالقة
لالستفسار والتحري حول واقعة تتعلق بجرمية فساد.
4 -4طلب أي ملفات أو بيانات أو أوراق أو مستندات أو
معلومات أو اإلطالع عليها أو احلصول على صور
منها من اجلهة املوجودة لديها مبا في ذلك اجلهات
التي تعتبر كل ذلك سري التداول وفقا ً لإلجراءات
القانونية النافذة.
5 -5التنسيق مع اجلهات املختصة لتعقب وضبط وحجز
واسترداد األموال والعائدات املتحصلة من جرائم
الفساد على أن يصدر قرار املصادرة بشأنها عن
احملكمة املختصة بنظر الدعوى.
6 -6للهيئة أن تباشر التحريات والتحقيقات الالزمة
ملتابعة أي من قضايا الفساد من تلقاء نفسها أو بناء
على إخبار أو شكوى ترد إليها من أية جهة ،وإذا تبني
بنتيجة الدعوى أو التحقيق أن اإلخبار أو الشكوى
الواردة إلى الهيئة كاذبة أو كيدية يتم حتويل مقدمها
إلى اجلهات القضائية املختصة ملعاقبته وفقا ً لألصول
القانونية املتبعة.
7 -7كل شركة أو جمعية أو هيئة أهلية أو نقابة أو أي هيئة
اعتبارية أخرى من اخلاضعني ألحكام هذا القانون
فيما عدا اإلدارات العامة إذا اقترف مديروها أو
أعضاء إدارتها أو ممثليها أو عمالها باسمها أو بإحدى
وسائلها جرمية من اجلرائم احملددة بهذا القانون،
يحق للهيئة وحسب واقع احلال أن تطلب من احملكمة
وقفها عن العمل ،أو حل أي من هذه الهيئات وتصفية
أموالها وحرمان كل من له عالقة باجلرمية املرتكبة من
تأسيس أية هيئة مماثلة أو أن يكون عضوا ً في مجلس
إدارتها أو مديرا ً لها ملدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن
خمس سنوات.
8 -8حق حتريك الدعاوى اخلاصة باجلرائم احملددة بهذا
القانون من خالل النيابة العامة ومباشرتها وفقا ً
ألحكام هذا القانون والتشريعات األخرى ذات العالقة
وال تقام هذه الدعاوى من غيرها إال في األحوال املبينة
في القانون وال يجوز وقف الدعوى بعد حتريكها أو
التنازل عنها أو تركها أو التصالح عليها إال في احلاالت
احملددة في القانون.
9 -9بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر تلتزم الهيئة
بإصدار قراراتها بامللفات للمتابعة من قبلها فور
االنتهاء من إجراءاتها احملددة في القانون.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )10االشتباه بوجود فساد
تعدل املادة ( )17من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
1 -1إذا تبني للهيئة بالنسبة للفئات املنصوص عليها في
الفقرات ( )4 ،3 ،2 ،1من املادة ( )5من هذا القانون
باستثناء رئيس السلطة الوطنية وجود شبهات قوية
على ارتكاب أحد اجلرائم املشمولة في هذا القانون يحيل
رئيس الهيئة األمر إلى رئيس السلطة الوطنية بالنسبة
لرئيس الوزراء ومستشاريه وإلى رئيس مجلس
الوزراء بالنسبة للوزراء ومن في حكمهم ،وإلى مجلس
القضاء األعلى بالنسبة ألعضاء السلطة القضائية
والنيابة العامة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة وفقا ً
للقانون األساسي والتشريعات ذات العالقة.
2 -2إذا تبني وجود شبهات قوية على ارتكاب رئيس الهيئة
أحد اجلرائم املشمولة بأحكام هذا القانون يحيل
رئيس السلطة الوطنية األمر إلى املجلس التشريعي
ملباشرة إجراءات التقصي والتحقيق ،وإذا قرر املجلس
باألغلبية املطلقة أن هذه الشبهات تستدعي اإلحالة إلى
احملكمة ،يقرر رفع احلصانة عن رئيس الهيئة ووقفه
عن عمله ويحيل األمر للمحكمة املختصة للنظر في
املوضوع.
املادة ( )11تقدمي املعلومات
تعدل املادة رقم ( )18من القانون األصلي لتصبح على
النحو اآلتي:
1 -1كل من ميلك معلومات جدية أو وثائق بشأن جرمية
فساد منصوص عليها في هذا القانون وقعت من أي
موظف أن يقدمها إلى الهيئة أو أن يتقدم بشكوى
بشأنها ضد مرتكبها.
2 -2تكفل الهيئة للشهود واخلبراء واملبلغني عن جرائم
الفساد حسني النية توفير احلماية القانونية والوظيفية
والشخصية وحتدد إجراءات حمايتهم والتدابير
اخلاصة بذلك مبوجب نظام تعده الهيئة ويصدر عن
مجلس الوزراء.
املادة ( )12املساءلة من أين لك هذا
تعدل املادة ( )20من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
إذا تبني للهيئة جدية الشكوى املقدمة لها تطلب من الشخص
املطعون في ثرائه بيان مصدر هذا الثراء ،وفي احلال لم تقتنع

الهيئة بشرعية مصدر هذا الثراء عليها أن تثبت بالتحقيقات
التي جتريها عدم شرعية هذا الثراء.
املادة ( )13إحالة امللف إلى النيابة العامة
تعدل املادة ( )21من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
إذا تبني من خالل التحقيقات حول البالغات والشكاوى
املقدمة وجود شبهات قوية على وقوع جرمية فساد يقرر
رئيس الهيئة بعد إجراء الفحص الالزم إحالة األوراق إلى
النيابة العامة املنتدبة لدى الهيئة التخاذ اإلجراءات الالزمة
وفقا ً ألحكام هذا القانون والقوانني األخرى ذات العالقة.
املادة ( )14العقوبات
تعدل املادة ( )25من القانون األصلي لتصبح على النحو
اآلتي:
1 -1فيما لم يرد فيه نص في قانون العقوبات أو أي قانون
آخر نافذ ،يعاقب كل من أدين بأحد اجلرائم احملددة
بهذا القانون بعقوبة من ثالث سنوات إلى خمس
عشرة سنة ،وغرامة مالية تصل إلى قيمة األموال
محل اجلرمية ،أو إحدى هاتني العقوبتني ورد األموال
املنحصلة من اجلرمية.
2 -2يعفى من العقوبة املقررة في هذا القانون كل من بادر
من اجلناة بإبالغ الهيئة عن جرمية فساد قبل علمها
بها أو أي من السلطات املختصة ،فإذا حصل اإلبالغ
بعد العلم باجلرمية تعني لإلعفاء أن يكون من شأن
اإلبالغ ضبط باقي اجلناة ،واألموال محل اجلرمية.
املادة ( )15مهام رئيس الهيئة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (6
مكرر) بعد املادة ( )6على النحو اآلتي:
1 -1باإلضافة إلى املهام والصالحيات املنصوص عليها في
هذا القانون يتولى رئيس الهيئة املهام والصالحيات
التالية:
أ-

متثيل الهيئة لدى الغير.

ب -اإلشراف اإلداري واملالي على الهيئة واملوظفني
والعاملني فيها.
ج -إصدار القرارات الالزمة لتنفيذ مهام الهيئة
وحتقيق أهدافها.
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د -إقرار املوازنة السنوية للهيئة وتقدميها إلى
مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
هـ -تشكيل اللجان الالزمة لعمل الهيئة وحتديد
مهامها في قرار تشكيلها.
و -إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه
ملجلس الوزراء إلقراره.
ز -طلب انتداب أو إعارة أي من املوظفني للعمل لدى
الهيئة وفقا ً للقوانني ذات العالقة.
ح -إقرار التقرير السنوي للهيئة ورفعه إلى رئيس
السلطة الوطنية ،ومجلس الوزراء واملجلس
التشريعي.
ط -التوقيع على االتفاقيات والعقود التي تبرمها
الهيئة.
ي -أي مهام أخرى لها عالقة بعمل الهيئة وحتقيق
أهدافها.
2 -2لرئيس الهيئة تفويض بعض من صالحياته املنصوص
عليها في هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه
لنائبه أو ألي من كبار موظفي الهيئة على أن يكون
التفويض خطيا ً وملدة محددة.
املادة ( )16احملكمة املختصة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (9
مكرر  )1بعد املادة ( )9على النحو اآلتي:
1 -1بقرار من مجلس القضاه األعلى بنا ًء على طلب رئيس
الهيئة تشكل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا
جرائم الفساد أينما وقعت ،تنعقد برئاسة ٍ
قاض بدرجة
رئيس محكمة بداية وعضوية قاضيني ال تقل درجتهما
عن درجة قاضي محكمة بداية.
2 -2تنعقد هيئة احملكمة في مدينة القدس أو في أي مكان
آخر يعينه رئيس احملكمة وتطبق على جلساتها وكيفية
اتخاذ قراراتها األحكام واإلجراءات احملددة في
القوانني املعمول بها.
3 -3تبدأ هيئة احملكمة بالنظر في أية قضية ترد إليها خالل
مدة ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقدميها وتعقد
جلساتها لهذا الغرض في أيام متتالية وال يجوز
تأجيل احملاكمة ألكثر من ثالثة أيام إال عند الضرورة
وألسباب تذكر في قرار التأجيل ،وينسحب ذلك على
كافة درجات التقاضي.
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4 -4تصدر هيئة احملكمة قرارها في أية قضية ختمت
فيها احملاكمة بالسرعة املمكنة وخالل مدة ال تزيد
عن عشرة أيام من تاريخ اختتام احملاكمة ،وللمحكمة
تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط وملدة ال تزيد عن
سبعة ايام.
5 -5األحكام الصادرة عن احملكمة تخضع لكافة طرق
الطعن وفقا ً لقانون اإلجراءات اجلزائية.
املادة ( )17النيابة العامة
إضافة مادة جديدة إلى القانون األصلي حتمل الرقم (9
مكرر )2بعد املادة ( )9على النحو اآلتي:
1 -1بنا ًء على طلب من رئيس الهيئة يتم انتداب عدد كاف
من أعضاء النيابة العامة مبن فيهم نائب عام مساعد
للعمل مع الهيئة ملدة سنتني قابلتني للتجديد.
2 -2مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ،يتم االنتداب وفقا ً
لإلجراءات املتبعة في قانون السلطة القضائية.
3 -3يعتبر أعضاء النيابة العامة املنتدبني لدى الهيئة
مختصني بالتحقيق في أية جرمية من اجلرائم
املنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى
أمام احملكمة املختصة والقيام بكافة اإلجراءات
القانونية الالزمة لذلك في كافة محافظات الوطن.
4 -4تباشرالنيابةالعامةاملنتدبةمبساعدةموظفيالهيئةالذين
يتمتعونبصفةالضبطيةالقضائيةإجراءاتالتحقيقالتي
يتوجب عليهم القيام بها على وجه االستعجال ودون أي
تأخير أو تباطؤ ال مبرر له في تلك اإلجراءات.
املادة ( )18إلغاءات
1 -1تلغى املواد ذوات األرقام ( )15 ،14 ،13من القانون
األصلي.
2 -2يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م ــادة ( )19األنظمة
بنا ًء على تنسيب رئيس الهيئة يصدر مجلس الوزراء األنظمة
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مـ ــادة ( )20العرض على املجلس التشريعي
ُيعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
مـ ــادة ( )21التنفيذ والنفاذ
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويــــعمل بــه من تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2010/6/20 :م
املوافق / 8 :رجب  1431 /هـــ
محــمود ع ــباس
رئي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فلسط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئي ــس السل ـ ــطة الوطنـ ـ ـ ــية الفلسطينـية
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 -2القرارات التنفيذية
قرار مجلس القضاء األعلى رقم ( )3لسنة  2006بشأن مدونة السلوك القضائي
بعد ّ
اإلطالع على قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة
،2002
وبعد موافقة مجلس القضاء األعلى،
وطبقا ً للصالحيات املخولة للمجلس مبقتضى املادة ()80
من قانون السلطة القضائية رقم ( )1لسنة ،2002
أصدرنا ما يلي:

الفصل األول :االستقالل القضائي
املادة ()1
على القاضي أن يصون استقالله بذاته ،وأن ينأى بنفسه عن
قبول أي تدخل أو مراجعة من السلطات األخرى في القضايا
التي ينظرها ،وأن يتذكر أن ال سلطان عليه – في قضائه – لغير
القانون.
املادة ()2
على القاضي أن ال يلتمس أحدا ً من زمالئه في قضائه ،وأن
ال يقبل التماسا ً من أحدهم بهذا اخلصوص ،وأن يتذكر أنه
وإياهم منذورون لتحقيق العدالة.
املادة ()3
على القاضي أن ال يسمح للخصوم واحملامني أو أي شخص
بالتدخل أو التأثير في قضائه.
املادة ()4
ال يجوز االلتماس من القاضي (من أي شخص أو أية جهة)
بشأن قضية منظورة أمامه ،وال التوسط بشان قضية
منظورة أمام غيره من القضاة.
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املادة ()5
يحظر على القاضي ممارسة األعمال التجارية ،أو أن يكون
عضوا ً في مجالس إدارة الشركات واملؤسسات أو أية سلطة
أخرى ،كما يحظر عليه تولي أي وظيفة أو مهنة أخرى.
املادة ()6
يحظر على القاضي أن يقوم بأعمال التحكيم في غير األحوال
التي ُيجيزها القانون.
املادة ()7
يحظر على القاضي االنتماء إلى األحزاب واجلمعيات
السياسية.
املادة ()8
يتوجب على القاضي – في حال حصول أي هيمنة أو تأثير
عليه من أحد من زمالئه القضاة في أعماله القضائية ،أو
وقوعه حتت التأثير أو الهيمنة – إبالغ رئيس املجلس
القضائي بذلك.

الفصل الثاني :ضمانات القاضي
املادة ()9
على القاضي أن يلتزم بعلنية احملاكمة ما لم يقرر إجراءها
سرا ً مراعاة للنظام العام أو محافظة على اآلداب.
املادة ()10
في غير األحوال التي يجيزها القانون ،يحظر على القاضي
أن يستند – في حكمه – على معلوماته الشخصية ،أو على
أية بينه أخرى لم تقدم في الدعوى ولم يناقش فيها اخلصوم

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
عالنية ،وأن احليدة عن منطق البينات الدامغة املقدمة في
الدعوى هي املؤشر على تأثره.
املادة ()11
مع مراعاة ما يجوز للخصوم أو وكالئهم من شرح آلرائهم
الفقهية والقانونية أثناء جلسات احملاكمة ،ال يجوز للقاضي
سماع أحدهم بغياب اآلخر خارج تلك اجللسات مبا من شأنه
التأثير في قضائه ،وبصرف النظر :أمن شأن ذلك حتقيق
العدالة أم ال.
املادة ()12
على القاضي أن يبلغ اخلصوم والنيابة عن أي التماس
بخصوص الدعوى املعروضة عليه.
املادة ()13
على القاضي متحيص البينات املقدمة في الدعوى املنظورة
أمامه ،وبذل جهده في سبيل الوصول إلى احلقيقة ،ثم إصدار
حكمه وفقا ً لقواعد القانون واالجتهاد القضائي املستقر ،فإن
لم يجد فليجتهد في تطبيق مبادئ احلق والعدالة.
املادة ()14
على القاضي أن يجتنب تأجيل اجللسات ألسباب ليست
مبررة ،والسيما التأجيل للسبب نفسه ،أو تلبية لطلب احد
اخلصمني عند غياب األخر ،وعليه مراعاة مهل التأجيل التي
يحددهاالقانون.
املادة ()15
ال يجوز للقاضي أن يؤجل إصدار القرارات التي متهد
لفصل النزاع أكثر من مرة ،أمام األحكام اخلتامية فعليه
إصدارها خالل املهل التي حتددها القوانني ،وإال فعلى
القاضي أن يصدرها في مهلة معقولة من ختام احملاكمة،
وفي حال مخالفة املواعيد املشار إليها فإن على رئيس
احملكمة أو القاضي املسؤول تبليغ التفتيش القضائي
بالواقع.
املادة ()16
ال يجوز للقاضي أن يبدي رأيه مسبقا ً في النزاع املعروض
عليه ،سوا ًء للخصوم أو غيرهم ،وال يجوز أن يشارك في أي
بحث أو نقاش قانوني وهو يعلم أن من شأن ذلك استخالص
رأيه في ذلك النزاع.

املادة ()17
مينع على القاضي أو أفراد أسرته ممن ُيعيلهم أن يقبل أو
يطلب هدية ،أو مكافأة أو منفعة لنفسه أو لغيره أو قرضا ً ما
كان سيحصل عليه لوال تعلقه بعمله القضائي ،أو متوقع أن
يتعلق بذلك العمل ،أو لإلحجام عنه ،ويستثنى من ذلك الكتب
القانونية التي يقدمها مؤلفها.
املادة ()18
على القاضي عند ممارسة عمله القضائي أن يساوي – في
كالمه وسلوكه – بني األشخاص كافة ،سواء أكانوا أطرافا ً
في املنازعة أم غير ذلك (شهودا ً أو محامني أو موظفي
محكمة أو زمالء في املهنة) وأال مييز بينهم ألسباب تعود
إلى الدين أو العرق أو اللون أو ألي سبب أخر .وعليه أن
يطلب من املوظفني التابعني له التقيد بذلك.
املادة ()19
على القاضي أال يبادر بتصرف يوحي أو يخلق انطباعا ً لدى
اآلخرين بان أفراد أسرته ،أو شخصا ً ما له تأثير على توجهه
في قضائه ،وعليه ما أمكن منع هؤالء من خلق ذلك االنطباع
لدى اآلخرين.
املادة ()20
على القاضي أن يتنحى عن الدعوى إذا توفر فيه أحد أسباب
عدم الصالحية الواردة في القانون.
املادة ()21
على القاضي –عند نظره في دعوى معينة وتوفر فيها أحد
أسباب الرد ،أو عند استشعاره احلرج– أن يبلغ رئيس
احملكمة.

الفصل الثالث :السلوك القضائي
املادة ()22
على القاضي أن يقوم بأداء واجباته القضائية من غير
مفاضلة وال حتيز وال حتامل وال تعصب ،بل ينبغي أن
يؤديها مبا يعزز الثقة باستقالل القضاء ونزاهته.
املادة ()23
ينبغي للقاضي أن يبدي النصح لزميله بالعدول عن أي
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مسلك خاطئ ،فإذا ما كان ذلك املسلك يشكل جرما ً أن يبلغ
اجلهة املختصة بذلك.

النظام القضائي ،وبأنه ال مفاضلة أو حتيز أو تعصب عنده
في املعاملة.

املادة ()24

املادة ()31

على القاضي اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة بحق أي
موظف يرتكب سلوكا ً إذا كان يعمل حتت إشرافه.

يحظر على القاضي إفشاء سر املداوالت قبل صدور احلكم
وبعده وفي جميع األحوال التي ينص عليها القانون.

املادة ()25

املادة ()32

على القاضي االّ يتوانى عن اتخاذ اإلجراءات القانونية
الالزمة بحق أي شخص يرتكب سلوكا ً خاطئا ً داخل احملكمة.

على القاضي أن يؤكد – بفعل سلوكه في حياته اخلاصة –
أن يكون فوق الشبهات ،ومبا يؤدي إلى ثقة الشخص العادي
بأمانته واستقامته ،وبشكل ينعكس على احترام السلطة
القضائية.

املادة ()26
على القاضي افتتاح جلسات احملاكمة في وقت مبكر من
الدوام الرسمي ،وإذا كان وقت اجللسة محددا ً في ضبط
احملاكمة فعليه التقيد به ،وافتتاح اجللسة في ذلك املوعد.
املادة ()27
على القاضي أن ال يتغيب عن عمله بغير إذن مسبق من
مرجعه ما لم يكن الغياب لسبب قهري ،وعليه احلضور إلى
مركز عمله ومغادرته في األوقات احملددة للدوام الرسمي،
بحيث يكون مثاالً للعاملني معه و ُمدعاة الحترام اخلصوم.
املادة ()28
على القاضي أن يولي عمله القضائي الصدارة ،ومينحه
األولوية من بني النشاطات األخرى التي يباشرها.
املادة ()29
ال ينبغي للقاضي أن يسمح ملوظفي احملكمة اخلاضعني
إلدارته بخرق مظاهر العدالة بني اخلصوم في دعوى
قضائية منظورة ،أو بقبول هدية أو مكافأة أو قرض من
أي منهم إذا ما ارتكب هذا الفعل.
احدهم ،وعليه مالحقة ّ
املادة ()30
على القاضي أن يحافظ على هيبة احملكمة أثناء جلسات
احملاكمة ويتعني عليه في جميع األحوال أن يكون صبورا ً
وقوراً ،حسن االستماع ،دمث األخالق في تعامله مع
اخلصوم ،يتمتع باحترام الذات وقوة الشخصية وسمو
الشعور ،وأن يعزز – بسلوكه ومظهره ومنطقه في
احملكمة وخارجها – ثقة عامة الناس بنزاهته ونزاهة
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املادة ()33
مع األخذ بعني االعتبار أن للقاضي مجتمعه اخلاص من األهل
وذوي القربى واألصدقاء يتعني عليه احلد من املشاركة في
املناسبات وقبول الدعوات التي من شأنها جلب الشبهة عليه،
أو قد تؤدي إلى عدم صالحيته لنظر الدعوى أو جتيز رده.
املادة ()34
يجوز للقاضي أن يشارك في النشاطات اخلاصة شريطة أال
تثير الشكوك حول نزاهته ،على أن تنظم تلك النشاطات مبا
ال يتعارض مع أوقات العمل وأدائه لواجبات وظيفته.
املادة ()35
مينع على القاضي إبداء أي تعليقات أو آراء حول الدعاوى التي
نظرها هو أو زمالؤه ،سواء في املجالس العامة أو اخلاصة ،ما
لم يكن األمر لغايات التدريب القضائي أو البحث العلمي.
املادة ()36
على القاضي أال يستغل مكانة منصبه القضائي الذي ينتمي
إليه لتعزيز مصاحله الشخصية أو مصلحة احد أفراد أسرته
أو أي فرد أخر.
املادة ()37
يحظر على القاضي أن يكشف عن صفته الوظيفية أو أن
يلوح بسلطانها في ما قد يضع فيه نفسه من مواقف قد تنال
من قدسية رسالته.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()38

املادة ()44

على القاضي أن يقيد عالقته مع احملامني أو غيرهم ،ممن
ميارسون أعماالً ،بصورة دائمة في احملكمة التي يعمل فيها،
بالقدر الذي يجنبه شبهة التحيز أو عدم احلياد.

على القاضي أن يحرص على تطوير مهاراته الشخصية
بخصوص الدورات املتخصصة التي يشارك فيها ،وعلى
وجه اخلصوص :استخدامات احلاسوب املختلفة ،ووسائل
االتصال،وتعلم اللغات.

املادة ()39
مبا ال يتعارض مع أحكام القانون وواجباته الوظيفية
للقاضي أن ُي ّعبر عن رأيه بوسائل التعبير كافة.

الفصل الرابع :الكفاءة واملقدرة
املادة ()40
على القاضي أن يكون مطلعا ً على جميع القوانني واألنظمة
النافذة في فلسطني وعلى التعديالت اجلارية عليها وعليه
أيضا ً اإلملام بالشروح املتعلقة بها.
املادة ()41

املادة ()45
يعمل بهذه املدونة من تاريخ  ،2005/5/10وتنشر في
اجلريدة الرسمية.
صدرت مبدينة رام الله بتاريخ 2006/5/10 :ميالدية
املوافق/12 :ربيع اآلخر 1427/هجرية
القاضي عيسى أبو شرار
رئيس احملكمة العليا
رئيس مجلس القضاء األعلى

1 -1على القاضي مواكبة كل اجتهاد قضائي يصدر عن
احملاكم العليا ،ومالحظة االجتهاد املستقر لديها بشان
القضايا اخلالفية.
2 -2وعليه إتباع اجتهاد الهيئات العامة لتلك احملاكم ،إلى أن
يجري الرجوع عنها بقرارات صريحة.
املادة ()42
يتوجب على القاضي أن يكون مطلعا ً على االتفاقيات الدولية
الثنائية واجلماعية التي تكون فلسطني طرفا ً فيها.
املادة ()43
1 -1على القاضي أن يحضر الدورات التدريبية ،والندوات،
وورشات العمل التي يقرر املجلس القضائي اشتراكه
فيها.
2 -2وعليه أن يقدم تقريرا ً خطيا ً في نهاية كل دورة وفقا ً
لنموذج معد سلفا ً لهذه الغاية.
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قرار رقم ( )56لسنة  2010بشأن تعيني رئيس هيئة مكافحة الكسب غير املشروع
رئيس دولة فلسطني

صدر في مدينة رام الله بتاريخ .2010/03/09 :املوافق:
/23ربيع األول1431/هـ

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته ،وال سيما أحكام املادة ( )43منه،
واالطالع على قانون الكسب غير املشروع رقم ( )1لسنة
،2005
وبنا ًء على تنسييب
(،)2010/03/08

مجلس

الوزراء

بتاريخ

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
املادة ()1

تعيني السيد /رفيق شاكر درويش النتشة رئيسا ً لهيئة
مكافحة الكسب غير املشروع بدرجة وزير.
املادة ()2
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
املادة ()3
على جميع اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ
أحكام هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
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محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل الثاني :اإلجراءات املتعلقة باملوازنة واملعامالت املالية
في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية
 -1القوانني
قانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون رقم  39لسنة  1962بشأن تنظيم
امليزانية العامة املعمول به في محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون املقدم من جلنة املوازنة والشؤون
املالية العامة باملجلس التشريعي،
وبناء على موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة
املادة ( )1تعاريف
في تطبيق أحكم هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك.
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس :رئيس السلطة الوطنية.
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
املجلس التشريعي :املجلس التشريعي الفلسطيني.
الوزارة :وزارة املالية.
الوزير :وزير املالية.
الوزير املختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر
املرتبطة به.

املؤسسة :أية وزارة سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة
تتمتع بالشخصية االعتبارية وذات استقالل مالي وإداري
وال تدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
املؤسسة العامة :أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في
فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
املوازنة العامة :برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية
وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية
إليرادات السلطة الوطنية واملنح والقروض واملتحصالت
األخرى لها والنفقات واملدفوعات املختلفة.
موازنة املؤسسة :موازنة أية مؤسسة والتي تشمل
التقديرات السنوية للمقبوضات “مبا فيها حتويالت
السلطة الوطنية” والنفقات واملدفوعات األخرى.
موازنة الهيئات احمللية :موازنة أي هيئة محلية والتي
تشمل التقديرات السنوية للمقبوضات (مبا فيها حتويالت
السلطة الوطنية) والنفقات واملدفوعات األخرى لها.
السنة املالية :تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي
في احلادي والثالثني من شهر كانون األول (ديسمبر) من
كل سنة ميالدية.
النظام احملاسبي :مجموعة القواعد واألسس واإلجراءات
التنظيمية التي تقرها وزارة املالية لتنظيم وقيد وتسجيل
جميع املعامالت املالية املتعلقة باملقبوضات واملدفوعات
املختلفة ويعمل به في جميع الوزارات واملؤسسات العامة
التابعة للسلطة الوطنية.
األموال العامة :األموال النقدية والعينية املنقولة وغير
املنقولة العائدة للوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات
والهيئات احمللية بالسلطة الوطنية.
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اإليرادات :وتشمل اإليرادات الضريبية واإليرادات غير
الضريبية واملنح وأية إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة
الوطنية.
اإليرادات الضريبية :وتشمل الضرائب على الدخل
واألرباح والضرائب احمللية على السلع واخلدمات وأية
ضرائب أخرى قد تفرض من وقت إلى آخر.
اإليرادات غير الضريبية :وتشمل األرباح من الشركات
اململوكة للسلطة الوطنية أو املساهمة فيها سواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة وكذلك الرسوم اإلدارية والغرامات
واملصادرات واإليرادات غير الضريبية األخرى.
إيرادات الهيئات احمللية :وتشمل اإليرادات الضريبية
واإليرادات غير الضريبية واملنح والتحويالت من السلطة
الوطنية وأية إيرادات أخرى حتصل عليها الهيئات احمللية.
املنح :وتشمل املنح احمللية واخلارجية سواء كانت نقدية
أو عينية.
النفقات :وتشمل النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية
والتطورية.
النفقات اجلارية :وتشمل الرواتب واألجور والعالوات
والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات واملؤسسات
العامة واألجهزة التنفيذية األخرى للسلطة الوطنية.
النفقات الرأسمالية :وتشمل امتالك األصول الرأسمالية
والتحويالت الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية
األخرى.
الصناديق اخلاصة :الهيئات املالية العامة والوحدات
احملاسبية القائمة بقانون من أجل حتقيق أغراض عامة
ومحددة والتي يتم إعداد مقبوضاتها ونفقاتها خارج
الصندوق املوحد للسلطة الوطنية وفقا ً للمادة ( )11من
هذا القانون ضمن موازنات السلطة الوطنية أو الهيئات
احمللية.
دائرة املوازنة :اجلهة املسئولة في وزارة املالية عن:
1 -1إعداد املوازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات
املؤسسات ومتابعتها في جميع مراحلها مبا في ذلك
متابعة التنفيذ.
2 -2إعداد النماذج واإلجراءات واجلداول الزمنية لتقدمي
تقديرات اإليرادات والنفقات من قبل الوزارات
واملؤسسات العامة واملؤسسات والهيئات احمللية.
3 -3وضع التعاميم املتعلقة بإعداد املوازنة.
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دائرة اخلزينة :اجلهة املسئولة في وزارة املالية عن:
1 -1وضع القواعد واإلجراءات التي حتكم تنفيذ املوازنة
العامة واملوازنات احمللية والصناديق اخلاصة
وموازنات املؤسسات العامة واملؤسسات ووضع
الترميز احملاسبي للمعامالت املالية (البند املالي)
اخلاص بها مبا يتفق وتبويب وتصنيف املوازنة العامة.
2 -2إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة الوطنية.
3 -3إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها
وضبطها.
4 -4جتميع احلسابات الدورية والسنوية للمعامالت
املالية للوزارات واملؤسسات العامة والصناديق
اخلاصة وإصدار التقارير الدورية لها.
حساب اخلزينة العام :احلساب املركزي الذي تديره
وزارة املالية وتودع فيه جميع املقبوضات وتصرف منه
جميع املدفوعات املتعلقة بالسلطة الوطنية.
حساب اإليرادات العام :حساب خاص تديره وزارة
املالية لدى أي بنك ويتم إيداع اإليرادات فيه بصورة مؤقتة
لتحويلها إلى حساب اخلزينة العام.

احلساب اخلتامي :احلساب الذي يتم إعداده وفقا ً
للمعايير واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها ووفقا ً للنظام
احملاسبي املوحد ،وميثل بيان حلساب املوازنة ونتيجة
تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية السنة املالية.
املركز املالي النقدي :بيان للوضع املالي للسلطة الوطنية
في حلظة زمنية معينة أو نهاية السنة املالية ويتضمن جانب
املوجودات مبا فيها السيولة النقدية لدى السلطة الوطنية
وجانب املطلوبات وااللتزامات جتاه الغير وفق األسس
واملعايير احملاسبية املعتمدة في التشريعات املرعية.

فائض املوازنة والعجز :مجموع اإليرادات مطروحا ً
منها النفقات ،والقروض مطروحا ً منها التسديدات ،يسمى
فائض املوازنة العامة إذا كانت األولى أكبر من األخيرة،
ويسمى عجزا ً إذا كانت األخيرة أكبر من األولى.
املوظف املالي :كل موظف معني من قبل السلطة الوطنية
ويناط به حتمل مسؤولية استالم أموال عامة أو حفظها
أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر واملستندات
املالية وإجراء القيود احملاسبية أو ترحيلها للسجالت
والبطاقات والنماذج املقررة لذلك .وكذلك كل موظف يناط
به مهام إدارة األموال العامة وإعداد حسابات التكاليف
والتحليل والتخطيط املالي.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
جهاز التدقيق الداخلي :مجموعة األفراد الذين تعينهم
وزارة املالية لتدقيق املعامالت املالية املتعلقة باملقبوضات
واملدفوعات في الوزارات واملؤسسات العامة وفق نظام
محدد الغرض ويكون تابع لوزارة املالية مباشرة.
ديوان الرقابة املالية واإلدارية :جهاز الرقابة اخلارجي
الذي يقوم بالتدقيق والرقابة على جميع الوزارات
واملؤسسات العامة والهيئات احمللية والصناديق اخلاصة
واملؤسسات.
وحدات الرقابة املالية :مجموعة األفراد التابعة لديوان
الرقابة املالية واإلدارية.
املادة ( )2التسمية وأهداف القانون

اآلليات والشروط واملعدالت املنصوص عليها في التشريعات
املرعية ويستمر اإلنفاق باعتمادات شهرية بنسبة 12/1
(واحد من االثنى عشر) لكل شهر من موازنة السنة املالية
املنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة أشهر.
املادة ( )5فائض املوازنة ومتويل العجز
يحدد قانون املوازنة العامة وسائل استخدام فائض املوازنة
أو متويل العجز ،وميول عجز املوازنة العامة بواسطة
تخفيض النفقات أو زيادة اإليرادات أو بواسطة اقتراض
محلي أو خارجي.
املادة ( )6إيرادات السلطة وإنفاق األموال العامة

يسمى هذا القانون قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون
املالية للسلطة الوطنية ويهدف إلى تنظيم إعداد وإقرار
وتنفيذ ومراقبة املوازنة العامة في مختلف مراحلها وكذلك
تنظيم الشؤون املالية للسلطة الوطنية.

تؤدي جميع اإليرادات واملقبوضات اخلاصة بالسلطة
الوطنية إلى حساب اخلزينة العامة وتدخل ضمن املوازنة
العامة ما لم يرد نص في القانون على خالف ذلك وال
يخصص أي جزء من األموال العامة أو ينفق منها ألي غرض
مهما كان نوعه إال بقانون.

1 -1يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة العامة
إلى املجلس التشريعي قبل شهرين على األقل من بداية
السنة املالية.

املادة ( )7فرض الضرائب والرسوم بقانون

املادة ( )3تقدمي مشروع قانون املوازنة العامة وإقراره

2 -2يحيل املجلس التشريعي املشروع إلى جلنة املوازنة
والشؤون املالية لدراسته وإبداء الرأي فيه تفصيليا ً
وترفع توصياتها بشأنه إلى املجلس.
3 -3يعقد املجلس التشريعي جلسة خاصة ملناقشة
مشروع قانون املوازنة العامة على ضوء تقرير
اللجنة وتوصياتها فيقر املشروع بالتعديالت قبل بدء
السنة املالية اجلديدة أو يعيده إلى مجلس الوزراء في
مدة أقصاها شهر من تاريخ تقدميها إليه مصحوبا ً
مبالحظات املجلس التشريعي إلجراء التعديالت
املطلوبة وإعادته إلى املجلس التشريعي خالل مدة
أقصاها أسبوعان من تاريخ اإلحالة إلقرارها.
4 -4يتم التصويت على املوازنة بابا ً باباً.
5 -5مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون ال يجوز إجراء
املناقلة بني أبواب املوازنة إال مبوافقة املجلس التشريعي.

ال تفرض ضريبة أو رسم إال بقانون ،وال تدخل في بابهما
أنواع الرسوم التي تتقاضاها دائرة اخلزينة مقابل ما تقوم
به اجلهات التنفيذية في السلطة الوطنية من خدمات لألفراد
أو مقابل انتفاعهم باألموال العامة.
املادة ( )8اإلعفاء من الضرائب والرسوم
ال يجوز إعفاء أحد من تأدية الضرائب والرسوم في غير
األحوال املبينة في هذا القانون.
املادة ( )9مراقبة إنفاق األموال العامة
ملجلس الوزراء أن يضع أنظمة مراقبة إنفاق األموال العامة
وتنظيم وحفظ املوجودات العامة.
املادة ( )10ادارة حساب اخلزينة العام
تكون لوزارة املالية مسؤولية إدارة حساب اخلزينة العام
وتعمل وفق تعليمات الوزير.

املادة ( )4عدم إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل
بدء السنة املالية اجلديدة

إذا لم يتيسر إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل بدء
السنة اجلديدة يكون للوزارة سلطة حتصيل اإليرادات وفق
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الفصل الثاني :حساب اخلزينة العام للسلطة
الوطنية
املادة ( )11إنشاء صندوق “حساب اخلزينة العام”
تنشئ وحتتفظ الوزارة بصندوق موحد للسلطة الوطنية يسمى
“حساب اخلزينة العام” تتدفق إليه كل اإليرادات والقروض
واملنح واملتحصالت األخرى للسلطة الوطنية ،وتتدفق منه كل
مدفوعات السلطة الوطنية ما عدا ما ذكر في املادة (.)17
املادة ( )12تقييد الدفع من حساب اخلزينة العام
ال تدفع أية نفقات من حساب اخلزينة العامة إال مبوجب
مخصصات يحددها القانون.
املادة ( )13حساب اخلزينة العام لدى سلطة النقد
حتفظ املصادرة النقدية للصندوق املوحد في حساب واحد،
يشار إليه بحساب اخلزينة العام لدى سلطة النقد الفلسطينية.
املادة ( )14حظر فتح حسابات لدى سلطة النقد أو أي
بنك آخر
ال يحق ألية من الوزارات أو املؤسسات العامة أو أية جهة
تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية فتح حسابات لها لدى
سلطة النقد الفلسطينية أو أي بنك آخر إال بإذن خطي من
الوزارة.

بالكامل وفورا ً إلى الصندوق املوحد ،وميكن إنشاء
صناديق خاصة عندما يتطلب القانون أو االتفاقيات
الدولية أو العقود القانونية ذلك ،ويجب أن حتفظ كل
املوارد النقدية للصناديق اخلاصة في حساب اخلزينة
العام وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ( )18الرقابة على الوزارات واملؤسسات العامة
يقوم ديوان الرقابة املالية واإلدارية مبراقبة إيرادات ونفقات
الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات والهيئات احمللية
والصناديق اخلاصة وطرق حتصيلها وصرفها وعليه تقدمي
تقرير سنوي شامل للرئيس واملجلس التشريعي تتضمن
جميع املالحظات واآلراء واملخالفات املرتكبة واملسؤولية
املترتبة عليها.

الفصل الثالث :إعداد املوازنة وتقدميها واعتمادها
املادة ( )19تعريف املوازنة العامة
املوازنة العامة هي :األداة املالية األساسية وبرنامج عمل
السلطة الوطنية التفصيلي للنفقات واإليرادات ملختلف
النشاطات املقدرة لسنة مالية معينة لتحقيق األهداف
والسياسات املالية واالقتصادية واالجتماعية ،وما لم يكن
هناك استثناء بحكم القانون أو اتفاقية دولية أو عقد قانوني،
فإن املوازنة العامة حتتوي على الصندوق املوحد وكل
الصناديق اخلاصة.

املادة ( )15حظر دفع مبالغ من الصندوق املوحد

املادة ( )20مسؤوليات ومهام دائرة املوازنة العامة

باستثناء ما ورد فيه نص ضمن أحكام هذا القانون أو أي قانون
أو تشريع آخر ،ال يحق ألي فرد أو مؤسسة عامة أو أية جهة
تنفيذية أخرى في السلطة الوطنية دفع أية مبالغ من الصندوق
املوحد أو عقد أي التزام يترتب عليه دفع أية مبالغ الحقاً.

تتولى دائرة املوازنة العامة املسؤوليات واملهام التالية:

املادة ( )16تسديد اإللتزام القانوني الصادر قبل صدور
القانون
في حالة التزام قانوني بتسديد مبلغ دخل الصندوق املوحد
قبل صدور هذا القانون فإن السداد يتم حتى لو لم يكن هناك
مخصص له.
املادة ( )17حتويل إيرادات السلطة إلى الصندوق املوحد
ما لم يكن هناك استثناء خاص بقانون أو باتفاقية دولية
أو بعقد قانوني فإن كل إيرادات السلطة الوطنية حتول
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1 -1إعداد املوازنة العامة السنوية للوزارات واملؤسسات
العامة وموازنات املؤسسات في السلطة الوطنية مبا
في ذلك موازنة التمويل ومتابعتها في جميع مراحلها.
2 -2إعداد نظام جدول تشكيالت الوظائف السنوي
للوزارات واملؤسسات العامة وبالتنسيق معها.
3 -3القيام بالدراسات واألبحاث التي يتطلبها إعداد املوازنة
العامة وتنفيذها.
4 -4دراسة احتياجات الوزارات واملؤسسات العامة
واملؤسسات للقوى البشرية على مختلف املستويات
واملهن واخلدمات والتخصصات.
5 -5دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج
واألعمال واملشاريع التي يطلب رصد مخصصات

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
لها بعد التأكد من جدواها االقتصادية ومواءمتها
للسياسات املالية املعتمدة.

للسنة املالية املقبلة وفق التبويب املتبع في تنظيم
املوازنة العامة.

6 -6التأكد من عدم االزدواج في التخصص والبرامج
والتمويل ولها أن تطلب املعلومات الالزمة لتمكينها من
القيام مبهامها.

2 -2جدول يبني خالصة املوازنة العامة للسنة املالية املقبلة
حسب تصنيف اإليرادات والنفقات.

7 -7االطالع على كافة الوثائق والعقود املالية واحلسابات
للوزارات واملؤسسات العامة.
8 -8حتضير بالغ إعداد املوازنة العامة متضمنا ً شرحا ً
مفصالً وواضحا ً جلميع اإلجراءات الالزمة إلعدادها،
واإليضاحات والبيانات الضرورية لذلك مع حتديد
األسس واملعايير املعتمدة لطلب رصد املخصصات
باإلضافة إلى البرنامج الزمني ملراحل إعداد املوازنة
العامة حلني إقرارها.
9 -9املشاركة في تقييم األوضاع املالية واالقتصادية
والنقدية ويقدم الوزير تقريرا ً بذلك إلى مجلس
الوزراء ليت ّم على ضوئه حتديد أبعاد املوازنة العامة
للسنة املالية القادمة.
1010املشاركة مع اجلهات املختصة األخرى في إعداد خطط
التنمية.
1111العمل على إعداد وتطوير وحتديث التشريعات املالية
واإلدارية بالتعاون مع اجلهات ذات االختصاص.
1212العمل على وضع معايير قياس مستوى األداء في تنفيذ
جميع املشاريع والبرامج التي ترصد مخصصات لها
في قانون املوازنة العامة.
1313إعداد مشروع ملحق املوازنة العامة بأية مخصصات
إضافية تزيد على املخصصات املرصودة في قانون
املوازنة العامة يتم إقراره وفق األصول.
1414حتضير وإعداد وتطوير النماذج املخصصة إلعداد
املوازنة العامة للوزارات واملؤسسات العامة باإلضافة
إلى وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف املوازنة
العامة على أن تعتمد الوزارة النظام احملاسبي املوحد
في عمليات التبويب والتصنيف لبيانات احلسابات
واحلساب اخلتامي واملركز املالي والنقدي للوزارات
واملؤسسات العامة مبا يتفق مع تصنيف املوازنة
العامة وبنودها ورموزها.
املادة ( )21محتويات مشروع قانون املوازنة العامة
يتضمن مشروع قانون املوازنة العامة ما يلي:
1 -1جداول تتضمن إجمالي اإليرادات والنفقات املقررة

3 -3جداول توضح بإيجاز إعادة تقدير اإليرادات والنفقات
آلخر سنتني تسبق سنة املوازنة حسب األبواب
والفصول وفق التبويب املعتمد.
4 -4جداول تتضمن النفقات املقدرة للسنة املالية املقبلة
حسب األبواب والفصول وفق التبويب املعتمد.
5 -5جدول يوضح بإيجاز الوضع املالي والنقدي حلساب
اخلزينة العام.
6 -6جدول يوضح ما للسلطة الوطنية وما عليها من ديون
أو قروض قصيرة أو طويلة األجل داخلية أو خارجية
واخلطط املقترحة لتحصيلها أو تسديدها.
7 -7جدوالً يوضح مساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها
في الهيئات والشركات احمللية وغير احمللية.
8 -8وصفا ً موجزا ً لبرامج السلطة الوطنية وخططها
وأهدافها للسنة املالية املقبلة ضمن بيان املوازنة الذي
يقدمه الوزير.
9 -9أي إيضاحات أخرى يرى مجلس الوزراء إضافتها.
املادة ( )22التقيد بتعليمات دائرة املوازنة
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات التقيد التام
بالتعليمات التي تضعها دائرة املوازنة إلعداد مشروع قانون
املوازنة العامة ومشروع نظام جدول تشكيالت الوظائف
وأية تعليمات أخرى لتمكني دائرة املوازنة العامة من القيام
مبهامها على أكمل وجه.
املادة ( )23مسؤولية الوزارات عن صحة املعلومات
املقدمة لدائرة املوازنة
تعتبر الوزارات واملؤسسات العامة مسؤولة عن صحة
األرقام والبيانات واملعلومات واجلداول املقدمة من قبلها
لدائرة املوازنة.
املادة ( )24تزويد دائرة املوازنة مبا تطلبه
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد دائرة املوازنة
العامة بجميع البيانات واملعلومات واجلداول واإليضاحات
التي تطلبها دون تأخير.
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املادة ( )25التقرير الشامل

ج -تقديرات النفقات للسنة املالية القادمة.

تقدم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة في األول
من شهر متوز (يونيو) من السنة املالية اجلارية تقريرا ً
وحتليالً شامالً إلى مجلس الوزراء حول الوضع املالي العام
مع توقعات موضوعية حلركة املوارد وااللتزامات خالل
الفترة املتبقية من السنة املالية والتوصيات لوضع سياسات
لالستجابة للتطورات االقتصادية املتوقعة ،ويسترشد
مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع املؤشرات والسياسات
اخلاصة إلعداد املوازنة العامة للسنة املالية القادمة.

ويكون اإلنفاق الفعلي في كل حالة مقارنا ً باالعتمادات
املقابلة له في املوازنة العامة.

املادة ( )26تعميم املوازنة
تبدأ دائرة املوازنة بإعداد تعميم املوازنة على أساس املؤشرات
والسياسات اخلاصة ملجلس الوزراء ،ويجب أن يصدر التعميم
في األول من شهر متوز (يوليو) من السنة املالية اجلارية
ويستعرض التعميم التوقعات املالية واالقتصادية الشاملة
للسنة املالية القادمة وكذلك املؤشرات والسياسات االقتصادية
واملالية التي حددتها السلطة الوطنية وحدود اإليرادات التي
يجب أن تقدر املوازنات على أساسها كما ويتضمن التعميم
أسقف النفقات التي يجب على الوزارات واملؤسسات العامة
تقدير موازناتها على ضوئها وكذلك اخلطوط العريضة
والواضحة والتعليمات والنماذج واملعلومات واجلدول الزمني
إلعداد تقديرات املوازنة العامة للسنة القادمة.
املادة ( )27هيكل املوازنة
تقوم دائرة املوازنة بوضع وتصنيف وتبويب وتوصيف
هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة به من اجل وضع أساس
سليم لإلدارة املالية ولنظام املعلومات اخلاص بالعمليات
املالية ،ويجب أن تصنف حسابات الصندوق املوحد
والصناديق اخلاصة للسلطة الوطنية مبا يتفق مع هيكل
تصنيف املوازنة واحلسابات.
املادة ( )28عقوبات مناذج تعميم املوازنة
النماذج واملعلومات التي يتضمنها تعميم املوازنة يجب أن
تشتمل على التالي:
1 -1كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيسي من
هيكل املوازنة كما يلي:
أ-

اإلنفاق الفعلي للسنة املالية السابقة.

ب -اإلنفاق الفعلي لألشهر الستة األولى واإلنفاق
املتوقع لألشهر الستة املتبقية من السنة املالية
اجلارية.
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2 -2كشف ملحق ملتطلبات الرواتب واألجور جلميع
الوزارات واملؤسسات العامة ،ويرفق عند الطلب
كشف الوظائف وأسماء ورواتب العاملني فيها.
3 -3كشف منفصل يوضح فيه متطلبات القوى البشرية
اإلضافية التي يترتب عليها التزامات مالية إضافية مع
تقدمي التبرير الكامل ملثل تلك الزيادات.
4 -4كشف باالحتياجات املالية لشراء السلع واخلدمات ويجب
أن يتفق مع التعليمات واملعايير الصادرة عن الوزارة.
5 -5كشف احتياجات التمويل الرأسمالي طويل املدى ويجب
أن تكون مقترحات املشاريع الرأسمالية اجلديدة مدعمة
بتقرير كامل وبالوثائق املناسبة ،ويجب أن تكون
متطلبات متويل املشاريع الرأسمالية حتت التنفيذ متفقة
مع برنامج جدول النفقات الرأسمالية كما حددته دائرة
املوازنة ويتم حتديث هذا اجلدول باألخذ في االعتبار
العمل السابق والنفقات وزيادة األسعار.
6 -6كشف يوضح تقديرات اإليرادات لكل بند رئيسي من
هيكل املوازنة كما يلي:
أ-

اإليرادات الفعلية للسنة املالية السابقة.

ب -اإليرادات الفعلية للستة أشهر األولى وتوقعات
اإليرادات للستة أشهر املتبقية من السنة املالية
اجلارية.
ج -تقديرات اإليرادات للسنة املالية القادمة على
أساس التعرفة واملعايير املطبقة حالياً.
د -إيرادات ملقترحات جديدة ولتعديل التعرفة
وتقديرات اإليرادات الناجتة عن هذه املقترحات
ويتم مقارنة اإليرادات الفعلية بالتقديرات املقابلة
لها في كل حالة.
املادة ( )29كشوف التدفقات النقدية املؤقتة
تعد دائرة اخلزينة كشوفا ً باملتدفقات النقدية املؤقتة عن
التحويالت احلكومية وخدمات الدين من األصول املالية من
حيث حتصيل الفوائد واألصل.
املادة ( )30مسودة املوازنة العامة النهائية
تدرس دائرة املوازنة تقديرات اإليرادات والنفقات واإلقراض

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
بالتشاور مع الوزارات واملؤسسات العامة ذات االختصاص
وتضع مسودة املوازنة العامة النهائية مع األخذ بعني
االعتبار األولويات التي وضعها مجلس الوزراء واملوارد
والعناصر األخرى ذات العالقة ،وتقدم املوازنة في النصف
األول من تشرين أول (أكتوبر) من السنة املالية اجلارية
كقانون ملجلس الوزراء للدراسة واالعتماد.
املادة ( )31مشروع قانون املوازنة العامة
1 -1يقدم مجلس الوزراء في األول من تشرين الثاني
(نوفمبر) املوازنة العامة املقترحة للسنة املالية القادمة
للمجلس التشريعي ملراجعتها وإقرارها وإصدارها في
قانون املوازنة العامة السنوي.

حالة املشاريع الرأسمالية اجلديدة ،يجب أن يحتوي
مشروع قانون املوازنة العامة على مبررات وتفاصيل
تنفيذها حتى متكن املجلس التشريعي من اتخاذ القرارات
املالئمة بشأنها.
املادة ( )34أساس تقديرات حتصيل اإليرادات
تكون تقديرات حتصيل اإليرادات التي تظهر في مشروع
قانون املوازنة للسنة املالية القادمة على أساس التحصيل
الفعلي لإليرادات طبقا ً لقوانني اإليرادات املطبقة خالل السنة
املالية احلالية.
املادة ( )35املخصصات املقرة هي املبالغ القصوى

2 -2يقدم الوزير تقريرا ً إلى املجلس التشريعي بشأن
مشروع قانون املوازنة العامة اجلديدة متضمنا ً
السياسة املالية املتبعة ،واملرتكزات األساسية
للمشروع.

يجب أن ينظر إلى املخصصات املقرة في قانون املوازنة
العامة ،على إنها املبالغ القصوى ،ويجب أن ال تتجاوز
النفقات الفعلية هذه املخصصات.

3 -3يقدم رئيس جلنة املوازنة والشؤون املالية تقريرا ً إلى
املجلس التشريعي مبالحظات اللجنة بشأن ما ورد
في مشروع قانون املوازنة العامة وما ورد في تقرير
الوزير توطئة الستكمال إجراءات إقرار مشروع
قانون املوازنة العامة اجلديدة.

املادة ( )36تعديل بنود قانون املوازنة العامة

4 -4تستكمل إجراءات مناقشة مشروع املوازنة العامة
وإقراره وإصداره كقانون قبل بداية السنة املالية
اجلديدة.
املادة ( )32محتويات مشروع قانون املوازنة العامة
يتضمن مشروع قانون املوازنة كشفا ً مصنفا ً لإليرادات
التقديرية والنفقات املقترحة لكل وزارة أو مؤسسة عامة.
ويحدد الكشف اإليرادات والنفقات الفعلية للسنة املالية
السابقة والتقديرات املعدلة للسنة املالية اجلارية.
كما يحتوي القانون أيضا ً على املقترحات املتعلقة بجمع إيرادات
إضافية من خالل اإلجراءات الضريبية وغير الضريبية
اجلديدة واالقتراض اجلديد ملواجهة أي عجز باملوازنة ويجب
أن ينظر إلى مستوى العجز املتوقع كحد أعلى.
املادة ( )33املشاريع الرأسمالية
املقترحات التي يتضمنها مشروع قانون املوازنة العامة
املتعلقة باملشاريع الرأسمالية حتت التنفيذ يجب أن تشمل
عملية تقييم التقدم الفعلي في ضوء األهداف املخططة
وكشفا ً باالحتياجات املالية للسنوات املالية القادمة وفي

إذا لزم أي تعديل على بنود قانون املوازنة العامة أو إضافة
بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة يجب إعدادها
كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء إلى املجلس
التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون بها.
املادة ( )37إعتماد مبلغ احتياطي حتت تصرف مجلس
الوزراء
ملواجهة متطلبات التمويل غير املتوقعة والطارئة خالل السنة
املالية يجب اعتماد مبلغ احتياطي مناسب في قانون املوازنة
ليوضع حتت تصرف مجلس الوزراء .ويدرس الوزير
الطلبات املقدمة من الوزارات واملؤسسات العامة لتمويلها
من هذا االحتياطي لتقدميها مع توصياته إلى مجلس الوزراء
التخاذ القرار بشأنها.
املادة ( )38نشر القانون
ينشر قانون املوازنة العامة بعد إقراره من املجلس التشريعي
لإلعالم العام واجلمهور.
املادة ( )39إتباع هيكل تصنيف حسابات موازنة
الوزارة
تتبع موازنات الهيئات احمللية من حيث التصنيف والتشكيل
والترميز هيكل تصنيف حسابات املوازنة املعد من قبل
الوزارة.
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املادة ( )40موازنة الهيئات احمللية
في حالة موازنة الهيئات احمللية فإن الصالحيات التي
ميارسها مسؤول دائرة اخلزينة من حيث تنفيذ قانون
املوازنة العامة ميارسها املوظف املسؤول املقابل في الهيئات
احمللية.

8 -8اإلشراف على تنفيذ هيكل تصنيف احلسابات لـ:
 أالوزارات واملؤسسات العامة والصناديقاخلاصة.
 بتقارير اخلزينة الشهرية والربع سنويةوالسنوية التي تغطي املوازنة العامة وحسابات
الصناديق اخلاصة.

الفصل الرابع :تنفيذ املوازنة

 -جحسابات األصول املالية والدين للسلطة الوطنية.

املادة ( )41مسؤوليات الوزارة فيما يخص تنفيذ
املوازنة

 دتسجيل ضمانات السلطة الوطنية وااللتزاماتاألخرى املتعلقة بها.

فيما يخص تنفيذ املوازنة تتولى الوزارة املسؤوليات واملهام
التالية:
1 -1وضع األنظمة وحتديد اإلجراءات والتوثيق
واحلسابات وإعداد التقارير لكل معامالت الدفع
واالستالم الناجتة عن تنفيذ املوازنة العامة مبا في
ذلك الصناديق اخلاصة.
2 -2وضع القواعد واألنظمة واإلجراءات التي حتكم تنفيذ
املوازنة العامة وموازنات الهيئات احمللية والصناديق
اخلاصة وموازنات املؤسسات العامة واملؤسسات
ووضع الترميز احملاسبي للمعامالت املالية (البند
املالي) اخلاص بها مبا يتفق وتبويب وتصنيف املوازنة
العامة.
3 -3إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة
الوطنية.
4 -4إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها
وضبطها.
5 -5جتميع احلسابات الدورية والسنوية للمعامالت املالية
للسلطة الوطنية والهيئات احمللية والصناديق اخلاصة
واملؤسسات العامة وإصدار التقارير الدورية لها.
6 -6تخصيص األموال للوزارات واملؤسسات العامة على
أساس ربع سنوي ،مدعومة بأسقف شهرية نقدية،
وستحدد األموال املخصصة واألسقف النقدية على
أساس توفر املصادر النقدية غير املنفقة لدى الوزارات
واملؤسسات العامة من املخصصات السابقة،
واألولويات النسبية بني املطالب املتنافسة والتزامات
اإلنفاق املتوقعة.
7 -7إدارة كل الضمانات وااللتزامات الناجتة عن االقتراض
نيابة عن السلطة الوطنية وكذلك كل األصول املالية
للسلطة الوطنية مبا في ذلك القروض وسداد الدين.
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املادة ( )42إنفاق املخصصات
يتم إنفاق املخصصات املرصودة في قانون املوازنة العامة
بنا ًء على أوامر مالية عامة أو خاصة ومبوجب حواالت مالية
يصدرها الوزير.
املادة ( )43صالحية الوزير في اإلنفاق من مخصصات
وزارته
للوزير املختص صالحية اإلنفاق من مخصصات وزارته
املرصودة في قانون املوازنة العامة وفق ما جاء في املادة
( )42أعاله وله تفويض هذه الصالحيات خطيا ً ألي موظف
رئيس في وزارته على أن يبلغ وزير املالية بذلك خطياً.
املادة ( )44محظورات
ال يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات في
قانون املوازنة العامة كما ال يجوز استخدام املخصصات في
غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.
املادة ( )45إلتزام الوزارات واملؤسسات العامة
مبخصصاتها
على الوزارات واملؤسسات العامة أن توزع األموال على
وحدات إنفاقها على أساس ما خصص لها وحتدد التزامات
اإلنفاق ضمن األسقف النقدية املسموح بها فيما يتعلق
باتفاقات توفير السلع واخلدمات التي تتطلب التزامات ملدد
طويلة.
املادة ( )46البيان التفصيلي واملوقف املالي
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد الوزارة
ودائرة املوازنة ببيان تفصيلي يتضمن اإلنفاق الشهري
الفعلي من مخصصاتها املعتمدة وفق النماذج التي تعدها

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الوزارة وكذلك املوقف املالي لإليرادات واملنح واملقبوضات
الفعلية وذلك في موعد ال يتجاوز نهاية األسبوع األول من
الشهر التالي.
املادة ( )47مسؤوليات
1 -1يعتبر الوزير هو املسؤول األول عن رقابة حسابات
الوزارات واملؤسسات العامة ومعامالتها املالية،
والتحقق من أنها تقوم مبراعاة أحكام هذا القانون في
أعمالها املالية واحملاسبية ويعتبر الوزير املختص أو
مسؤول املؤسسة العامة مسؤوالً عن تنفيذ أحكام هذا
القانون فيما يتعلق بوزارته أو مؤسسته.
2 -2يعتبر املوظف املالي مسؤوالً عن القيام باألعمال
املالية املتعلقة بدائرته مبا في ذلك النفقات وااللتزامات
وجباية األموال العامة وحفظها وقيدها بصورة تتفق
مع األصول احملاسبية املتعارف عليها.
3 -3يعتبر جميع املدققني الداخلني في كافة الوزارات
واملؤسسات العامة موظفني تابعني للوزارة من
الناحية الفنية.
املادة ( )48تنفيذ املوازنة حسب املخصصات
بعد صدور قانون املوازنة العامة تعلم الوزارة كل
الوزارات واملؤسسات العامة مبخصصاتها املعتمدة ،وعلى
كل الوزارات واملؤسسات العامة إبالغ وحدات اإلنفاق
التابعة لها مبا خصص لها طبقا ً لقانون املوازنة العامة،
وتكون وحدات اإلنفاق مسؤولة عن تنفيذ املوازنة حسب
املخصصات املعتمدة لها.
املادة ( )49تعيني مدققني ماليني
للوزير أن يعني مدققني ماليني في الوزارات واملؤسسات
العامة وذلك لتقدمي املشورة لها وملراقبة تنفيذ املوازنة
العامة وااللتزام باملعايير والقواعد املالية وفي حالة اختالف
الرأي بني املدقق واملدير املالي ألي من الوزارات واملؤسسات
العامة يعرض األمر على الوزير التخاذ القرار.
املادة ( )50اعادة التخصيص بني البنود الفرعية
ال يكون للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة الوطنية
احلق في إعادة تخصيص مخصصات املوازنة من بند إنفاق
إلى بند آخر في موازناتها إال بالتقيد الصارم بالتشريعات
املرعية التي حتكم إعادة التخصيص بني البنود الفرعية
للمخصصات وباعتماد السلطة املخولة بالسماح بإعادة
التخصيص كما حددتها التشريعات املرعية.

املادة ( )51تقارير تنفيذ املوازنة
حتدد األنظمة شكل ومحتوى وفترات التقارير حول
تنفيذ املوازنة التي تقدم من قبل الوزارات واملؤسسات
العامة والصناديق اخلاصة وعلى أساس هذه التقارير تعد
دائرة اخلزينة تقريرا ً شهريا ً موجزا ً حول التقدم في تنفيذ
املوازنة.
املادة ( )52التقرير الربع سنوي
تعد الوزارة تقريرا ً في نهاية كل ربع سنة مفصالً ومحلالً
لوضع املوازنة ويتضمن التقرير التطورات املالية واجتاهات
حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع التوقعات وكذلك
تفسير االنحرافات الهامة وحتليل تدفق النقد وتأثير
هذه التطورات على الوضع املالي العام للسلطة الوطنية
ويستعرض اقتراحات اإلجراءات التصحيحية املناسبة
الستعادة التوازن املالي ويقدم الوزير هذا التقرير لكل من
مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.
املادة ( )53املخصصات غير املستخدمة واإللتزامات
غير املدفوعة
تلغى املخصصات غير املستخدمة واألرصدة النقدية في
حسابات الوزارات واملؤسسات العامة في احلادي والثالثني
من كانون أول (ديسمبر) من السنة املالية ويدرج أي التزام
غير مدفوع ضمن موازنة العام القادم وله األولوية.
املادة ( )54اإليرادات املتحققة بعد 12/31
حتسب اإليرادات املتحققة بعد احلادي والثالثني من كانون
أول (ديسمبر) كمتحصالت للسنة املالية اجلديدة.

الفصل اخلامس :إدارة الدين واألصول
املادة ( )55إدارة الديون
حتدد املوازنة السنوية احلدود العليا لالقتراض اجلديد من
قبل السلطة الوطنية والسحب املكشوف من البنوك احمللية،
وتضع أحكاما ً محددة لدفع الفوائد وتسديد أصل الدين
الذي يدفع خالل السنة مقابل الدين االجمالي.
املادة ( )56التوقيع على اتفاقيات القروض
الوزارة هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع على اتفاقيات
القروض للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة الوطنية
حسب القوانني واألنظمة املعمول بها وال يجوز ألية جهة
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أخرى القيام بذلك ،كما تتولى الوزارة إدارة الدين احلكومي
ومتابعته.
املادة ( )57موافقة مجلس الوزراء على االقتراض
ال يجوز للوزارات واملؤسسات العامة االقتراض أو استخدام
القرض لغير الغايات التي مت االقتراض من أجلها إال مبوافقة
مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير.
املادة ( )58نشر شروط اإلقتراض التعاقدية في
اجلريدة الرسمية
تنشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان
املعامالت في اجلريدة الرسمية .وال يجوز أن تعدل الشروط
التعاقدية للدين املوضوعة حسب هذا القانون من جانب
واحد.
املادة ( )59أعباء الدين احلكومي ومواجهتها
على الوزارات واملؤسسات العامة واملؤسسات رصد
املخصصات الكافية في مشاريع موازناتها ملواجهة أعباء
الدين احلكومي والذي يشمل األقساط والفوائد املستحقة
على املبالغ املسحوبة واحملجوزة من أصل الدين احلكومي
والفروق الناشئة عن تغير أسعار الصرف أو إعادة
تقييم الدين احلكومي أو إعادة جدولته وذلك في مواعيد
استحقاقها.
املادة ( )60دراسة املركز املالي ملن يطلب اإلقتراض
بكفالة السلطة
على الوزارة دراسة املركز املالي ألي جهة تريد االقتراض
بكفالة السلطة الوطنية للتأكد من قدرتها على الوفاء
بااللتزامات.
املادة ( )61تفويض الوزير بالتوقيع على اتفاقيات
اإلقتراض
يكون الوزير هو املفوض بالتوقيع نيابة عن السلطة الوطنية
على كل اتفاقيات االقتراض.
املادة ( )62واجب املقترض بكفالة السلطة بتقدمي
تقارير ربع سنوية
على اجلهة التي حتصل على أي قرض بكفالة السلطة الوطنية
أن تقدم تقارير دورية ربع سنوية إلى الوزارة عن مركزها
املالي وحساباتها اخلتامية.
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الفصل السادس :حسابات املوازنة والتدقيق
املادة ( )63وضع نظام للتدقيق املالي الداخلي
تضع الوزارة نظاما ً للتدقيق املالي الداخلي لضمان
االستخدام املالئم واالقتصادي للموارد العامة ولضمان
التزام كل الوزارات واملؤسسات العامة ووحداتها باإلنفاق
وفق التشريعات املالية املرعية ويكون للوزارة سلطة التفتيش
في أي وقت على السجالت احملاسبية لإليرادات والنفقات لكل
الوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة.
املادة ( )64احلسابات اخلتامية للوزارات واملؤسسات
العامة والصناديق اخلاصة
تصدر الوزارة تعليمات دائمة لقفل وحتضير احلسابات
اخلتامية للوزارات واملؤسسات العامة والصناديق اخلاصة.
وانسجاما ً مع هذه التعليمات تعد الوزارات واملؤسسات
العامة والصناديق اخلاصة كشوفا ً نهائية لإليرادات
والنفقات ضمن مجال إدارتها ،وتقدم إلى الوزارة.
املادة ( )65احلسابات املوحدة التمهيدية
تعد الوزارة حسابات موحدة متهيدية للمعامالت العامة
وتقدمها إلى مجلس الوزراء في غضون ستة أشهر من إقفال
السنة املالية .وتبني احلسابات ضمن أشياء أخرى أرصدة
االفتتاح واألقفال للصندوق املوحد والصناديق اخلاصة
وتفاصيل العمليات املالية التي متت ملواجهة العجز املالي
“إن وجد” وصافي الدين العام احمللي واألجنبي ،وتذكر
احلسابات أيضا ً القروض املعطاة خالل السنة وااللتزامات
املرتبطة بها والناجتة عنها.
املادة ( )66مسودة احلساب اخلتامي
على أساس احلسابات التمهيدية املعدة مبوجب املادة ()65
تعد الوزارة مسودة احلساب اخلتامي وتقدمها إلى مجلس
الوزراء لالعتماد واإلحالة إلى املجلس التشريعي خالل
سنة من نهاية السنة املالية لإلقرار ،كما وترسل نسخة من
املسودة إلى ديوان الرقابة املالية واإلدارية.

الفصل السابع :أحكام ختامية
املادة ( )67إصدار األنظمة
تضع الوزارة األنظمة الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون
وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في اجلريدة الرسمية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )68قيام هيئة الرقابة بأعمال ديوان الرقابة
املالية واإلدارية
حلني تشكيل ديوان الرقابة املالية واإلدارية تقوم هيئة
الرقابة العامة مبهامه.
املادة ( )69اإللغاءات
يلغى القانون رقم  39لسنة  1962بشأن تنظيم امليزانية
العامة املعمول به في محافظات الضفة الغربية ،كما يلغى أي
حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة ( )70التنفيذ والسريان
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998/8/3ميالدية
املوافق  /10ربيع اآلخر 1419/هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )9لسنة  1998بشأن اللوازم العامة
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املدير العام :مدير عام دائرة اللوازم العامة أو من يعني
ليقوم بأعماله حال غيابه.

بعد اإلطالع على نظام االشتراطات العامة للعطاءات وتوريد
األصناف لسنة  1953املعمول به في محافظات غزة،

وكيل الوزارة :وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من
يعني ليقوم بأعماله عند غيابه.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وعلى نظام اللوازم رقم ( )32لسنة  66املعمول به في
محافظات الضفة الغربية،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعاريف وأحكام عامة
املادة ( )1تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا
القانون املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك.
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الدائرة :أية وزارة ،أو دائرة ،أو سلطة ،أو مؤسسة عامة.
الوزير :وزير املالية.
الوزير املختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر
واملؤسسات املرتبطة به ولغايات هذا القانون تشمل عبارة
(الوزير املختص):
1 -1رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.

2 -2رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص
باملجلس التشريعي الفلسطيني.
3 -3رئيس أية دائرة ميارس مبوجب قوانني أو أنظمة
خاصة صالحيات الوزير فيما يتعلق بتلك الدائرة.
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اللوازم :األموال املنقولة الالزمة ألية دائرة وصيانتها
والتأمني عليها واخلدمات التي حتتاج إليها الدائرة.
اللوازم اخلاصة :اللوازم التي يقتصر استعمالها عادة في
دائرة معينة أو عدد من الدوائر التي تشكل هذه اللوازم
حاجة أساسية لتحقيق أهداف الدائرة ومتكينها من القيام
بأعمالها.
اخلدمات الفنية :الدراسات واملواصفات والفحوص
املخبرية للوازم وتطابقها مع املواصفات والشروط.

الفصل الثاني :دائرة اللوازم  -سريان القانون
واملسؤوليات الفنية
املادة ( )2نطاق تطبيق القانون
يخضع ألحكام هذا القانون الدوائر املدرجة موازنتها ضمن
قانون املوازنة العامة السنوي للسلطة الوطنية وعلى أية
دائرة أخرى يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام هذا القانون
عليها.
املادة ( )3مسؤوليات وصالحيات دائرة اللوازم العامة
تنشأ دائرة في وزارة املالية تسمى دائرة اللوازم العامة
وتتولى ممارسة املسؤوليات والصالحيات التالية:
1 -1رسم السياسة العامة إلدارة اللوازم ووسائل تنفيذ
هذه السياسة.
2 -2شراء ما حتتاج إليه الدوائر من اللوازم وفقا ً ألحكام
هذا القانون.
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3 -3حفظ اللوازم املشتركة واللوازم الفائضة لدى أية
دائرة وتخزينها في املستودعات املركزية لتوزيعها
على الدوائر وفق ما حتتاج إليه منها أو تبديلها لها فيما
بينها.

2 -2إذا جتاوزت القيمة املقدرة للوازم املراد شراؤها
( )10000دوالر أمريكي (عشرة آالف دوالر) أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً يعزز الطلب بإذن شراء
ومستند التزام صادر ومصدق عن دائرة املوازنة.

4 -4إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم مبا في
ذلك:

املادة ( )6طلبات الشراء

أ-

االحتفاظ مبواصفات قياسية للوازم ذات
االستعمال املشترك أو املتكرر.

ب -التعاون مع الدوائر واجلهات املختصة في عقد
الدورات التدريبية والندوات لتنمية مهارات
العاملني في الوحدات اخلاصة باللوازم فيها.
ج -تقدمي الرأي واملشورة للدوائر في مجال إدارة
اللوازم.
د -إجراء اجلرد للوازم لدى الدوائر كلما وجدت
دائرة اللوازم العامة ضرورة لذلك.
5 -5املشاركة في تنفيذ االتفاقيات والبروتوكوالت
املعقودة بني السلطة الوطنية وأية جهة دولية بشأن
توريد لوازم معينة إلى السلطة الوطنية.
6 -6حفظ قيود اللوازم املعمرة.
7 -7التعاون مع الدوائر ملعرفة الوسائل واألساليب
اخلاصة بحسن حفظ اللوازم وصيانتها.
املادة ( )4وضع أنظمة
يضع الوزير األنظمة الالزمة بكيفية إعداد قوائم اللوازم
املطلوب شراؤها للدوائر وتنظيم طلبات الشراء اخلاصة
بها وتقدميها إلى دائرة اللوازم العامة إلمتام عمليات الشراء
وفق أحكام هذا القانون.

1 -1يجب أن يتم وصف اللوازم املراد شراؤها بشكل واف
وأن حتدد مواصفاتها العامة بصورة دقيقة وواضحة،
مبا في ذلك طريقة تعليبها وتغليفها وحزمها ومناولتها
ووحدة املادة وكمياتها.
2 -2يقدم طلب الشراء معززا ً باملواصفات املبينة في الفقرة
(أ) من هذه املادة قبل وقت كاف إلمتام عملية الشراء
وال ينظر في أي طلب شراء يوصف بأنه مستعجل إال
إذا كانت حالة االستعجال ناشئة عن حالة طارئة لم
تكن متوقعة أو ال يسهل توقعها أو التنبؤ بها.
املادة ( )7أسس عمليات الشراء
تتم عمليات الشراء وفقا ً لألسس التالية:
1 -1اعتماد مبدأ املنافسة في جميع عمليات الشراء.
2 -2يراعى احلصول على أجود اللوازم وبأفضل األسعار
والشروط.
3 -3عدم جتزئة اللوازم إلى صفقات متعددة في جميع
عمليات شراء اللوازم املتشابهة.
املادة ( )8حاالت عدم جواز الشراء
ال يجوز ألي دائرة لوازم شراء أو اتخاذ أي إجراء لهذه الغاية
في أي من احلاالت التالية:
1 -1إذا كانت متوافرة لدى دائرة اللوازم.

الفصل الثالث :الشراء

2 -2إذا أعلنت دائرة اللوازم العامة عن رغبتها في شراء
نفس اللوازم مبوجب عطاء.

املادة ( )5قواعد شراء اللوازم

3 -3إذا أبرمت دائرة اللوازم عقد توريد تلك اللوازم.

ال تباشر عمليات شراء اللوازم إال وفقا ً ملا يلي:
1 -1اللوازم التي تزيد قيمتها على ( )3000دوالر أمريكي
(ثالثة آالف دوالر) أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً تكون مبوجب طلب شراء يقدم إلى اجلهة
املختصة بالشراء مرفقا ً بطلب التزام مالي موقع من
وكيل الوزارة أو من يفوضه خطياً.

4 -4إذا كانت دائرة اللوازم العامة قد طلبت من الدوائر
تزويدها بحاجاتها السنوية أو الفصلية من تلك اللوازم.
املادة ( )9األولوية للمنتجات الفلسطينية
إذا حتققت املواصفات ودرجة اجلودة واملعايير والشروط
األخرى في اللوازم املعروضة واملطلوبة للشراء وفقا ً
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لكراسة الشروط فعلى اجلهة املختصة بشرائها إعطاء
األفضلية للوازم املنتجة في فلسطني ومن املناقص املقيم
فيها بصورة دائمة.
املادة ( )10شراء اللوازم وفق االتفاقيات
مع مراعاة أحكام هذا القانون يجوز للجهة املختصة
بالشراء شراء اللوازم وفقا ً ألحكام البروتوكوالت التجارية
واالتفاقيات املعقودة بني السلطة الوطنية واحلكومات
والهيئات العربية واألجنبية.
املادة ( )11الشراء من اخلارج
1 -1يجوز شراء اللوازم من خارج فلسطني في حال عدم
توافر اللوازم املراد شراؤها في مناطق فلسطني.
2 -2ملجلس الوزراء بناء على توصية الوزير املختص
املوافقة على إيفاد جلنة مكونة من ثالثة موظفني على
األقل من موظفي اجلهة املختصة بشراء اللوازم إلى
خارج فلسطني لشراء لوازم في احلالة املنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة إذا استدعت احلاجة
لذلك.
املادة ( )12طرق الشراء
وفقا ً ألحكام هذا القانون تتم عملية شراء اللوازم بطرح عطاء
على أنه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتني التاليتني:
1 -1استدراج عروض وذلك في أي من احلاالت التالية:
أ-

إذا كانت قيمة اللوازم املراد شراؤها ال تزيد على
( )5000دوالر أمريكي (خمسة آالف دوالر) أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وفقا ً ملا ورد
في املادة (.)7

ب -إذا لم يتقدم للعطاء املطروح عدد كاف أو مناسب
من العروض واقتنعت اجلهة التي طرحت العطاء
أن الضرورة تقضي بشراء اللوازم عن طريق
استدراج عروض.
2 -2الشراء املباشر للوازم بالتفاوض مع بائعني أو منتجني
أو موردين في أي من احلاالت التالية:
أ-
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إذا كانت اللوازم مطلوبة ملواجهة حالة عامة
طارئة ال تسمح بالقيام بإجراءات طرح عطاء
أو استدراج عروض وذلك بناء على طلب من
الوزير املختص وموافقة مجلس الوزراء.

ب -إذا كانت اللوازم املراد شراؤها قطعا ً تبديلية
أو أجزاء مكملة ال تتوافر لدى أكثر من مصدر
واحد بناء على تقرير فني من ذوي االختصاص
واخلبرة.
ج -شراء مواد علمية كاألفالم واملخطوطات وما
مياثلها.
د -إذا طرح عطاء أو مت استدراج عروض ولم يكن
باملستطاع احلصول من خالل أي منهما على
عروض مناسبة أو لم تكن األسعار معقولة أو
عند عدم احلصول عل كامل الكمية من اللوازم
املراد شراؤها.
املادة ( )13صالحيات الشراء
يتم شراء اللوازم من قبل اجلهات التالية وفقا ً للصالحيات
املخولة لها.
1 -1الوزير املختص:
أ-

شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )1000دوالر
أمريكي (ألف دوالر) أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً في كل عملية شراء.

ب -شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ()15000
دوالر أمريكي (خمسة عشر ألف دوالر) أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً في كل عملية
شراء وذلك عن طريق جلنة مشتريات من ثالثة
موظفني من الدائرة يعينهم الوزير املختص على
أن يعاد تشكيلها كل ستة أشهر على األكثر
وتتخذ قراراتها باألكثرية.
ج -شراء اخلدمات العلمية والثقافية املتخصصة
مبا في ذلك االستشارات فيها وإعداد البحوث
والدراسات وتقوميها ،سواء كان ذلك من قبل
املؤسسات أو األفراد بواسطة جلنة مختصة
من ثالثة موظفني على األقل من الدائرة يعينهم
الوزير وتتخذ قراراتها باألكثرية.
د -شراء احلقوق واألعمال األدبية والفنية والبرامج
اإلذاعية والتلفزيون وبيع هذه البرامج وتأجيرها
واستئجارها .والتعاقد على إعداد إنتاجها مهما
كانت قيمتها على أن يتم ذلك بواسطة جلنة ال
تقل عن ثالثة موظفني يشكلها الوزير املختص
لهذه الغاية من موظفي الدائرة وتتخذ قراراتها
باألكثرية.
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2 -2وكيل الوزارة:
أ-

2 -2تكون مدة العضوية في هذه اللجنة سنتني ،وللوزير
املختص تخفيض املدة أو متديدها ملدة سنة أخرى.

شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )500دوالر
أمريكي (خمسمائة دوالر) أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً في كل عملية شراء.

3 -3يعني رئيس ديوان الرقابة املالية واإلدارية مندوبا ً في
جلنة العطاءات املركزيةبصفة مراقب.

ب -شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )5000دوالر
في كل عملية شراء بواسطة جلنة املشتريات
املنصوص عليها في البند ( )2من الفقرة (أ) من
هذه املادة.

4 -4عند طرح أي عطاء لوازم خاصة إلحدى الدوائر
يشترك في جلنة العطاءات املركزية التي تنظر في
العطاء عضوان من كبار موظفي الدائرة يسميهما
الوزير املختص.

ج -شراء قطع الغيار التبديلية والتشغيلية بواسطة
جلنة املشتريات املنصوص عليها في البند ()2
من الفقرة (أ) من هذه املادة.

املادة ( )15إجتماعات وقرارات جلنة العطاءات املركزية

3 -3مشتريات البعثات الدبلوماسية:
أ-

شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ( )5000دوالر
أمريكي (خمسة آالف دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا ً بقرار من رئيس البعثة
بواسطة جلنة مشتريات من ثالثة من موظفي
البعثة يشكلها لهذه الغاية.

ب -شراء لوازم ال تزيد قيمتها على ()15000
دوالر أمريكي (خمسة عشر ألف دوالر) أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً بقرار من الوزير
املختص بواسطة مشتريات ثالثية يشكلها
برئاسة رئيس البعثة لهذه الغاية.
ج -مـع مراعاة ما ورد في هذا القانون ال يتم شراء
أي لوازم تزيد قيمتها على ( )15000دوالر
أمريكي (خمسة عشر ألف دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا ً إال بواسطة جلنة عطاءات
مشكلة وفقا ً ألحكام هذا القانون.
املادة ( )14جلنة العطاءات املركزية
1 -1يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير والوزراء املختصني جلنة عطاءات مركزية
للقيام باملهام والصالحيات املنصوص عليها في هذا
القانون على الوجه التالي:
أ-

املدير العام

رئيسا ً

ب -مندوب عن وزارة املالية

عضوا ً

ج -مندوب عن وزارة االقتصاد والتجارة

عضوا ً

د -مندوب عن وزارة الصناعة

عضوا ً

هـ -مندوب عن وزارة األشغال العامة

عضوا ً

1 -1تعقد جلنة العطاءات املركزية اجتماعاتها سواء كانت
لشراء لوازم ذات استعمال عام أو لوازم خاصة إلحدى
الدوائر بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها باألكثرية.
2 -2تصدق قرارات اللجنة املتعلقة بشراء لوازم ذات
استعمال عام من الوزير أما القرارات املتعلقة بشراء
لوازم خاصة فتصدق من الوزير املختص.
3 -3تشكل بقرار من الوزير املختص جلان فرعية فنية
متخصصة من الدائرة يشارك في عضويتها عضو
من دائرة اللوازم العامة يعينه رئيس جلنة العطاءات
املركزية ملساعدة اللجنة في األعمال واملهام املكلفة بها
مبوجب أحكام هذا القانون.
املادة ( )16جلنة العطاءات اخلاصة
1 -1ملجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير
املختص تشكيل جلنة عطاءات خاصة من وكيل
الوزارة واملدير العام وثالثة من كبار موظفي
السلطة ،وذلك لشراء لوازم ملشروع معني بالنظر
حلجمه أو ألن حكومة أو هيئة عربية أو أجنبية
تساهم في متويله ويعني مجلس الوزراء من بني
أعضائها رئيسا ً لها.
2 -2تعقد جلنة العطاءات اخلاصة اجتماعاتها بكامل
نصابها وتتخذ قراراتها باألكثرية وتصدق
قرارات الشراء الصادرة عنها من الوزير املختص
والوزير وعند اختالفهما يرفع األمر ملجلس
الوزراء للبت فيه.
3 -3تتقيد جلنة العطاءات اخلاصة بالقواعد والشروط
واإلجراءات اخلاصة بطرح العطاءات املقررة مبوجب
هذا القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه
على أن تراعى أي شروط خاصة تضمنتها اتفاقيات
متويل املشروع.
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املادة ( )17تصديق قرارات إحالة العطاءات
على اجلهة املختصة بتصديق قرارات إحالة العطاءات اتخاذ
القرار الالزم بشأنها خالل ( )15يوما ً من تاريخ تسلمها
وإال تعتبر مصدقة حكماً.
املادة ( )18اإلستعانة باخلبراء والفنيني
1 -1للجنة العطاءات املركزية أو جلنة العطاءات اخلاصة
االستعانة باخلبراء والفنيني من موظفي السلطة،
وغيرهم لإلفادة من خبراتهم في دراسة العروض
املطروحة عليها وعلى جميع الدوائر التعاون الكامل
مع هذه اللجان في ذلك.
2 -2للوزير بناء على تنسيب املدير العام منح اخلبراء
والفنيني وأعضاء اللجان الفنية مكافآت مالية تتناسب
مع األعمال التي يقومون بها بتكليف من جلنة العطاءات
املركزية مبوجب نظام خاص.
املادة ( )19تنظيم إجراءات العطاءات
تنظم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها وطريقة
دراسة العروض واإلحالة والضمانات الواجب تقدميها من
قبل املناقصني واملتعهدين واملسؤوليات وااللتزامات املترتبة
عليهم عند عدم اإللتزام بعروضهم أو تنفيذ عقود اإلحالة
املبرمة معهم وذلك مبوجب أنظمة يصدرها مجلس الوزراء
وترفق بكل دعوة عطاء.
املادة ( )20الدعوة للعطاءات
يطرح املدير العام حسب مقتضى احلال العطاء ويحدد ثمنا ً
لوثائق دعوة العطاءتتناسب مع نفقات إعداد وطباعة الدعوة
والوثائق املرفقة بها وقيمة العطاء .على أنه يجوز توزيع
الدعوة دون مقابل للجهة التي يرى أن من مصلحة اخلزينة
توجيهها لها.
املادة ( )21توقيع اتفاقيات توريد اللوازم
يتولى املدير العام نيابة عن أية دائرة توقيع االتفاقيات
اخلاصة بتوريد اللوازم مع املتعاقدين تنفيذا ً للقرارات
الصادرة بشأنها عن جلنة العطاءات املركزية.
املادة ( )22فحص اللوازم قبل الشحن
للجنة العطاءات املركزية أن تعهد إلى جلنة أو هيئة أو شركة
متخصصة القيام بفحص اللوازم قبل شحنها لبيان مدى
مطابقتها.
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الفصل الرابع :إدارة اللوازم
املادة ( )23اإلشراف على اللوازم
يكون وكيل الوزارة مسؤوالً عن اإلشراف على اللوازم
اخلاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ اإلجراءات والترتيبات
الالزمة حلفظها وتنظيمها واالستفادة منها واستعمالها في
األغراض املقررة لها.
املادة ( )24وحدة تنظيم وحفظ اللوازم
تنشأ في كل دائرة وحدة إدارية تكون مسؤولة عن تنظيم
وحفظ اللوازم وسالمة االستفادةمنها واستعمالها في
األغراض املقررة لها مبا يتفق وأحكام هذا القانون.
املادة ( )25وحدة للمستودعات املركزية ومهامها
تنشأ وحدة للمستودعات املركزية في دائرة اللوازم العامة
تكون مهمتها ما يلي:
1 -1تخزين اللوازم املشتركة الالزمة للدوائر.
2 -2تخزين اللوازم املعمرة الصاحلة الفائضة عن حاجة
الدوائر.
3 -3تخزين املواد الالزمة لألزمات والطوارئ.
4 -4حتديد مستويات مخزون اللوازم على ضوء
االستعمال السنوي واالحتياجات الفعلية.
املادة ( )26استخدام السجالت والنماذج املعتمدة
تتولى املستودعات في الدوائر استخدام السجالت والنماذج التي
تتناسب مع طبيعتها واملعتمدة من دائرة اللوازم العامة والتقيد
باألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجب أحكام هذا القانون.
املادة ( )27سجل اللوازم املعمرة
تقوم كل دائرة بفتح سجل للوازم املعمرة موازيا ً لسجل
دائرة اللوازم املركزية وإجراء املطابقات الدورية.
املادة ( )28تنفيذ عقود شراء اللوازم
1 -1تشحن وتورد جميع اللوازم املتعاقد عليها من داخل
وخارج فلسطني باسم الدائرة املستفيدة.
2 -2على الدائرة املستفيدة متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم
وإجراءات التخليص على اللوازم املشتراة من اخلارج.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )29جلنة استالم اللوازم
1 -1تشكل في كل دائرة جلنة استالم أو أكثر تتألف من
ثالثة من موظفيها يعينهم وكيل الوزارة وتناط بهم
مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من املوردين
واملتعهدين التي تزيد قيمتها على  500دوالر أمريكي
(خمسمائة دوالر) أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً ويجوز لها االستعانة باخلبراء والفنيني عند
الضرورة من أية دائرة.
2 -2يقوم أمني املستودع بتسلم اللوازم كأمانة مبدئية فور
وصولها ملوقع التوريد.
املادة ( )30إجراءات جلنة االستالم
1 -1تقوم جلنة االستالم باإلجراءات التالية:
أ-

إجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم
املوردة ومطابقتها للشروط املقررة في عقود
التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد
التوريد مع مراعاة االتفاقيات املبرمة بشأنها.

ب -تسلم اللوازم املوردة خالل ( )10أيام من تاريخ
توريدها مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) البند
( )1من هذه املادة.
ج -تنظيم ضبط استالم اللوازم املوردة مع بيان
قبول أو رفض اللوازم ملخالفتها للمواصفات
والشروط أو بيان نسبة االنحراف مع تسليم
نسخة من الضبط للمورد وأمني املستودع
املعني وتعتبر النسخة املسلمة إلى املورد إشعارا ً
له بالقبول أو الرفض.
2 -2إذا نشأ خالف في الرأي بني أعضاء جلنة االستالم
يرفع األمر لوكيل الوزارة للبت فيه ويكون قراره
قطعياً.
3 -3إذا قررت جلنة استالم اللوازم رفض تسلم اللوازم
املوردة ملخالفتها للمواصفات والشروط املقررة
فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم االعتراض على قرار
اللجنة خالل مدة أقصاها ( )10أيام من تاريخ تسلم
املتعهد لضبط االستالم إلى اجلهة التي أصدرت
قرار الشراء ويكون قرارها بالقبول أو الرفض قطعيا ً
وتعتبر اللوازم املرفوضة بحكم األمانة.
4 -4يرفع املورد اللوازم املرفوضة على نفقته خالل ()15
يوما ً من تاريخ إشعاره بضرورة رفعها من املكان
املوجودة فيه إال إذا اقتضت الضرورات الصحية أو
األمنية رفعها أو إتالفها قبل ذلك املوعد فإذا تأخر

في القيام بذلك عن املوعد احملدد له يعتبر متنازالً
عنها للسلطة الوطنية .وللسلطة الوطنية الرجوع عليه
بنفقات الرفع واإلتالف.
5 -5يجري تسلم املساعدات والهبات من اللوازم مبطابقتها
مع وثائق الشحن أو الفواتير أو أية وثيقة أخرى تبني
مواصفات اللوازم وكمياتها وأي انحراف في النوعية
والكمية عن املواصفات والشروط الواردة في االتفاقية
والفواتير أو وثائق الشحن ويجري إدخالها في القيود
حسب األصول.
املادة ( )31مستندات اإلدخال
1 -1يجري إدخال اللوازم في قيود املستودعات بعد
تسلمها من قبل جلنة االستالم مباشرة على أن تكون
معززة بالوثائق التالية:
أ-

مستند إدخال.

ب -ضبط جلنة االستالم أو طلب الشراء احمللي.
ج -الفاتورة أو بوليصة الشحن.
2 -2تعزز مستندات اإلدخال الصادرة عن املستودع الذي
نقلت إليه اللوازم مبستندات اإلخراج للوازم التي مت
نقلها من مستودع آخر وترسل نسخة من مستند
اإلدخال إلى املستودع الذي أخرجت منه اللوازم.
املادة ( )32اللوازم الزائدة
اللوازم الزائدة على أرصدة السجل أو القطع أو األجزاء التي
مت استخراجها من لوازم جرى شطبها تقيد عهدة في قيود
اللوازم حسب األصول.
املادة ( )33سجالت العهدة
حتدد دائرة اللوازم العامة أنواع سجالت العهدة والبيانات
والقيود التي يجب أن تظهرها وكذلك النماذج الواجب
استعمالها واملعلومات التي يجب أن تتضمنها مبا يتماشى
مع األساليب املتبعة في إدارة اللوازم واملستودعات.
املادة ( )34مسك السجالت وفق نظم إدارة املستودعات
اخلاصة باللوازم
متسك كل دائرة السجالت والبطاقات ملستودعات اللوازم
اخلاصة بها وفق النظم واألساليب املتبعة في إدارة
املستودعات اخلاصة باللوازم.
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املادة ( )35مراعاة طبيعة اللوازم عند خزنها
تخزن اللوازم في املستودعات اخلاصة بها بحيث تكون
سليمة وجاهزة لتسلمها عند الطلب على أن تراعى طبيعة كل
نوع من أنواع اللوازم عند خزنها في املستودعات مع مراعاة
مدة صالحيتها لالستعمال.
املادة ( )36التصرف باللوازم
1 -1تصرف اللوازم مبوجب طلب صرف بعد توقيعه من
وكيل الوزارة أو من يفوضه بذلك.
2 -2تسلم اللوازم من املستودع إلى اجلهة الطالبة مبوجب
مستند اإلخراج املعتمد بعد توقيع املستلم مع ذكر اسم
وظيفته على مستند اإلخراج.
3 -3يجوز صرف اللوازم من املستودعات املركزية إلى
الدوائر ذات االستقالل املالي مقابل الثمن.
املادة ( )37اللوازم الصاحلة والفائضة
1 -1إذا قرر وكيل الوزارة بأن أي لوازم صاحلة في الدائرة
قد أصبحت فائضة وغير الزمة للعمل .يتم نقلها من
مستودعات الدائرة إلى املستودعات املركزية.
2 -2تقوم دائرة اللوازم العامة بإجراءات بيع اللوازم
الصاحلة والفائضة عن احلاجة املوجودة في
املستودعات املركزية مبوجب مزاودة عامة دورية
بعد استنفاذ جميع الطرق املمكنة لالستفادة منها في
أي من دوائر السلطة الوطنية .وذلك عن طريق جلنة
ثالثية يشكلها املدير العام.
3 -3تباع منتجات املدارس املهنية ومراكز التدريب
واألبحاث ومنتجات أية دائرة إنتاجية وفق تعليمات
يصدرها الوزير املختص.
4 -4للوزير بناء على تنسيب املدير العام بيع اللوازم
الصاحلة والفائضة املوجودة في املستودعات املركزية
للجهات األهلية غير الربحية بالسعر الذي حتدده جلنة
تشكل لهذه الغاية.
5 -5تسلم اللوازم املباعة إلى املشتري بعد دفع ثمنها
مبوجب مستند إخراج أصولي ويثبت عليه رقم
وتاريخ وقيمة وصول قبض الثمن.
املادة ( )38اللوازم غير الصاحلة
1 -1إذا قرر وكيل الوزارة بناء على تنسيب جلنة فنية أن
أي لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صاحلة يجري
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بيعها بواسطة جلنة ثالثية من موظفي الدائرة يعينهم
وكيل الوزارة وبطريقة املزاودة العلنية أو السرية ولها
أن تضع الشروط الالزمة لعملية البيع وترسل نسخة
من قرار البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
2 -2يعلن عن اللوازم املراد بيعها في الصحف احمللية وأية
وسيلة مناسبة.
املادة ( )39تأييد مستندات إخراج اللوازم غير الصاحلة
بشهادة
عند إتالف أو بيع أي لوازم غير صاحلة لالستعمال أو
فائضة عن احلاجة يجب أن تؤيد مستندات اإلخراج املنظمة
بشأنها بشهادة إنها أتلفت أو بنسخة من قائمة البيع حسب
مقتضى احلال ويجب أن ُيشار في تلك الشهادة أو القائمة
إلى اإلذن الصادر باإلتالف أو البيع.
املادة ( )40إصدار قرار اإلتالف
إذا اقتنع وكيل الوزارة بعدم جدوى عرض اللوازم غير
الصاحلة أو الفائضة عن حاجة الدوائر للبيع أو أن نفقات
بيعها تتجاوز الثمن الذي ميكن احلصول عليه فيجوز له
أن يقرر التصرف بها أو إتالفها حسب األصول وشطبها
من القيود بواسطة جلنة ثالثية أحد أعضائها من دائرة
اللوازم العامة يشكلها لهذه الغاية تشهد أنها عاينت اللوازم
ووجدتها غير صاحلة لالستعمال أو البيع وترسل نسخة
من قرار اإلتالف والشطب إلى دائرة اللوازم العامة.
املادة ( )41صالحيات شطب اخلسارة أو النقص
يتم شطب أي خسارة أو نقص تقع في اللوازم بغير إهمال أو
اختالس وفقا ً للصالحيات التالية:
1 -1بقرار من الوزير املختص بناء على تنسيب من وكيل
الوزارة إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز
( )1000دوالر أمريكي (ألف دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.
2 -2بقرار من الوزير بناء على تنسيب من الوزير املختص
إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء ال تتجاوز ()5000
دوالر أمريكي (خمس آالف دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.
3 -3بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير
إذا كانت قيمة اللوازم وقت الشراء تتجاوز ()5000
دوالر أمريكي (خمس آالف دوالر) أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )42إعارة وتأجير ونقل اللوازم

املادة ( )45تشكيل جلان للتفتيش على اللوازم

للوزير املختص أن يعير أو يؤجر أو ينقل أي لوازم إلى
أية دائرة أخرى بحاجة إليها على أن يتم إعالم دائرة
اللوازم بذلك.

يشكل وكيل الوزارة جلنة أو أكثر من موظفي الدائرة
للتفتيش عن اللوازم وموجودات املستودع للتأكد من حسن
االستعمال وسالمة طرق التخزين في الوقت الذي يراه
مناسبا ً على أن ال يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة
في السنة وترفع تقاريرها لوكيل الوزارة.

املادة ( )43هبة اللوازم احلكومية الفائضة عن احلاجة
1 -1للوزير املختص أن يهب أي لوازم حكومية فائضة عن
احلاجة ال تزيد قيمتها عند الشراء على ( )1500دوالر
أمريكي (ألف وخمسمائة دوالر) أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً للمؤسسات الرسمية العامة أو األهلية
أو اجلمعيات اخليرية أو النوادي الرياضية أو الهيئات
الثقافية والفنية ألية حكومة أو مؤسسة إقليمية أو
دولة أجنبية لغايات حتسني العالقات بينهما وبني
السلطة الوطنية وإعالم دائرة اللوازم بذلك.
2 -2ملجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير املختص إهداء
أو التبرع باللوازم التي تزيد قيمتها عند الشراء على
( )1500دوالر أمريكي (ألف وخمسمائة دوالر) أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً للجهات املنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة وإعالم دائرة
اللوازم بذلك.

الفصل اخلامس :الرقابة على اللوازم
املادة ( )44مهام دائرة اللوازم العامة
تقوم دائرة اللوازم العامة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر
األخرى مبا يلي:
1 -1تنميط مكونات اللوازم املشترك تداولها لتسهيل
التعرف عليها وحتديد مجاالت استعمالها وتداولها
بني الدوائر.
2 -2توصيف بعض أو كل اللوازم من حيث بيان األشكال
واأللوان واألوزان واملقاييس.
3 -3متييز اللوازم باألحرف واألرقام مبا يكفل عدم
االزدواجية وتبسيط إجراءات شرائها وتخزينها
وسهولة التعامل واالستفادة منها.
4 -4تمُ َيز اللوازم احلكومية بوسم خاص بكل صنف كلما
كان ذلك ممكناً.

املادة ( )46مهام أمناء املستودعات في الدوائر
على أمني املستودع في أية دائرة:
1 -1تقدمي كفالة مالية بنسبة يحدد قيمتها الوزير (إلى أن
يصدر نظام كفاالت املوظفني).
2 -2تقدمي تقارير دورية لوكيل الوزارة عن حالة اللوازم
املوجودة في عهدته مرة في السنة على األقل معززة
بقوائم تتضمن اللوازم غير الصاحلة لالستعمال
واللوازم الفائضة عن احلاجة والراكدة والناقصة.
املادة ( )47تسليم عهدة أمناء املستودعات
1 -1يجري التسليم والتسلم بني أمناء املستودعات في
الدوائر أو من بعهدتهم أي لوازم مبوجب قوائم
جرد مطابقة لقيود املستودع يتم توقيعها من
املسلم واملستلم معا ً ويصادق رئيسهما املباشر على
توقيعهما.
2 -2إذا لم يتمكن أمني املستودع أو من بعهدته لوازم ألي
سبب من األسباب من تسليم ما بعهدته من لوازم إلى
من يخلفه فيتم التسليم إلى جلنة يعينها وكيل الوزارة
لهذه الغاية بصورة مؤقتة.
3 -3إذا ظهر أي زيادة أو نقص في موجودات املستودع عند
التسليم فيجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة أو
النقص والتوقيع عليها من جميع األطراف املشتركة
في التسليم والتسلم.
4 -4يغرم املوظف الذي بعهدته أي لوازم مبا ال يقل عن
قيمة النقص أو التلف الناشئ عن اإلهمال وتتخذ بحقه
اإلجراءات املناسبة.
5 -5عند وقوع أي تعد خارجي على املستودع فعلى أمني
املستودع أن يعلم وكيل الوزارة بذلك وعليه فورا ً أن
يجري التحقيق الالزم ويتخذ اإلجراءات املناسبة.
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6 -6إذا وقع تزوير في قيود أو اختالس أو نقص في
موجودات املستودع على اجلهة التي اكتشفت احلالة
أن تبلغ رئيس الدائرة فورا ً وعلى رئيس الدائرة أن
يجري التحقيق الالزم ويتخذ اإلجراءات املناسبة.
7 -7على رئيس الدائرة أن يعلم الوزير ورئيس هيئة
الرقابة العامة بأي نقص يحصل في األموال العامة
وعلى الوزير بالتنسيق مع رئيس هيئة الرقابة العامة
النظر فيما إذا كان يجب إعادة إجراء التحقيق والتدقيق
الالزمني واتخاذ اإلجراءات املناسبة التي تكفل احلفاظ
على األموال العامة.
املادة ( )48تصويب اخلطأ في القيود
يحظر احلك واملسح والشطب في القيود أو طلبات الصرف
أو املستندات اخلاصة باللوازم ويتم تصويب اخلطأ بوضع
خطني متوازيني باحلبر األحمر على اخلطأ ويعاد كتابة
الصواب باحلبر األزرق أو األسود ،ويوقع بجانبه من قبل
من أجرى التصويب.
املادة ( )49تشكيل جلان اجلرد
للوزير بناء على تنسيب املدير العام تشكيل جلان اجلرد
جلرد موجودات مستودعات الدوائر بالطريقة التي يحددها.

الفصل السادس :مواد عامة
املادة ( )50قيد ما مت حتصيله من قيمة اللوازم املفقودة
أو الفائضة أو املباعة
يجري قيد ما مت حتصيله من قيمة اللوازم املفقودة أو
الفائضة أو املباعة على النحو التالي:
1 -1حلساب اخلزينة العامة إذا مت حتصيلها من قبل أية
دائرة مدرجة موازنتها ضمن قانون املوازنة.
2 -2حلساب إيرادات الدائرة إذا مت حتصيلها من قبلها
وكانت ذات استقالل مالي مع مراعاة أي نص وارد
في أي قانون آخر.
املادة ( )51العقوبات
يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات
املنصوص عليها في القوانني واألنظمة املعمول بها.
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املادة ( )52إصدار األنظمة
1 -1ملجلس الوزراء إصدار األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون خالل ثالثة أشهر من تاريخ سريانه.
2 -2يصدر الوزير التعليمات التنظيمية الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبوجبه.
املادة ( )53نشوء حالة ال ميكن معاجلتها مبقتضى هذا
القانون
إذا نشأت أي حالة ال ميكن معاجلتها مبقتضى أحكام هذا
القانون أو نشأ خالف في تطبيقه يرفع األمر إلى مجلس
الوزراء ليصدر القرار الذي يراه مناسبا ً بشأن تلك احلالة أو
اخلالف ويكون قراره قطعياً.
املادة ( )54اإللغاءات
اعتبارا ً من نفاذ هذا القانون تلغى قوانني وأنظمة اللوازم
املعمول بها في الضفة وقطاع غزة وأي نظام خاص أو أحكام
أو أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة ( )55التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا
القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998/ 11/ 2ميالدية
املوافق  / 13رجب  1419 /هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قانون رقم ( )6لسنة  1999بشأن العطاءات لألشغال احلكومية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املسؤول املختص :املسؤول فيما يختص بوزارته
والدوائر واملؤسسات املرتبطة به ولغايات هذا القانون
تشمل عبارة املسؤول املختص:

بعد االطالع على القانون رقم  8لسنة  1998بشأن اللوازم
العامة،

1 -1رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.

وعلى نظام مقاوالت األشغال العامة رقم  6لسنة 1960م
املعمول به في محافظات الضفة الغربية،

2 -2رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني فيما يختص
باملجلس التشريعي الفلسطيني.

وعلى نظام االشتراطات العامة للعطاءات لسنة 1953م
املعمول به في محافظات غزة،

3 -3الوزير فيما يختص بوزارته.

وعلى تعليمات تصنيف املقاولني الفلسطينية لسنة 1994م
املعمول بها في فلسطني،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،

4 -4رئيس أية دائرة ميارس صالحيات الوزير فيما
يتعلق بتلك الدائرة مبوجب قوانني أو أنظمة خاصة.
الوكيل :وكيل الوزارة أو مدير عام الدائرة أو من يعني
ليقوم بأعماله حال غيابه.

وموافقة املجلس التشريعي بتاريخ ,1999/6/9

املدير :مدير عام دائرة العطاءات املركزية.

أصدرنا القانون التالي:

احملافظ :احملافظ العامل في إحدى احملافظات.

الفصل األول :تعاريف

دائرة العطاءات :دائرة العطاءات املركزية املشكلة وفقا ً
ألحكام هذا القانون.

املادة ( )1تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات
التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:
الوزارة :وزارة األشغال العامة.
الوزير :وزير األشغال العامة.
الدائرة :أية وزارة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية
عامة.

األشغال :إنشاء األبنية والطرق واملنشآت واملشاريع
الهندسية مبختلف أنواعها ولوازمها وصيانتها ومتابعة
تنفيذها واإلشراف عليها.
اخلدمات الفنية :الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية
لألشغال واملشاريع واإلشراف على تنفيذها وتشغيلها وأعمال
املساحة وأية استشارات فنية أو هندسية تتعلق باألشغال.
املقاول :أي شخص طبيعي أو معنوي يتعاقد مع الدائرة
لتنفيذ األشغال.
املستشار :أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتقدمي
اخلدمات الفنية.
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الفصل الثاني :دائرة العطاءات املركزية
املادة ( )2إنشاء دائرة العطاءات املركزية
1 -1تنشأ في وزارة األشغال العامة دائرة تسمى “دائرة
العطاءات املركزية” يكون لها جهازها اخلاص ويعني
للدائرة مدير عام بقرار من مجلس الوزراء.
2 -2تنشأ في دائرة العطاءات املركزية املديريات واألقسام
الضرورية إلدارة شؤونها وحتدد صالحياتها
مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء بنا ًء على
تنسيب من الوزير.
3 -3للوزير تسمية أحد كبار موظفي دائرة العطاءات نائبا ً
للمدير ،ملساعدته في إدارة شؤون الدائرة وتولي
مهامه في حالة غيابه ويجوز للمدير تكليفه بتفويض
خطي برئاسة اجتماعات جلان العطاءات املركزية في
حاالت خاصة ومحددة.
املادة ( )3صالحيات دائرة العطاءات
متارس دائرة العطاءات املهام والصالحيات املخولة لها
مبقتضى أحكام هذا القانون مبا في ذلك ما يلي:

1 -1العطاءات العامة :وهي التي تأخذ مبدأ العالنية
واملساواة وحرية املنافسة وهي إما محلية أو دولية.
2 -2العطاءات بطريقة استدراج العروض وهي بتوجيه
دعوات خاصة لعدد من املقاولني أو املستشارين ال يقل
عددهم عن ثالث.
3 -3التعاقد املباشر في األحوال اخلاصة أو االستثنائية
العاجلة.
4 -4التنفيذ املباشر :هو التنفيذ الذي تقوم به الوزارة
مبعداتها وأجهزتها.
املادة ( )5قواعد طرح العطاءات املتعلقة باألشغال
العامة
وفقا ً ألحكام هذا القانون ،عند طرح أي عطاء يتعلق باألشغال
أو اخلدمات الفنية العامة تراعى القواعد التالية:
1 -1يكون طرح العطاء مبوجب إعالن في الصحف احمللية
على أن ال يتم اإلعالن عن طرح أي عطاء أو إجراء أي
تلزمي إال إذا كانت املخصصات املالية متوفرة لتنفيذه
أو كان هناك التزام بتوفيرها من اجلهة املمولة بقرار
من مجلس الوزراء.

1 -1إشراف ومتابعة تصنيف املقاولني واملستشارين ومتابعة
تأهيلهم بالتنسيق واملشاركة مع النقابات،واالحتادات
املعنية املختصة وجلنة التصنيف املعتمدة مبوجب
تعليمات تصنيف املقاولني ،وحفظ املعلومات املنوطة بهم
وبأعمالهم وذلك لغايات العمل داخل الوطن وخارجه
ومبوجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

2 -2تطبيق مبدأ املنافسة وإعطاء فرص متكافئة للجهات
املؤهلة للقيام بتنفيذ األشغال أو تقدمي اخلدمات
الفنية وبالطريقة التي تراها اجلهة املختصة مناسبة
مع مراعاة إعطاء مدة كافية للمقاولني واملستشارين
لدراسة وثائق العطاءات وتقدمي العروض التي
تتناسب وطبيعة األشغال أو اخلدمات الفنية املطلوبة.

3 -3توحيد الشروط العامة لعقد املقاولة وإجراءات
العطاءات وتطوير تلك الشروط واإلجراءات وفقا ً
للقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها.

3 -3التقيد عند إحالة العطاء بأفضل العروض املستوفية
لشروط دعوة العطاء وأنسب األسعار مع مراعاة
درجة اجلودة املطلوبة وإمكانية التنفيذ ضمن املدة
احملددة ومدى قدرة املقاول أو املستشار للقيام بالعمل
املطلوب حسب الشروط واملواصفات.

2 -2تدقيق وحتليل عطاءات األشغال واخلدمات الفنية احلكومية
وجمع وحفظ وحتليل املعلومات املتعلقة بالعطاءات.

4 -4إصدار النشرات الدورية حول قطاع اإلنشاءات
وأسعار املواد اإلنشائية وبنود األشغال.
5 -5القيام بأعمال سكرتارية جلان العطاءات املركزية.

الفصل الثالث
املادة ( )4طرق تنفيذ األشغال والعطاءات
تنفذ األشغال واخلدمات الفنية العامة بإحدى الطرق التالية:
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4 -4النص في شروط العطاءات واملواصفات على استعمال
املواد واملنتجات الصناعية احمللية في األشغال ما دامت
مطابقة للمواصفات املعتمدة ،مع وجوب جتنب حتديد
األسماء التجارية ألية صناعة.
5 -5أن تكون جميع االتفاقيات والشروط التعاقدية باللغة
العربية ويجوز أن تكون املواصفات واملخططات
والتقارير الفنية واملراسالت باللغة اإلجنليزية كما
ويجوز ترجمة العقود إلى اللغة اإلجنليزية على أن
تكون املرجعية للعقد باللغة العربية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
6 -6التقيد بالقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها عند
وضع الشروط التعاقدية وعدم النص على اإلعفاء من أي
التزام مالي مفروض مبوجب أي تشريع إال بعد موافقة
مجلس الوزراء على اإلعفاء بصورة تسبق توقيع التعاقد.

3 -3تكون مدة العضوية في كل جلنة سنة واحدة قابلة
للتجديد ويشترط في األعضاء أن يكونوا من ذوي
اخلبرة والكفاءة واالختصاص ،وال يجوز ألي شخص
أن يكون عضوا ً في أكثر من جلنتني.

7 -7تعطى األولوية في مشاريع األشغال احلكومية
للمقاولني احملليني ،إذا توافرت فيهم الشروط املطلوبة.

4 -4تعقد هذه اللجان اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ويكون
اجتماعها قانونيا ً بحضور خمسة من أعضائها على
األقل على أن يكون رئيسها وأحد ممثلي الدائرة ذات
العالقة بالعطاء من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية
أربعة من أصوات أعضائها احلاضرين.

8 -8على الشركات األجنبية مراعاة القوانني واألنظمة ذات
العالقة السارية في فلسطني.

5 -5تختص هذه اللجان بطرح وإحالة العطاءات اخلارجة
عن نطاق صالحيات اللجان األخرى املنصوص عليها
في هذا القانون .أو أي عطاء آخر يكلفها الوزير بطرحه
بناء على تنسيب املسؤول املختص.

الفصل الرابع :تشكيل جلان العطاءات
املادة ( )6تشكيل جلان عطاءات
تتشكل مبقتضى أحكام هذا القانون جلان العطاءات التالية:
1 -1جلان العطاءات املركزية.

6 -6تخضع قرارات جلان العطاءات املركزية لتصديق
الوزير.
7 -7يتولى الوزير أو من يفوضه خطيا ً توقيع االتفاقيات
نيابة عن احلكومة تنفيذا ً لقرارات جلان العطاءات
املركزية.

2 -2جلنة عطاءات الدائرة.
3 -3جلنة عطاءات احملافظة.
املادة ( )7تشكيلة جلنة العطاءات املركزية

املادة ( )8تشكيلة جلنة عطاءات الدائرة

1 -1تشكل جلنة عطاءات مركزية متخصصة برئاسة
املدير ،لكل مجال من املجاالت األربعة التالية ،ويكون
مقر هذه اللجان في دائرة العطاءات املركزية ويجوز
أن تعقد اجتماعاتها في الدائرة ذات العالقة بالعطاء:

1 -1تشكل في كل دائرة جلنة عطاءات تسمى جلنة عطاءات
الدائرة على النحو التالي:

أ-

مجال األبنية احلكومية.

ب -مجال املياه والري واملجاري والسدود.
ج -مجال الطرق والنقل والتعدين.
د -مجال األعمال الكهروميكانيكية واالتصاالت.
2 -2تتألف كل جلنة من:
أ-

املدير

رئيسا ً

ب -ممثل عن وزارة املالية يعينه وزير املالية عضوا ً
ج -ممثل عن الوزارة يعينه الوزير

عضوا ً

		
د -ممثلني عن الدائرة ذات العالقة بالعطاء
عضوين
يعينهما املسؤول املختص
هـ -شخصني يعينهما الوزير من
ذوي االختصاص

		
عضوين

أ-

الوكيل

رئيسا ً

ب -شخصني يعينهم املسؤول املختص

عضوين

ج -ممثلني عن دائرة العطاءات يعينهما
الوزير بنا ًء على تنسيب املدير العام

		
عضوين

د -ممثل عن وزارة املالية  -يعينه
وزير املالية

		
عضوا ً

2 -2تكون العضوية في هذه اللجنة ملدة سنة قابلة للتجديد
ملرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح وإحالة
عطاءات األشغال التي ال تزيد قيمة كل منها على مائة
وخمسني ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً وعطاءات اخلدمات الفنية إذا كانت
قيمة كل منها ال تتجاوز سبعة آالف دوالر أمريكي أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
3 -3تعقد جلنة عطاءات الدائرة اجتماعاتها بدعوة من
رئيسها ويكون اجتماعها قانونيا ً بحضور أربعة من
أعضائها على األقل على أن يكون رئيسها من بينهم،
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وتتخذ قراراتها بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها
احلاضرين.
4 -4تخضع قرارات هذه اللجنة لتصديق املسؤول املختص
ويتولى توقيع االتفاقيات تنفيذا ً للقرارات الصادرة
عنها.
املادة ( )9تشكيلة جلنة عطاءات احملافظة
1 -1تشكل في كل محافظة جلنة تسمى جلنة عطاءات
احملافظة على النحو التالي:
أ-

مدير األشغال في احملافظة

ب -ممثل عن وزارة احلكم احمللي يعينه
وزير احلكم احمللي

رئيسا ً
		
عضوا ً

ج -ممثل عن وزارة املالية يعينه وزير املالية عضوا ً
د -ممثل عن الدائرة ذات العالقة
بالعطاء يعينه املسؤول املختص

		
عضوا ً

		
هـ -ممثل عن دائرة العطاءات يعينه الوزير
عضوا ً
بنا ًء على تنسيب املدير

و -ممثل عن وزارة الداخلية يعينه احملافظ عضوا ً

2 -2تكون العضوية في هذه اللجنة ملدة سنة واحدة قابلة
للتجديد ملرة واحدة فقط وتختص هذه اللجنة بطرح
وإحالة عطاءات األشغال التي ال تزيد قيمة كل منها
على خمسة وعشرين ألف دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.
3 -3تعقد جلنة عطاءات احملافظة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها
ويكون اجتماعها قانونيا ً بحضور خمسة من أعضائها
على األقل على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ قراراتها
بأكثرية أربعة من أصوات أعضائها احلاضرين.
4 -4تكون قرارات هذه اللجنة خاضعة لتصديق احملافظ
وتقوم اجلهة ذات االختصاص بتوقيع االتفاقيات
تنفيذا ً لهذه القرارات.
املادة ( )10جلسات جلان العطاءات
1 -1يتعني على جلان العطاءات تدوين محضر لكل جلسة
من جلساتها وتنظيم تقرير بتوصياتها يوقعه رئيسها
وأعضاؤها احلاضرون ويحفظ نسخة منها في امللف
اخلاص بالعطاء ،وعلى العضو املتخلف عن حضور
اجللسة أن يقدم بيانا ً بأسباب عدم حضوره موقعا ً من
قبله ليرفق بتقرير اللجنة.
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2 -2يشارك مندوب عن هيئة الرقابة العامة في اجتماعات
جلان العطاءات املنصوص عليها في هذا القانون بصفة
مراقب.
3 -3للمسؤول املختص تعيني أي من أعضاء جلان العطاءات
املنصوص عليها في هذا القانون وله أن يستبدل عضوا ً
آخر به في أي وقت على أنه ال يجوز استبدال ممثل
الدائرة ذات العالقة بالعطاء املعروض على أي من
تلك اللجان خالل قيامها بالنظر في ذلك العطاء وحتى
إصدار توصياتها أو قرارها بشأنه ويعتبر باطالً أي
إجراء يتم عكس ذلك.
املادة ( )11االستعانة باخلبراء والفنيني
للجان العطاءات املركزية أو أية جلنة عطاءات أخرى وبعد
موافقة الوزير أو املسؤول املختص أن تستعني باخلبراء
والفنيني في األمور املتعلقة بالعطاءات املعروضة عليها
وملجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير منح أولئك
اخلبراء والفنيني مكافآت مالية تتناسب واألعمال التي
قاموا بها.
املادة ( )12صالحية إصدار األنظمة
تنظم إجراءات العطاءات وشروط االشتراك فيها ومدد
اإلعالنات والضمانات املالية املطلوبة وطرق تقدمي
العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد اإلحالة
وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق
العطاءات وفي املقاولني أو املستشارين مبوجب أنظمة
صادرة عن مجلس الوزراء تنشر في اجلريدة الرسمية
وتكون ملزمة.
املادة ( )13مراعاة أنظمة العطاءات احلكومية عند طرح
العطاءات
يطرح رئيس جلنة العطاءات املختصة األشغال أو اخلدمات
الفنية مراعيا ً بذلك أنظمة العطاءات احلكومية الصادرة
مبقتضى املادة ( )12أعاله من هذا القانون وله بعد موافقة
اجلهة املختصة بتصديق قرار اإلحالة أن يوزع نسخ
العطاءات مجانا ً لذوي العالقة.
املادة ( )14تشكيل جلان فنية مختصة
تشكل في كل من دائرة العطاءات املركزية والدوائر األخرى
املقرة في هذا القانون جلان فنية مختصة لدراسة عروض
املناقصات من النواحي الفنية وتقدمي توصياتها للجان
الرئيسية احملال إليها عروض العطاءات.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الوزير إذا كان العطاء يتعلق بالوزارة ،وبتنسيب
من الوزير واملسؤول املختص إذا كان العطاء
متعلقا ً بأية دائرة أخرى وكانت قيمة األشغال
في أي من احلالتني تزيد على  150ألف دوالر
وال تتجاوز  400ألف دوالر أو ما يعادلهما
بالعملة املتداولة قانوناً ،على أن يكون القرار
مقرونا ً بتوصية جلنة فنية يشكلها الوزير
واملسؤول املختص من أصحاب االختصاص
واخلبرة في موضوع العطاء.

املادة ( )15قرارات جلان العطاءات
ترسل قرارات جلان العطاءات وتوصياتها للجهات املختصة
بالتصديق عليها خالل سبعة أيام من تاريخ صدورها وعلى
هذه اجلهات إصدار قرارها بشأن العطاء خالل ثالثني يوما ً
من وروده وإذا لم تصدر تلك اجلهات قرارا ً بالتصديق أو
عدمه خالل تلك املدة ،اعتبر قرار جلنة العطاءات مصدقاً.
املادة ( )16طرح عطاء أكثر من مرة
إذا طرح عطاء ألكثر من مرة ولم يتقدم له عدد ٍ
كاف من املقاولني
أو لم تكن األسعار في العروض املقدمة معقولة أو كانت
العروض مشروطة أو غير مكتملة فعلى جلنة العطاءات في مثل
هذه احلالة أن ترفع تقريرا ً عن املوضوع إلى اجلهة املختصة
بالتصديق على العطاء ولهذه اجلهة أن تقرر إعادة طرح العطاء
أو إجراء املمارسة لألقل سعرا ً من العروض املقدمة.
املادة ( )17حاالت استدراج العروض أو التعاقد املباشر
يجوز تنفيذ األشغال أو تقدمي اخلدمات الفنية باستدراج
العروض أو التعاقد املباشر وفقا ً للصالحيات املنصوص
عليها في املادة ( )18من هذا القانون وذلك في أي من
احلاالت التالية:
1 -1في احلاالت املستعجلة ملواجهة حالة طارئة أو لوجود
ضرورة ال تسمح بإجراءات طرح عطاء.
2 -2توحيد اآلليات واألجهزة أو التقليل من تنويعها أو
لغرض التوفير في اقتناء قطع الغيار أو لتوفير اخلبرة
الستعمالها.
3 -3لشراء قطع غيار أو أجزاء مكملة أو آالت أو أدوات أو
لوازم أو مهمات ال تتوفر لدى أكثر من مصدر واحد
بنفس درجة الكفاءة.
4 -4عند التعاقد على خدمات فنية أو تقدمي خدمات علمية.
5 -5إذا كان التعاقد على تنفيذ األشغال أو تقدمي اخلدمات
يتم مع مؤسسات حكومية أو مؤسسات علمية أو
كانت األسعار محددة من قبل السلطات الرسمية.
املادة ( )18الصالحيات في تنفيذ األشغال باستدراج
العروض او التعاقد املباشر
1 -1يتم تنفيذ األشغال باستدراج العروض أو التعاقد
املباشر وفقا ً للصالحيات التالية ويتم توقيع االتفاقيات
املتعلقة بها من قبل اجلهة املختصة وذلك:
أ-

بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب

ب -بقرار من الوزير بنا ًء على تنسيب جلنة فنية
يشكلها الوزير برئاسة الوكيل أو املدير إذا كانت
قيمة العطاء ال تزيد على  150ألف دوالر أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
2 -2يتم التعاقد على تقدمي اخلدمات الفنية باستدراج
العروض أو التعاقد املباشر وفقا ً للصالحيات التالية
ويتم توقيع االتفاقيات املتعلقة بها من قبل الوزير أو
من يفوضه خطيا ً وذلك:
أ-

بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب
الوزير إذا كانت قيمة اخلدمات الفنية تزيد على
 75ألف دوالر وال تتجاوز  250ألف دوالر أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،على أن يكون
القرار مقرونا ً بتوصية جلنة فنية يشكلها الوزير
لهذه الغاية.

ب -بقرار من الوزير بناء على تنسيب جلنة فنية
يشكلها الوزير برئاسة الوكيل إذا كانت قيمة
اخلدمات الفنية ال تزيد على  75ألف دوالر أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
ج -بقرار من املسؤول املختص بنا ًء على تنسيب
جلنة فنية يشكلها املسؤول املختص برئاسة
الوكيل إذا كانت قيمة اخلدمات الفنية ال تزيد
على  25ألف دوالر أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً.
د -بقرار من الوكيل بناء على تنسيب جلنة فنية
يشكلها املسؤول املختص إذا كانت قيمة
اخلدمات الفنية ال تزيد على  7آالف دوالر أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
املادة ( )19مراعاة تنفيذ العمل وفقا للمخططات
واملواصفات والشروط
1 -1يراعى عدم إجراء أي تعديل أو إضافة أو تغيير في
شكل األشغال أو نوعيتها أو كمياتها أو في حجم
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دليل التشريعات السارية في فلسطني
اخلدمات الفنية أثناء التنفيذ ،وعلى صاحب العمل
واجلهة املشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا ً ملخططات
ومواصفات وشروط العطاء .ويعتبر ورود النص على
أي عمل في أية وثيقة من الوثائق املكونة للعطاء كافيا ً
للتدليل على ضرورة تنفيذ ذلك العمل.
2 -2يعتبر عمالً إضافيا ً لغايات هذه املادة كل تعديل أو
إضافة أو تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من
وثائق العطاء عند توقيع االتفاقية واقتضت ظروف
املشروع تنفيذه .وال يعتبر عمالً إضافيا ً الزيادة
احلاصلة في الكميات الفعلية لألعمال التي يتم تنفيذها
وفقا ً للمخططات وال يحتاج تنفيذها إلى إصدار أمر
تغييري.
3 -3إذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن
واردة في أي من وثائق العطاء أصالً ،فإن حتديد
أسعار هذه البنود يكون خاضعا ً ملوافقة املسؤول
املختص بنا ًء على تنسيب املهندس املشرف.
4 -4إذا اقتضت احلاجة إلى إجراء أي تعديل أو إضافة أو
تغيير أثناء التنفيذ فإن قرار إحالة العطاء يبقى نافذاً،
ويترتب على اجلهة التي تتولى اإلشراف على تنفيذ
العطاء أن تقدم تقريرا ً فنيا ً مسبقا ً إلى اجلهة املختصة
يتضمن مبررات القيام باألعمال اإلضافية ومدى
احلاجة إليها وتأثيرها على قيمة العطاء.
ويتم تنفيذ األعمال اإلضافية واألوامر التغييرية بنا ًء على
تقرير جلنة فنية تشكل لهذا الغرض من عدد ال يقل عن
ثالثة أشخاص من ذوي الكفاءة واخلبرة بهذا املجال وفقا ً
للصالحيات التالية:
1 -1بقرار من املهندس املشرف إذا كان مجموع قيمة
التجاوز يقل عن  %5من قيمة العطاء أو ()5000
خمسة آالف دوالر أيهما أقل.
2 -2بقرار من الوكيل إذا كان مجموع التجاوز في قيمة
األعمال اإلضافية والكميات أثناء التنفيذ يتراوح بني
( )%15-5من قيمة العطاء أو مبلغ  50ألف دوالر
أيهما أقل.
3 -3بقرار من املسؤول املختص ،إذا كان مجموع التجاوز
في قيمة األعمال اإلضافية والكميات أثناء التنفيذ يزيد
على  50ألف دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانوناً ،أو تزيد نسبته على  % 15من قيمة العطاء ولم
تتجاوز  %25منها ،ويشترط في جميع األحوال أن ال
يتعدى هذا التجاوز مبلغ مائتني وخمسني ألف دوالر
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
4 -4بقرار من مجلس الوزراء إذا جتاوزت قيمة األعمال
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املنفذة نتيجة لألعمال اإلضافية وزيادة الكميات
أثناء التنفيذ ما تزيد نسبتها أو قيمتها على صالحية
املسؤول املختص املنصوص عليها في الفقرة (ج) من
هذه املادة.

الفصل اخلامس :فتح املظاريف
املادة ( )20إقفال صندوق العطاءات
يقفل صندوق العطاءات في املوعد الذي حتدد في اإلعالن
عن املناقصة وال يلتفت إلى أي عطاء يرد بعد انتهاء املوعد
احملدد.
املادة ( )21إجراءات فتح صندوق العطاءات
تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات بعد التأكد من سالمته
في اليوم املعني والساعة احملددة لفتح املظاريف كآخر موعد
لتقدمي العطاءات وعليها اتخاذ اإلجراءات التالية:
1 -1إثبات احلالة التي وردت عليها مظاريف العطاءات.
2 -2إثبات عدد املظاريف في محضر فتح املظاريف.
3 -3فض العطاءات بالتتابع وكل عطاء يفتح مظروفه يضع
رئيس اللجنة عليه وعلى مظروفه  -4رقما ً مسلسالً
على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء ومقامه عدد
العطاءات الواردة.
4 -4ترقيم األوراق املكون منها العطاء وإثبات عدد تلك
األوراق.
5 -5قراءة اسم مقدم العطاء واألسعار وجملة العطاء على
احلاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم.
6 -6إثبات جملة العطاءات بالتفقيط وقيمة التأمني االبتدائي
املقدم.
7 -7التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء احلاضرين
على العطاء ومظروفه ،وكل ورقة من أوراقه.
8 -8التوقيع من رئيس اللجنة وجميع األعضاء احلاضرين
على محضر اللجنة ،بعد إثبات كافة اخلطوات املتقدمة.
املادة ( )22إحصاء مبالغ التأمني
تقوم جلنة العطاءات بإحصاء مبالغ التأمني أو السندات
اخلاصة بها وتسليمها في احلال إلى اجلهة الطالبة لقيدها
أمانات وحتفظ في خزانة مقفلة حتى االنتهاء من كافة
أعمالها بحساب.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )23مراجعة العينات وحفظها
تراجع جلنة العطاءات العينات املقدمة من أصحاب العطاءات
على الكشف الذي دونت به هذه العينات عند ورودها وتتأكد
من أوصافها ومقدارها ويجري حفظها في مكان أمني لدى
اجلهة الطالبة على أن يثبت ذلك مبحضر اللجنة.
املادة ( )24مطابقة العطاءات وتقدميها الى اللجنة
بعد مطابقة العطاءات على كشف التفريغ والتأكد من
صحتها ومطابقتها لشروط املناقصة تقدم العطاءات
وجميع أوراق املناقصة إلى جلنة العطاءات مشفوعة
مبالحظات اللجنة الفنية.

الفصل السادس :البت في العطاءات وتوقيع
العقود
املادة ( )25املفاوضات بعد فتح املظاريف
ال يجوز بعد فتح املظاريف الدخول في مفاوضات مع أحد
مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه ومع ذلك يجوز
للجنة مفاوضة مقدم العطاء األقل املقترن بتحفظ أو حتفظات
للنزول عن كل حتفظاته أو بعضها مبا يجعل عطاءه متفقا ً
مع شروط املناقصة بقدر اإلمكان .كما يجوز للجنة مفاوضة
صاحب العطاء األقل غير املقترن بتحفظات للنزول بسعره
إلى مستوى أسعار السوق .وجتري املفاوضة في احلالتني
املشار إليهما بقرار من املسؤول املختص.
املادة ( )26استبعاد عطاءات
إذا سبق للمناقص أن أخل أو أهمل أو قصر في التزاماته
الفائتة ،أو كان يخضع بقرار باحلرمان ساري املفعول،
للجنة العطاءات احلق في استبعاد عطائه.
املادة ( )27إلغاء املناقصات
يجوز للجنة العطاءات إلغاء املناقصة إذا كانت جميع
العطاءات مخالفة للشروط أو غير مكتملة مما يجعلها غير
صاحلة للنظر فيها وفي هذه احلالة يجوز لها إعادة طرح
املناقصة من جديد وبنفس اخلطوات التي متت عند اإلعالن
في املرة األولى.
املادة ( )28جتزئة العطاء ألكثر من مناقص
يجوز جتزئة العطاء ألكثر من مناقص إذا كانت شروط

العطاء تسمح بذلك أو ورود نص يجيز ذلك في كراسة
الشروط.

الفصل السابع :مسؤوليات والتزامات املتعاقد
املادة ( )29التأخر في تنفيذ العقد
إذا تأخر املتعاقد في تنفيذ العقد عن امليعاد احملدد له جاز
للجهة املتعاقدة إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك إعطاء
املتعاقد مهلة إضافية المتام التنفيذ على أن توقع عليه
غرامة عن مدة التأخير بالنسب وطبقا ً لألسس وفي احلدود
املنصوص عليها في العقد بحيث ال يتجاوز مجموع الغرامة
 %10بالنسبة لعقود املقاوالت و %5بالنسبة لعقود التوريد،
وتوقع الغرامة مبجرد حصول التأخير دون حاجة إلى تنبيه
أو إنذار أو اتخاذ أي إجراءات قضائية أخرى.
وال يخل توقيع الغرامة بحق اجلهة املتعاقدة في مطالبة
املتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن
تأخيره في الوفاء بالتزاماته.
املادة ( )30حاالت فسخ العقد ومصادرة التأمني النهائي
يفسخ العقد ويصادر التأمني النهائي في احلاالت التالية:
1 -1إذا استعمل املتعاقد الغش أو التالعب في معاملته مع
اجلهة املتعاقدة.
2 -2إذا ثبت أن املتعاقد قد شرع بنفسه أو بواسطة غيره
بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة أحد موظفي
اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون.
3 -3إذا أفلس املتعاقد أو أعسر إعسارا ً ال ميكنه من تنفيذ
العطاء.
4 -4وال يخل فسخ العقد ومصادرة التأمني بحق اجلهة
املتعاقدة في الرجوع على املتعاقد بالتعويضات
الالزمة.
املادة ( )31إخالل املتعاقد بشروط العقد
إذا أخل املتعاقد بأي شرط من شروط العقد كان للجهة
املتعاقدة احلق في فسخ العقد أو تنفيذه على حسابه.
ويتقرر الفسخ أو تنفيذ العقد على حساب املتعاقد بقرار
من اجلهة املختصة يعلن للمتعاقد بكتاب موصى عليه بعلم
الوصول على عنوانه املبني في العقد.
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املادة ( )32احلق في مصادرة التأمني
يكون للجهة املتعاقدة في حالة فسخ العقد أو تنفيذه
على حساب املتعاقد احلق في مصادرة التأمني النهائي
واحلصول على جميع ما تستحقه من غرامات مما يكون
مستحقا ً للمتعاقد لديها أو لدى أية جهة إدارية أخرى من
مبالغ دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية ،كما يحق
للمقاول أو املستشار طلب التحكيم أو اللجوء للقضاء خالل
 75يوما ً من تاريخ قرار فسخ العقد.
املادة ( )33وفاة املتعاقد
إذا توفي املتعاقد جاز للجهة املتعاقدة فسخ العقد مع رد
التأمني ما لم يكن للجهة الطالبة استحقاقات قبل املتعاقد أو
السماح للورثة باالستمرار في تنفيذ العقد بشرط أن يعينوا
عنهم وكيالً توافق عليه اجلهة املختصة.
وإذا كان العقد املبرم مع أكثر من متعاقد أو متعهد
متآلفني أو متشاركني وتوفي أحدهم فيكون للجهة
املتعاقدة احلق في مطالبة باقي املتعاقدين باالستمرار
في تنفيذ العقد.
املادة ( )34القوة القاهرة
1 -1ال يتحمل املتعاقد األضرار املترتبة على التأخير في
تنفيذ العقد أو عدم الوفاء به إذا كان التأخير أو عدم
الوفاء بسبب القوة القاهرة.
2 -2في كل األحوال عند وجود قوة قاهرة على املتعاقد
تقدمي إشعار خطي وفوري إلى اجلهة املتعاقدة
بالظروف واألسباب التي متنع تنفيذ العقد أو التأخير
في الوفاء به وتقدمي كل ما يثبت ذلك.
3 -3تكون القوة القاهرة املؤقتة من مبررات التأخير ويجب
الوفاء بعد زوالها ،وتكون القوة القاهرة الدائمة من
مبررات عدم الوفاء.

الفصل الثامن :الكفاالت والغرامات
املادة ( )35كفاالت عطاء األشغال
1 -1حتدد كفاالت عطاء األشغال على النحو التالي:
أ-
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كفالة املناقصة :حتدد مببلغ مقطوع ،ويحتسب
هذا املبلغ على أساس نسبة ( )%3-2من القيمة
املقدرة للعطاء ويتم بيانه في ملحق منوذج
عرض املناقصة.

ب -كفالة حسن التنفيذ :تكون بنسبة  %10من قيمة
العقد.
ج -كفالة الصيانة :تكون بنسبة  %5من قيمة
املشروع الفعلية بعد اإلجناز.
2 -2حتدد لعطاءات اخلدمات الفنية كفالة حسن أداء نسبة
 %10من قيمة العقد.
3 -3حتدد في ملحق منوذج عرض املناقصة مدة تنفيذ
العطاء وقيمة غرامة التأخير عن كل يوم على أن
تكون تلك الغرامة متناسبة مع قيمة العطاء ومدة
تنفيذه .وان ال تزيد نسبة غرامة التأخير اليومي
من القيمة الكلية للعطاء عن  %10من معدل اإلنتاج
اليومي على أن ال تزيد نسبة الغرامة من القيمة الكلية
للعطاء عن .%10
4 -4يجوز مبوافقة الوزير أو املسؤول املختص دفع دفعات
مقدمة من قيمة املشروع حتت احلساب مقابل خطاب
ضمان معتمد بقيمة الدفعة املقدمة وذلك وفقا ً للشروط
والنسب واحلدود التي تبينها التعليمات أو الشروط
اخلاصة للعطاء.

الفصل التاسع :تصنيف املقاولني واملستشارين
(واملكاتب الهندسية)
املادة ( )36تصنيف املقاولني
1 -1يجري تصنيف املقاولني في مختلف أنواع
األشغال ضمن فئات ودرجات حسب املؤهالت
املالية والفنية واإلدارية والتجهيزات واخلبرة في
تنفيذ األشغال وذلك مبوجب تعليمات تصنيف
املقاولني املعتمد.
2 -2يشكل مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير جلنة
أو اكثر لدراسة طلبات تصنيف املقاولني ملختلف أنواع
األشغال وفئات أو درجات التصنيف على أن ميثل
احتاد املقاولني ونقابة املهندسني في هذه اللجان،
وملجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزير منح مكافآت
ألعضاء جلان التصنيف.
3 -3تعتمد جداول تصنيف املقاولني املقرة رسميا ً في جميع
املؤسسات الرسمية وشبه الرسمية لغايات املناقصات
في عطاءات األشغال احلكومية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )37تخصيص قسم حلفظ املعلومات عن املقاولني
واملستشارين
1 -1يخصص قسم في دائرة العطاءات حلفظ املعلومات
عن املقاولني واملستشارين احملليني وغير احملليني
العاملني في الوطن وعن األشغال أو اخلدمات الفنية
العامة لغايات إحصائية.
2 -2على جميع الدوائر وجلان العطاءات التي تقوم بإحالة
عطاءات األشغال العامة أو اخلدمات الفنية مبوجب هذا
القانون أو أي أنظمة خاصة أن تزود دائرة العطاءات
املركزية خالل مدة أقصاها شهر من تاريخ إحالة
العطاء بنسخة عن االتفاقية والشروط واألسعار
وقرار جلنة العطاءات وقيمة اإلحالة.
3 -3على كل دائرة تتابع تنفيذ األشغال واخلدمات الفنية
أن تزود دائرة العطاءات بعد إجناز املشاريع لألشغال
أو اخلدمات باملعلومات النهائية عن املشروع تبني
القيمة النهائية للعمل ومدة التنفيذ واألوامر التغييرية
واألعمال اإلضافية والتمديدات والغرامات وأي
معلومات أخرى تطلبها دائرة العطاءات.
املادة ( )38وجوب اعتماد الشروط العامة املوحدة
للعطاءات
على أية دائرة عند تنفيذ األشغال واخلدمات الفنية اخلاصة
بها اعتماد الشروط العامة املوحدة للعطاءات شريطة أن
ينص على أي تعديالت أو شروط إضافية في الشروط
اخلاصة للمقاولة.

الفصل العاشر :أحكام عامة
املادة ( )39تنفيذ عطاءات من قبل الوزارة
بالرغم مما ورد في هذا القانون ملجلس الوزراء أن يعهد
إلى الوزارة بتنفيذ أي أشغال تعود إلى أية دائرة بصورة
مباشرة إذا كانت إمكانيات الوزارة من الناحية الفنية واآللية
تسمح بذلك.
املادة ( )40احلاالت الطارئة
عند نشوء أية حالة طارئة ال ميكن معاجلتها مبوجب
أحكام هذا القانون فلمجلس الوزراء بنا ًء على طلب الوزير
أو املسؤول املختص البت فيها حسبما يراه مناسبا ً ويكون
قراره قطعياً.

املادة ( )41حظر التعاقد مع املقاولني غير املرخصني
1 -1ال يجوز ألي شخص أو هيئة معنوية أن يعقد اتفاقا ً
إنشائيا ً مع مقاول غير مرخص ومصنف.
2 -2ال يجوز ألي مقاول غير مرخص ومصنف أن يقوم
بأعمال املقاوالت حتت طائلة املسؤولية اجلزائية.
املادة ( )42إصدار اللوائح التنفيذية
يصدر مجلس الوزراء اللوائح واألنظمة الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون وذلك خالل ثالثة أشهر من تاريخ سريان
القانون.
املادة ( )43إلغاءات
يلغى نظام االشتراطات العامة للعطاءات وتوريد األصناف
لسنة  1953وتعديالته املعمول به في محافظات غزة،
ونظام مقاوالت األشغال العامة رقم ( )1لسنة 1953
املعمول به في محافظات الضفة ،وكل نص يتعارض مع
أحكام هذا القانون.
املادة ( )44استمرار سريان
تبقى تعليمات املقاولني الفلسطينية لسنة  1994سارية
املفعول إلى أن تستبدل بنظام يصدر عن مجلس الوزراء.
املادة ( )45التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة .كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة غزة في 1999/12/28 :ميالدية
املوافق / 20 :رمضان 1420/هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )6لسنة  2004بتعديل بعض أحكام قانون اللوازم العامة رقم ( )9لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القانون ويعمل به من تاريخ  2003/4/29وينتشر في
اجلريدة الرسمية.

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى القانون رقم ( )9لسنة  1998بشأن اللوازم العامة،
وعلى املرسوم الرئاسي رقم ( )7لسنة  2003بتشكيل
مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ،2003/4/29
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2003/5/28
أصدرنا القانون التالي:

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

يستبدل بنص املادة ( )14فقرة ( )1من قانون رقم ()9
لسنة  1998بشأن اللوازم العامة النص اآلتي:
1 -1يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير والوزراء املختصني ،جلنة عطاءات مركزية
للقيام باملهام والصالحيات املنصوص عليها في هذا
القانون على الوجه التالي:
أ-
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املوافق /29 :جماد آخر 1425 /هجرية
ياسر عرفات

املادة ( )1تعديل املادة (/14أ)

املدير العام

صدر في رام الله بتاريخ 2004/8/15 :ميالدية

رئيسا

ب -مندوب عن وزارة املالية

عضوا

ج -مندوب عن وزارة االقتصاد الوطني

عضوا

د -مندوب عن وزارة األشغال العامة
واإلسكان

		
عضوا

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار بقانون رقم ( )3لسنة  2008بشأن تعديل قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم
( )7لسنة 1998
ذكرها في املادة (( )1التعريفات) من القانون األًصلي
ويستبدل بالنص التالي:

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003وال
سيما املادة ( )43منه،
واإلطالع على قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية
رقم ( )7لسنة ،1998
واإلطالع على قانون الدين العام رقم ( )24لسنة ،2005
واإلطالع على
،2008/02/04

تنسيب

مجلس

الوزراء

بتاريخ

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:
املادة ( )1اإلشارة إلى القانون األصلي
يشار إلى قانون رقم ( )07لسنة  1998بشأن تنظيم
املوازنة العامة والشؤون املالية في هذا القرار بقانون
ألهداف التعديل بالقانون األصلي.

1 -1إعداد املوازنة العامة للسلطة الوطنية وموازنات
املؤسسات.
ثانياً :تلغى عبارة “دائرة اخلزينة” وما تتضمنه من بنود
والوارد ذكرها في املادة (( )1التعريفات) من القانون
األصلي وتستبدل بالنص التالي:
يكون احملاسب العام اجلهة املسئولة في وزارة املالية عن ما
يلي:
1 -1التخطيط املالي وتوقع التدفقات النقدية.
2 -2إدارة النقدية وتنظيم الترتيبات املصرفية للسلطة
الوطنية.
3 -3إدارة مصادر التمويل املختلفة وتنظيمها ورقابتها
وضبطها.
4 -4إدارة احلسابات املصرفية للسلطة الوطنية.
5 -5إدارة األصول املالية للسلطة الوطنية بشقيها املالية
والثابتة.
6 -6إدارة الديون العامة.

املادة ( )2إلغاء عبارة دائرة اخلزينة

7 -7إدارة الهبات والقروض.

تلغى عبارة دائرة اخلزينة أينما وردت في القانون األصلي
وتستبدل بعبارة احملاسب العام.

8 -8تنفيذ املوازنة العامة للسلطة الوطنية.

املادة ( )3تعديل املادة ()1
تعدل املادة (( )1التعريفات) من القانون األصلي على النحو
اآلتي:
أوالً :يلغى البند األول ( )1من عبارة دائرة املوازنة والوارد

9 -9احملاسبة وإصدار التقارير.
املادة ( )4تعديل املادة ()20
تعدل املادة ( )20من القانون األصلي على النحو اآلتي:
أوالً :تلغى الفقرة (أ) من هذه املادة وتستبدل بالنص التالي:
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 أإعداد املوازنة العامة السنوية للوزاراتواملؤسسات العامة وموازنات املؤسسات في
السلطة الوطنية مبا في ذلك موازنة التمويل.
ثانياً :تلغى الفقرة (ج) من هذه املادة وتستبدل بالنص التالي:
ج -القيام بالدراسات واألبحاث التي يتطلبها إعداد
املوازنة العامة.
املادة ( )5تعديل املادة ()27
تلغى املادة ( )27من القانون األصلي وتستبدل بالنص
التالي:
تتولى دائرة املوازنة وضع وتصنيف وتبويب وتوصيف
هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة به.
املادة ( )6تعديل املادة ()41
تلغى املقدمة الوارد ذكرها في بداية املادة ( )41من القانون
األصلي وتستبدل بالنص التالي:
فيما يخص تنفيذ املوازنة تتولى الوزارة من خالل احملاسب
العام املسؤوليات واملهام التالية:
املادة ( )7تعديل املادة ()42
تلغى املادة ( )42من القانون األصلي وتستبدل بالنص
التالي:
يتم إنفاق املخصصات املرصودة في قانون املوازنة العامة
بنا ًء على أوامر مالية عامة أو خاصة يصدرها الوزير
وينفذها احملاسب العام من خالل حواالت مالية.
املادة ( )8تعديل املادة ()46
تلغى املادة ( )46من القانون األصلي وتستبدل بالنص
التالي:
على جميع الوزارات واملؤسسات العامة تزويد احملاسب
العام ببيان تفصيلي يتضمن اإلنفاق الشهري الفعلي من
مخصصاتها املعتمدة وتقرير التدفقات النقدية واملصروفات
املتوقعة للشهر القادم ،وكذلك املوقف املالي لإليرادات
واملنح واملقبوضات الفعلية وذلك في موعد ال يتجاوز نهاية
األسبوع األول من الشهر التالي.
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املادة ( )9تعديل املادة ()56
تلغى املادة ( )56من القانون األصلي وتستبدل بالنص
التالي:
الوزارة هي اجلهة الوحيدة املخولة بالتوقيع على اتفاقيات
القروض للوزارات واملؤسسات العامة في السلطة الوطنية
حسب القوانني واألنظمة املعمول بها وال يجوز ألية جهة
أخرى القيام بذلك كما تتولى الوزارة من خالل احملاسب
العام إدارة الدين احلكومي ومتابعته.
املادة ( )10إصدار اللوائح
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون.
املادة ( )11اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذه القرار بقانون.
املادة ( )12العرض على املجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
املادة ( )13التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2008/03/24 :ميالدية
املوافق/16 :ربيع األول 1429/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )15لعام  2011بشأن الشراء العام
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
السيما املادة ( )43منه،
وعلى قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ()7
لسنة  1998وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )9لسنة  1998بشأن اللوازم العامة
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )6لسنة  1999بشأن العطاءات
لألشغال احلكومية،
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
،2011/6/20
وبناء على الصالحيات املخولة لنا قانونا،
وحتقيقا للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بالقانون التالي:

الفصل األول :تعريفات وأحكام عامة
املادة ( )1تعريفــات
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون ،املعاني
املخصصة لها أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية.
املجلس :املجلس األعلى لسياسات الشراء العام ،املشكل
مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

الهيئة :هيئة الشراء العام ،املشكلة مبقتضى أحكام هذا
القرار بقانون.
الرئيس :رئيس الهيئة.
الوحدة :وحدة مراجعة النزاعات.
املسؤول املختص :املسؤول فيما يختص بوزارته
والدوائر واملؤسسات املرتبطة به ،أو من يفوضه من
موظفي الفئة العليا ،ولغايات هذا القانون تشمل عبارة
املسؤول املختص:
1 -1رئيس الوزراء فيما يختص برئاسة الوزراء.
2 -2رئيس املجلس التشريعي الفلسطيني ،فيما يختص
باملجلس التشريعي الفلسطيني.
3 -3الوزير فيما يختص بوزارته.
4 -4رئيس أية دائرة ميارس صالحيات الوزير فيما
يتعلق بتلك الدائرة مبوجب قوانني أو أنظمة خاصة.
5 -5الوكيل :وكيل أية وزارة أو نائب رئيس أية دائرة.
الشخص :الشخص الطبيعي أو االعتباري.
اجلهة املشترية :أية دائرة ،أو مؤسسة عامة ،وفقا ً
ملدلولها في قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية،
أو أية هيئة محلية ،أو الشركات العامة التي متتلك السلطة
ما يزيد عن  %50من أسهمها ،أو املرافق العامة التي
تتقاضى إيرادات مالية من بيع اخلدمات غير االستشارية،
أو أي شخص مت تخصيص املال العام ملنفعته الستخدامه
في الشراء العام أو البعثات الدبلوماسية في اخلارج.
املال العام :أية أموال يتم إحالتها من قبل احلكومة للجهة
املشترية سواء كان مصدرها املوازنة أو القروض أو الهبات.
الشراء :حصول اجلهة املشترية بأية وسيلة تعاقدية على
أية لوازم أو أشغال عامة أو خدمات استشارية أو غيرها
من اخلدمات التي يتم متويلها من املال العام أو تخدم
املصلحة العامة.
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اجلهة املستفيدة :اجلهة التي تتم عملية الشراء ملصلحتها.
الدائرة :أية وزارة أو مؤسسة عامة أو أية جهة أخرى
تكون موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
اللوازم :األموال املنقولة أيا ً كان نوعها ووصفها ،واخلدمات
املتعلقة بها إذا كانت قيمتها ال تتجاوز قيمة اللوازم نفسها.
األشغال :كل األعمال املرتبطة بالبناء والتعمير ،وإعداد
املوقع ،والهدم ،وإصالح أو صيانة أو جتديد الطرق
السريعة ،أو إنشاء البنية التحتية أو البنية الفوقية ،أو
التركيب ،أو اشغال البناء املتعلقة باحلفر ،وكذلك تركيب
املعدات واملواد ،والديكور ،واخلدمات التابعة لألشغال ،إذا
كانت قيمة هذه اخلدمات ال تتجاوز قيمة األشغال نفسها.
اخلدمات االستشارية :بناء القدرات والتدريب ونقل
املعرفة وإعداد الدراسات على اختالف أنواعها ،والتصاميم
الهندسية ووثائق املناقصات واإلشراف على تنفيذ
املشاريع وتشغيلها ،وأعمال املساحة أو أية استشارات
هندسية تتعلق باملواصفات والفحوصات.
اخلدمات غير اإلستشارية :أية خدمات غير اخلدمات
اإلستشارية كخدمات التأمني والصيانة واللوازم والنظافة
واحلراسة.
املناقصة :عملية الشراء التي يتقدم خاللها املناقصون
بعطاءات.
املناقص :الشخص املشارك أو املشارك احملتمل في املناقصة.
إجراءات املناقصة :اإلجراءات املتعلقة بالشراء بدءا ً من
مرحلة اإلعالن عن املناقصة أو طلب العروض حتى صدور
القرار النهائي للجنة العطاءات املختصة إلى اإلحالة النهائية.
العطاء :العرض املقدم من املناقص لتسليم اللوازم أو
األشغال أو اخلدمات غير االستشارية من خالل مناقصة.
إقرار ضمان العطاء :إقرار يوقعه املتنافس لضمان
التزامه بشروط املناقصة.
العرض :ما يقدمه الشخص املشارك في استدراج
العروض أو الشراء املباشر أو املشارك في عروض
اخلدمات االستشارية.
العقد :اتفاق موقع بني اجلهة املشترية واملورد أو املقاول
أو املستشار أو مزود اخلدمات والناجت عن إجراءات
التعاقد على الشراء.
شروط املرجعية :الشروط التي حتدد أهداف وغايات ونطاق
املهمة االستشارية وتقدم معلومات عن اخلدمة املطلوبة.
املورد :الشخص الذي يقوم مبوجب العقد املبرم مع اجلهة
املشترية بتوريد السلع واخلدمات ذات الصلة بها.
املقاول :الشخص الذي يقوم بتنفيذ أي أشغال مبوجب
عقد مبرم مع اجلهة املشترية.
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مزود اخلدمات :الشخص الذي يقوم بتزويد خدمات
عامة مبوجب عقد مبرم مع اجلهة املشترية.
املستشار :أي شخص يتم التعاقد معه على تقدمي اخلدمات
االستشارية.
القوة القاهرة :حدث أو حالة خارجة عن سيطرة طرفي
العقد ،ال ميكن التنبؤ بها ،وليست ناجمة عن اإلهمال أو
عدم بذل العناية ويترتب عنها استحالة التنفيذ.
النظام :النظام الصادر مبقتضى أحكام هذا القانون.
اليوم :اليوم التقوميي ما لم يحدد بغير ذلك.
املادة ( )2نطاق تطبيق القانون

تخضع ألحكام هذا القانون أية جهة مشترية أو مستفيدة
وكافة اللجان املشكلة مبقتضى أحكام هذا القانون.
املادة ( )3االستثناء من التطبيق

يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار بقانون:

1 -1شراء اللوازم واخلدمات واألشغال ذات الطبيعة
األمنية العالية ،واحملددة بقرار من مجلس الوزراء.
2 -2طباعة وإصدار العمالت وحتويالتها.
3 -3الشراء املتبادل بني اجلهات املشترية.
املادة ( )4مراعاة االتفاقيات الدولية
تطبق األحكام الواردة في هذا القرار بقانون ،مع مراعاة
الشروط الواردة في االتفاقيات املبرمة مع اجلهات الدولية.
املادة ()5أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى حتقيق اآلتي:
1 -1شراء اللوازم واألشغال واخلدمات بأفضل األسعار مبا
يساهم في ترشيد النفقات مع احلفاظ على ضمان اجلودة.
2 -2تشجيع الصناعات احمللية والتنمية االقتصادية في
فلسطني.
3 -3الوصول إلى التنمية املستدامة عن طريق بناء القدرات.
4 -4تعزيز مبدأ املنافسة العادلة وتشجيع املشاركة في
إجراءات الشراء العام من جانب املوردين واملقاولني
واملستشارين املؤهلني.
5 -5إتاحة فرص متكافئة دون متييز وتوفير معاملة عادلة
ومتساوية جلميع املناقصني واملستشارين.
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6 -6ضمان حتقيق الشفافية والنزاهة في إجراءات وسير
عمليات الشراء العام.

الفصل الثاني :الترتيبات املؤسساتية
املادة ( )6إنشاء املجلس
1 -1ينشأ مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون مجلس يسمى
“املجلس األعلى لسياسات الشراء العام” تكون له
الشخصية االعتبارية ،والذمة املالية املستقلة ،ويتمتع
باالستقالل املالي واإلداري.
2 -2يكون املقر الرئيس للمجلس في مدينة القدس ،وله أن
يفتح فروعا ً أخرى في أي مكان آخر.
املادة ( )7تشكيل املجلس
1 -1مبوجب قرار من مجلس الوزراء يتشكل املجلس من
رئيس وثمانية أعضاء من ممثلي اجلهات اآلتية:
أ-

وزارة املالية

نائبا ً للرئيس

ب -وزارة األشغال العامة واإلسكان عضوا ً
ج -وزارة االقتصاد الوطني

عضوا ً

د -وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية عضوا ً
هـ -أربعة أعضاء من ذوي اخلبرة واالختصاص في
مجال الشراء العام من غير موظفي القطاع العام
ويحددهم مجلس الوزراء.
2 -2يحدد بقرار مجلس الوزراء سائر احلقوق املالية
لرئيس املجلس.
3 -3ينسب املسؤول املختص العضو املمثل عن وزارته،
على أن يكون من موظفي الفئة العليا في الوزارة.
4 -4تكون مدة عضوية أعضاء املجلس من اخلبراء ثالث
سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
5 -5تكون مدة عضوية أعضاء املجلس من ممثلي الوزارات
سنتني قابلة للتجديد مرة واحدة ما لم تنته خدمته في
الوزارة ألي سبب من األسباب.
املادة ( )8اختصاصات املجلس
ميارس املجلس في سبيل حتقيق أهدافه الصالحيات اآلتية:

1 -1رسم وإعداد السياسات الوطنية اخلاصة بالشراء
العام ورفعها ملجلس الوزراء لغايات إقرارها ،ومبا
يحقق األهداف اآلتية:
أ-

إعطاء األفضلية للمنتج واملقاول واملستشار
الفلسطيني احمللي ،شريطة مراعاة متطلبات
اجلودة الفنية.

ب -اعتماد نسبة أفضلية ألسعار املنتجني واملقاولني
الفلسطينيني في املناقصات الدولية أثناء تقييم
العطاءات.
ج -اعتماد مبدأ األولوية الستخدام العمالة الفلسطينية
في مناقصات األشغال خللق فرص عمل.
2 -2إعداد األنظمة الالزمة لتنفيذ هذا القرار بقانون مبا
فيها األنظمة اخلاصة لعمل املجلس ورفعها ملجلس
الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها.
3 -3إصدار التعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
4 -4اعتماد النماذج املوحدة للعقود والوثائق القياسية
املوحدة للعطاءات ووثائق التأهيل الستخدامها من
قبل اجلهات املشترية.
5 -5تقييم أداء اجلهات املشترية ومدى التزامها بأحكام
القانون ورفع تقارير ملجلس الوزراء بهذا اخلصوص
مرفقه بتوصياتها.
6 -6تطوير اإلجراءات التي تهدف إلى حتسني نظام الشراء
العام مبا فيها إقرار االستخدام التدريجي لتكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت.
7 -7تقدمي الرأي واملشورة للجهة املشترية.
8 -8القيام بأعمال سكرتاريا لوحدة مراجعة النزاعات.
9 -9إعداد التقارير السنوية املتعلقة بعمليات الشراء وتقييم
فعالية سياسة الشراء العام ورفعها ملجلس الوزراء.
1010التعاون مع املؤسسات واحملافل احمللية والدولية فيما
يتعلق بالشراء العام ومتثيل السلطة الوطنية.
املادة ( )9شروط تعيني رئيس املجلس وصالحياته
1 -1يجب أن تتوافر في رئيس املجلس الشروط اآلتية:
أ-

أن يكون فلسطيني اجلنسية.

ب -أن يكون حاصالً على الشهادة اجلامعية األولى
على األقل في مجال العلوم اإلدارية أو املالية أو
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الهندسية أو القانونية.
ج -أن ال تقل خبرته العملية عن عشر سنوات في
مجال إدارة سياسات الشراء العام وإدارة
العقود.
د -أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم
عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
األمانة.
2 -2تكون مدة رئاسة رئيس املجلس أربع سنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة فقط.
3 -3يحدد النظام مهام وصالحيات رئيس املجلس.
املادة ( )10حاالت شغور منصب رئيس املجلس وأعضاءه
1 -1مع مراعاة أحكام الفقرة ( )5من املادة ( ،)7تنتهي
خدمات رئيس املجلس وأعضاءه حكما ً في أي من
احلاالت اآلتية:
أ-

الوفاة.

ب -تقدمي االستقالة إلى اجلهة املختصة ،وتعتبر
االستقالة نافذة من تاريخ قبولها .وفي حال عدم
الرد عليها خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تقدميها
تعتبر مقبولة ضمناً.
ج -فقدان األهلية القانونية.
د -العجز الصحي.
هـ -احلكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية
مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
اإلدانة.
2 -2يلتزم رئيس املجلس في حال تقدمي استقالته بأداء
مهامه خالل املدة احملددة في الفقرة (ب) من هذه
املادة.
3 -3في حال شغور منصب رئيس املجلس أو أي عضو
من أعضاء املجلس يتم ملئ الشاغر وفقا ً ألحكام هذا
القرار بقانون.
املادة ( )11املوارد املالية للمجلس

املادة ()12
1 -1تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عامة تسمى هيئة
الشراء العام تتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة
واألهلية القانونية الكاملة ملباشرة جميع األعمال
والتصرفات التي تكفل حتقيق األغراض التي قامت
من أجلها ويكون لها ذمة مالية مستقلة ولها موازنتها
اخلاصة ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
2 -2تتبع الهيئة ملجلس الوزراء ويسري عليها ما يسري
على سائر املؤسسات العامة من تشريعات.
3 -3يكون املقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ويجوز لها
أن تفتح فروعا لها في أي مكان آخر حسب مقتضى
احلال.
4 -4تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة
للوزارات والدوائر.
املادة ( )13مهام الهيئة
متارس الهيئة املهام والصالحيات اآلتية:
1 -1تطبيق سياسات الشراء العام املصادق عليها من قبل
املجلس.
2 -2تنفيذ إجراءات الشراء العام وفقا لألسقف املالية
احملددة في النظام وأساليب الشراء احملددة في
القانون.
3 -3إعداد خطة الشراء العام السنوية للهيئة مع مراعاة
شموليتها خلطط شراء اجلهات املشترية املختلفة وفقا ً
لقانون املوازنة العامة السنوي ،وإدخال التعديالت
الدورية على هذه اخلطة.
4 -4تزويد املجلس باملعلومات املتعلقة بالعقود التي تقوم
بتنفيذها.
5 -5املشاركة في جلنة تصنيف املقاولني املشكلة مبقتضى
أحكام املادة ( )31من هذا القانون ،وحفظ املعلومات
اخلاصة بهم.
6 -6إعداد تقارير مالية مفصلة وواضحة حول أعمال
الهيئة وفقا ً لألسس املالية واحملاسبية ورفعها ملجلس
الوزراء واملجلس.

تتكون موارد وعائدات املجلس من املصادر اآلتية:

7 -7القيام بأعمال سكرتاريا جلان العطاءات املركزية وفقا ً
ملا يحدده النظام.

2 -2املخصص احملدد له في املوازنة العامة للسلطة الوطنية.

8 -8حفظ امللفات اخلاصة بعمليات الشراء العام.

1 -1املنح والهبات واملساعدات والتبرعات.
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9 -9إجراء الدراسات الالزمة لتطوير إدارة اللوازم مبا في
ذلك:

والظروف التي أثرت أو يتوقع أن تؤثر على
الهيئة ،ورفعه للمجلس وملجلس الوزراء.

االحتفاظ مبواصفات فنية قياسية للوازم ذات
االستعمال املشترك واملتكرر وفقا ً ملا يحدده
النظام.

هـ -إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للمجلس
إلقراره واملصادقه عليه من مجلس الوزراء.

أ-

ب -حتديد الوسائل واألساليب الالزمة حلفظ اللوازم
وصيانتها بالتعاون مع اجلهات املختصة.
املادة ( )14رئيس الهيئة
1 -1يرأس الهيئة رئيس متفرغ على أن تتوافر فيه الشروط
اآلتية:
أ-

أن يكون فلسطيني اجلنسية.

ب -أن يكون حاصالً على الشهادة اجلامعية األولى
على األقل في مجال العلوم اإلدارية أو املالية أو
الهندسية أو القانونية.
ج -أن ال تقل خبرته العملية عن خمس عشرة سنة
في مجال الشراء العام وإدارة العقود.
د -أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم
عليه بأية جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو
األمانة.
2 -2يعني الرئيس بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء
على تنسيب من مجلس الوزراء ملدة أربع سنوات قابلة
للتجديد ملرة واحدة ،ويحدد القرار درجته الوظيفية،
ويعتبر املسؤول التنفيذي عن إدارة أعمال الهيئة،
ويكون مسؤوالً عن أعمالها أمام مجلس الوزراء.
املادة ( )15مهام وصالحيات رئيس الهيئة
1 -1يتولى الرئيس املهام اآلتية:
أ-

إدارة الهيئة واإلشراف على كافة موظفيها
ومستخدميها وإداراتها املختلفة ،وإصدار
التعليمات الالزمة لذلك.

ب -إحالة طلبات الشراء املقدمة من اجلهات املستفيدة
إلى جلان العطاءات املركزية املختصة.
ج -إعداد مشروع موازنة الهيئة السنوي ورفعه
للجهات املختصة حسب األصول.
د -إعداد تقرير دوري كل ثالثة أشهر ،وكلما دعت
احلاجة لذلك ،عن أداء الهيئة وعن جميع األحداث

و -أية مهام أخرى يكلف بها من املجلس أو مجلس
الوزراء.
2 -2ميارس الرئيس الصالحيات اآلتية:
أ-

متثيل الهيئة أمام الغير ولدى جميع اجلهات
الرسمية.

ب -وله أن يفوض خطيا ً وملدة محددة بعضا ً من
مهامه وصالحياته ألي من موظفي الفئة العليا
في الهيئة وفقا ً ملا تقتضيه مصلحة العمل.
املادة ( )16حاالت شغور منصب الرئيس
1 -1تنتهي خدمات الرئيس حكما ً في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

الوفاة.

ب -تقدمي االستقالة إلى اجلهة املختصة بالتعيني
وتعتبر االستقالة نافذة من تاريخ قبولها ،وفي
حال عدم الرد عليها خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
تقدميها تعتبر مرفوضة ضمناً ،ويلتزم الرئيس
بأداء مهامه خالل هذه املدة وبعد انقضائها في
حال عدم الرد.
ج -فقدان األهلية القانونية.
د -العجز الصحي.
هـ -احلكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية
مختصة بجناية أو جنحة مخلة باألخالق
واآلداب العامة.
2 -2في حال شغور منصب الرئيس يفوض مجلس الوزراء
مهامه ألحد موظفي الفئة العليا في الهيئة حلني تعيني
رئيس جديد خلفا ً له وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون
خالل مدة أقصاها تسعني يوما ً من تاريخ شغور
املنصب.
املادة ( )17مسؤولية تنفيذ الشراء
1 -1تنفذ إجراءات عمليات شراء اللوازم واألشغال
واخلدمات التي حتتاجها اجلهة املشترية وفقا ً لألسقف
املالية احملددة في النظام ،من خالل:
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ب -دائرة شراء مشكلة لدى كل جهة مشترية.

2 -2تشكل دائرة الشراء في اجلهة املشترية جلان شراء
مبوجب قرار صادر عن املسؤول املختص على أن
ال يقل عدد أعضاء أي منها عن ثالثة أعضاء ،ويحدد
النظام تشكيالتها وآليات عملها.

1 -1تلتزم اجلهة املشترية بسياسات الشراء الصادرة عن
املجلس واملعتمدة من مجلس الوزراء.

3 -3تخضع قرارات جلنة الشراء ملصادقة املسؤول
املختص خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ قرار
اللجنة ،وفي حال انقضاء هذه املدة يعتبر قرارها
مصادقا ً عليه حكماً.

أ-

هيئة الشراء العام.

املادة ( )18مهام اجلهة املشترية

2 -2تقوم اجلهة املشترية ومن خالل الوحدات اإلدارية
املختصة لديها بالقيام باملهام اآلتية:
أ-

التخطيط لعمليات الشراء اخلاصة بها وفقا ملا
يحدده النظام.

ب -مخاطبة الهيئة لغايات إمتام إجراءات الشراء في
حال جتاوز التكلفة التقديرية لألسقف املالية
احملددة في النظام.
ج -إعداد وثائق املناقصات لكافة عمليات الشراء
التي حتتاجها.
د -تقييم العطاءات وإحالة العقود على املناقصني
الفائزين وفقا ً لألسقف احملددة في النظام.
هـ -املشاركة في تقييم العطاءات التي تطرح من قبل
الهيئة لصاحلها.
و -استالم كفالة حسن التنفيذ والتحقق من صحتها
واحلفاظ عليها.
ز -إدارة تنفيذ عقود الشراء اخلاصة بها.
ح -إعداد التقارير الدورية عن جميع عمليات الشراء
التي تقوم اجلهة املشترية بتنفيذها ورفعها
للمجلس.
ط -تقييم مدى جودة اللوازم أو األشغال أو
اخلدمات االستشارية أو غير االستشارية التي
يتم شراؤها وحتديد مدى مطابقتها ملواصفات
وشروط العقد.
ي -حفظ امللفات اخلاصة بعمليات الشراء وفقا ملا
يحدده النظام.
املادة ( )19جلان العطاءات املركزية وجلان الشراء
1 -1تشكل جلان عطاءات مركزية في الهيئة ،ويحدد
النظام تشكيالتها وآلية عملها والنصاب القانوني
الجتماعاتها وآلية اتخاذ القرارات فيها.
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املادة ( )20النظام املالي والرقابة
1 -1تلتزم الهيئة بتطبيق أحكام النظام املالي املعمول به في
السلطة الوطنية.
2 -2تخضع الهيئة وجلان الشراء لرقابة ديوان الرقابة
املالية واإلدارية.

الفصل الثالث :أساليب شراء اللوازم واألشغال
واخلدمات غير االستشارية
املادة ( )21أساليب الشراء العام
1 -1تتم عمليات شراء اللوازم واألشغال واخلدمات غير
االستشارية وفقا ً لألسقف املالية أو احلاالت احملددة
في النظام بإحدى األساليب اآلتية:
أ-

املناقصة العامة والتي تشمل أي من اآلتي:
.1

املناقصة (احمللية).

.2

املناقصة على مرحلتني.

.3

املناقصة الدولية.

ب -املناقصة احملدودة.
ج -استدراج عروض األسعار.
د -الشراء املباشر.
هـ -التنفيذ املباشر.
2 -2تعطى األفضلية في الشراء للمناقصة العامة.
3 -3تلتزم اجلهة املشترية بعدم جتزئة اللوازم العامة أو
األشغال أو اخلدمات بغرض التحايل لتجنب األسقف
املالية ألساليب الشراء احملددة في النظام.
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املادة ( )22أنواع العقود
يحدد النظام أنواع العقود وفقا ألساليب الشراء العام
املنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
املادة ( )23املناقصة العـامة
1 -1وفقا ً لألسقف املالية احملددة في النظام ،تقوم اجلهة
املشترية أو الهيئة باإلعالن عن املناقصات العامة في
صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار على يومني
متتالني على األقل وعلى صفحة اإلنترنت للمجلس أو
اجلهة املشترية إن وجدت.

2 -2تقوم اجلهة املشترية باإلعالن عن املناقصة الدولية
باللغتني العربية واإلجنليزية في صحيفتني يوميتني
واسعتي االنتشار ملدة يومني متتاليني وعلى صفحات
اإلنترنت اخلاصة باملجلس والهيئة وفقا ً ملا هو محدد
في النظام.
املادة ( )26املناقصة احملدودة
1 -1للجهة املشترية أو الهيئة إجراء املناقصة احملدودة في
أي من احلاالت اآلتية:
أ-

2 -2تطبق على املناقصة العامة إجراءات املناقصة احملددة
في الفصل الرابع من هذا القرار بقانون.
املادة ( )24املناقصة على مرحلتني
1 -1للجهة املشترية إتباع أسلوب املناقصة على مرحلتني
في أي من العقود اآلتية:
أ-

عقد تسليم مفتاح.

ب -عقد إنشاء املجمعات الكبيرة.
ج -عقد األشغال ذو الطبيعة اخلاصة.
د -عقد تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املعقدة.
2 -2يحدد النظام اإلجراءات املتبعة في أسلوب املناقصة
على مرحلتني.
املادة ( )25املناقصة الدولية
1 -1تقوم اجلهة املشترية أو الهيئة بإجراء املناقصة الدولية
في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا جتاوزت التكلفة التقديرية للوازم أو األشغال
أو اخلدمات األسقف املالية احملددة للمناقصة
احمللية في النظام.

ب -في حاالت الشراء ذات الطبيعة اخلاصة أو
املعقدة ،ووفقا ملا حتدده اجلهة املشترية.
ج -عندما ال تتوفر اللوازم واألشغال واخلدمات
محليا ً بأسعار تنافسية وباجلودة املطلوبة.
د -إذا لم يتم التقدم بعطاءات من قبل مناقصني
محليني بعد استنفاذ كافة أساليب الشراء التي
يجيزها القانون.

إذا كانت اللوازم أو األشغال أو اخلدمات املطلوب
توريدها متوفرة لدى عدد محدود ال يزيد عن
عشرة مناقصني ،وانتفت اجلدوى من اإلعالن
في الصحف ،على أن تقوم اجلهة املشترية
بإعداد قائمة بأسماء املناقصني.

ب -إذا وجد ظرف استثنائي يبرر عدم استخدام
إجراءات املناقصة العامة.
2 -2تطبق إجراءات املناقصة العامة على املناقصة احملدودة،
باستثناء اإلعالن في الصحف ،بحيث توجه الدعوة
مباشرة لكافة املناقصني في القائمة املشار إليها في
الفقرة األولى من هذه املادة باإلضافة لإلعالن على
املوقع اإللكتروني للمجلس.
3 -3إذا تبني وجود مناقص مؤهل ،وأبدى اهتمامه
باملشاركة في القائمة ،تفتح له اجلهة املشترية باب
املشاركة.
املادة ( )27استدراج عروض األسعار
1 -1للجهة املشترية أو الهيئة إتباع أسلوب استدراج
عروض األسعار لشراء سلع شائعة االستعمال
ومتوفرة في السوق احمللية أو أشغال صغيرة أو
خدمات وفقا ً لألسقف والشروط واملعايير احملددة في
النظام.
2 -2تقوم اجلهة املشترية باستدراج ما ال يقل عن ثالثة
عروض أسعار من املناقصني املؤهلني من خالل
توجيه دعوة خطية لهم ،على أن تتضمن الدعوة اآلتي:
أ-

إسم اجلهة املشترية وعنوانها.

ب -وصف وكمية السلع أو اخلدمات أو األشغال
املراد توريدها.
ج -مكان التسليم أو موقع العمل في حالة األشغال.
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د -املواصفات الفنية.

املادة ( )29التنفيذ املباشر

هـ -مدة سريان العرض.

1 -1ملجلس الوزراء أن يعهد إلى وزارة األشغال العامة
واإلسكان تنفيذ أية أشغال ملصلحة أية جهة مشترية،
إذا كانت إمكانيات الوزارة الفنية واآللية تسمح بذلك
وفقا ً ملا يحدده النظام.

و -طريقة تقدمي العروض واملكان واملوعد النهائي
للتقدمي.
ز -أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
3 -3في حال تعذر احلصول على ثالثة عروض أسعار،
للجهة املشترية قبول أفضل العروض.
4 -4يقبل العرض األقل سعرا ً املطابق للمواصفات
ولشروط استدراج العروض.
5 -5يحدد النظام اإلجراءات املتبعة في استدراج عروض
األسعار.
املادة ( )28الشـراء املباشــر
1 -1مع مراعاة الضوابط احملددة في النظام للجهة
املشترية أو الهيئة إتباع أسلوب الشراء املباشر في أي
من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا لم تتوافر اجلودة الفنية املطلوبة إال لدى
مناقص واحد ،وبشرط أن ال تكون املواصفات
التي تضعها اجلهة املشترية موجهة لتنطبق على
ذلك املناقص.

ب -إذا كانت املشتريات املطلوبة قطعا ً تبديلية أو
أجزا ًء أو خدمات مكملة أو توسعا ً في األشغال
ال تتوافر إال لدى املورد األصلي.
ج -إذا كان موضوع الشراء العام يتعلق بأشغال
عامة أو لوازم أو خدمات إضافية ضرورية
غير مشمولة في العقد األصلي ،وكان فصلها
عن العقد األصلي غير ممكن ألسباب فنية أو
اقتصادية.
د -في حاالت الضرورة القصوى والكوارث
الطبيعية.
2 -2تقوم اجلهة املشترية أو الهيئة بإرسال كتاب خطي
يتضمن وصفا ً باحتياجاتها ،وأية شروط خاصة
تتعلق بالنوعية والكمية والتكلفة وموعد التسليم
وشروطه ،وتقوم بالتفاوض مع املناقص للحصول
على السعر األفضل.
3 -3يتم الشراء مبوجب عقد مكتوب أو من خالل أمر شراء
خطي.
88

2 -2يستخدم أسلوب التنفيذ املباشر وفقا ً للشروط اآلتية:
أ-

إذا لم يكن باإلمكان حتديد حجم العمل املطلوب
مسبقاً.

ب -إذا كانت األشغال صغيرة ومتفرقة أو في
مناطق نائية ،ومن غير املتوقع أن تقدم شركات
املقاوالت املؤهلة عطاءات بأسعار معقولة.
ج -إذا كان من األفضل أن تتحمل اجلهة املشترية
مخاطر انقطاع العمل الذي يتعذر جتنبه بدالً من
أن يتحمله املقاول.
د -في احلاالت الطارئة التي ال حتتمل التأخير.

الفصل الرابع :إجراءات شراء اللوازم واألشغال
واخلدمات غير االستشارية
املادة ( )30شكل املراسالت
1 -1تكون جميع الوثائق واملستندات واإلشعارات
والقرارات وغيرها من أشكال املراسالت املشار إليها
في هذا القانون خطية.
2 -2تعتمد املراسالت اإللكترونية بقرار من املجلس.
املادة ( )31تصنيف املقاولني
1 -1يشكل مجلس الوزراء جلنة لتصنيف املقاولني في
مختلف أنواع األشغال برئاسة ممثل عن وزارة
األشغال العامة واإلسكان وعضوية ممثلني عن
اجلهات ذات العالقة ،وتتولى هذه اللجنة تصنيف
املقاولني وفقا ً لفئات التصنيف ودرجاته الواردة في
النظام والتعليمات اخلاصة بتصنيف املقاولني.
2 -2يعتبر تصنيف املقاولني من شروط إحالة العقد في
املناقصات احمللية.
املادة ( )32تأهيل املناقصني
1 -1يشترط في املناقص عند إحالة العقد أن يكون مؤهالً

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ومستوفيا ً للشروط واملعايير التي حددتها اجلهة
املشترية في وثائق املناقصة.
2 -2تقوم اجلهة املشترية بالدعوة إلى التأهيل املسبق
لتحديد املناقصني املؤهلني ،قبل أن يتم الدعوة
للمناقصة إذا كانت قيمة اللوازم أو اخلدمات أو
األشغال العامة مرتفعة أو ذات طبيعة فنية خاصة،
ويبلغ املناقصني بنتيجة التأهيل.
3 -3تقوم اجلهة املشترية والهيئة بإجراءات التأهيل
الالحق ،استنادا ً للمعايير الواردة في وثائق املناقصة.
4 -4على الرغم مما ورد في املادة ( ،)31للجهة املشترية
والهيئة القيام بالتأهيل املسبق طبقا للفقرة ( )2أو
التأهيل الالحق طبقا للفقرة ( )3من هذه املادة.
5 -5للجهة املشترية استبعاد أي متقدم للتأهيل املسبق أو
أي مناقص في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا قام بتقدمي معلومات مزورة أو بيانات كاذبة
بشأن مؤهالته.

ب -إذا لم يقم باستكمال البيانات الالزمة املطلوبة
في حال طلبت منه الحقاً.
6 -6يحدد النظام إجراءات التأهيل املسبق والتأهيل الالحق.

يستجيب للدعوة إلى املناقصة باستعمال وثائق املناقصة
القياسية أو التأهيل املسبق في حال مت إجراء التأهيل.
2 -2ال يعتبر اإلعالن جزء من وثائق املناقصة.
3 -3حتدد أسعار وثائق املناقصة مبا يتناسب مع تكلفتها.
4 -4تشمل وثائق املناقصة اآلتي:
أ-

الدعوة املوجهة للمناقصني.

ب -التعليمات للمناقصني حول إعداد وتقدمي
العطاءات.
ج -معايير التقييم والتأهيل.
د -نوع العقد والشروط العامة واخلاصة به.
هـ -املواصفات الفنية.
و -املخططات.
ز -بيان باللوازم أو األشغال العامة أو اخلدمات
التي ميكن جتزئتها أو جتميعها.
ح -املراسالت واملالحق.
ط -أية أمور أخرى ينص عليها النظام والتعليمات
الصادرة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

املادة ( )33الدعوة للمناقصة

املادة ( )35طلب التوضيح وإجراء التعديل

تتضمن الدعوة للمناقصة املعلومات اآلتية:

1 -1للمناقص احلق في طلب أية توضيحات بشأن وثائق
املناقصة قبل املوعد احملدد الستالم وفتح املظاريف
ضمن املدة الزمنية احملددة في وثائق املناقصة.

1 -1اسم اجلهة املشترية وعنوانها.
2 -2طبيعة ومواصفات اللوازم أو األشغال أو اخلدمات
املراد توريدها ومكانها.
3 -3بيان بالضمانات الالزمة لدخول املناقصة أو إقرار
ضمان العطاء.
4 -4مدة سريان املناقصة.
5 -5سعر وثائق املناقصة.
6 -6طريقة تقدمي العطاءات واملكان واملوعد النهائي للتقدمي.
7 -7مكان وزمان فتح املناقصة.
8 -8أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
املادة ( )34وثائق املناقصة
1 -1توفر اجلهة املشترية وثائق املناقصة لكل مناقص

2 -2مع مراعاة املدة الزمنية احملددة في وثائق املناقصة،
تقوم اجلهة املشترية بالرد خطيا ً على طلبات
االستيضاح التي يقدمها املناقصون؛ لتمكينهم من
مراعاة ما ورد في هذا الرد عند إعدادهم املناقصات أو
طلبات التأهيل التي سيقدمونها.
3 -3ترسل اجلهة املشترية الرد على أية استيضاحات أو
تعديالت على وثائق املناقصة إلى جميع املناقصني
املشاركني في عملية الشراء.
4 -4للجهة املشترية بعد اإلعالن عن املناقصة ،إجراء أية
تعديالت تراها ضرورية على وثائق املناقصة أو التأهيل
املسبق ،وعليها متديد موعد تسليم وفتح املظاريف وفقا
للمدة الزمنية احملددة في وثائق املناقصة.
5 -5للجهة املشترية متديد فترة تقدمي العطاءات إلعطاء
فرصة للمناقصني ألخذ أي تعديالت بعني االعتبار.
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املادة ( )36تقدمي العطاء

املادة ( )38فحص العطاءات وتقييمها واملقارنة بينها

1 -1يجب أن تكون العطاءات املقدمة خطية وموقعة
حسب االصول والقانون وفي مظاريف مغلقة
ومختومة وترسل إلى العنوان الذي حتدده اجلهة
املشترية أو الهيئة قبل املوعد النهائي احملدد في
وثائق املناقصة.

1 -1تشكل جلنة لتقييم العطاءات بقرار املسؤول املختص
أو رئيس الهيئة بناء على تنسيب جلنة العطاءات
املختصة.

2 -2ميكن للمناقصني التقدم بالعطاءات وطلبات التأهيل
من خالل التسليم باليد أو بالبريد العادي أو املسجل،
وميكن للجهة املشترية ان حتدد في وثائق املناقصة
أشكاالً أخرى لتقدمي العطاءات أو طلبات التأهيل كما
هو وارد في النظام.
3 -3يحق ألي مناقص أن يتقدم للمناقصة بعطاء واحد فقط
بشكل مستقل مع أطراف محلية أو أجنبية أو كليهما.
4 -4على املناقص الراغب في سحب عطائه أو تعديله أو
استبداله أن يقوم بذلك قبل انتهاء املوعد احملدد لتقدمي
العطاءات.
5 -5إذا تقدم املناقص بطلب سحب عطائه أو تعديله أو
استبداله بعد انتهاء املوعد احملدد لتقدمي العطاءات،
تصادر كفالة دخول املناقصة أو تنفذ اإلجراءات
الواردة في إقرار ضمان العطاء.
6 -6يرد كل عطاء يقدم بعد انتهاء املوعد احملدد لتقدمي
العطاءات دون فتحه.
املادة ( )37فتح مظاريف العطاءات
1 -1تودع املظاريف في الصندوق املعد لهذه الغاية لدى
اجلهة املشترية أو الهيئة.
2 -2ويحدد النظام إجراءات فتح املظاريف.
3 -3تفتح مظاريف العطاءات فور انتهاء املدة احملددة
الستالم املظاريف ،وفي ذات املكان احملدد في وثائق
املناقصة بحضور من يرغب من املناقصني أو من
ممثليهم ،ويقرأ اسم املناقص واألسعار اإلجمالية لكل
عرض ،وأية خصومات أو بدائل مقدمة ،وأية أمور
أخرى يتطلبها النظام.
4 -4ينظم محضر جللسة فتح املظاريف يوقعه كل أعضاء
جلنة فتح العطاءات احلاضرين.
5 -5ال يجوز اتخاذ أي قرار بشأن استبعاد أي عطاء أو
رفضه ،في هذه اجللسة.
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2 -2تقوم جلنة التقييم بفحص العطاءات لتحدد اآلتي:
أ-

إن كانت هذه العطاءات كاملة وفقا ً للتعليمات
احملددة في وثائق املناقصة.

ب -إن كانت موقعة حسب األصول.
ج -أن الوثائق املطلوبة لتحديد األهلية القانونية
والكفاالت املطلوبة قد مت تقدميها.
د -أن العطاءات تستجيب بشكل جوهري
للمواصفات وشروط العقد احملددة في وثائق
املناقصة.
3 -3تلتزم جلنة التقييم باحلفاظ على سرية عملية التقييم
من جلسة فتح املظاريف وحتى اإلعالن عن املناقص
الفائز.
4 -4ال يجوز ألي مناقص إجراء أية اتصاالت مع جلنة
التقييم أو محاولة التأثير على فحصها وتقييمها
للعطاءات.
5 -5لغايات إمتام عملية التقييم ،للجنة التقييم أن تطلب
خطيا ً من أي مناقص إيضاحات خطية خالل عملية
الفحص ،على انه ال يجوز لها أن تطلب من أي مناقص
تغيير سعره أو مضمون عطاءه.
6 -6يستبعد العطاء في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا لم يكن الطلب مكتمال أو غير موقع حسب
األصول والقانون أو غير مصحوب بكفالة
دخول املناقصة أو إقرار ضمان العطاء بالصيغة
أو القيمة املنصوص عليها.

ب -إذا لم يستجب بشكل جوهري للمواصفات
الفنية وشروط العقد أو غير ذلك من املتطلبات
الهامة الواردة في وثائق املناقصة.
ج -إذا كانت مدة صالحيته أقصر من املدة
املنصوص عليها في شروط ووثائق املناقصة.
د -إذا عدل املناقص سعره أو مضمون عطاءه خالفا
ألحكام الفقرة  5من هذه املادة.
7 -7تقوم جلنة التقييم في حال وجود خطأ حسابي في
العطاء بتصحيحه ،طبقا ً ملا ورد في تعليمات املناقصني

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ويتم إبالغ املناقص بذلك ،وفي حال رفضه التصحيح،
للجنة العطاءات أن تقرر مصادرة قيمة كفالته أو تطبيق
اإلجراءات الواردة في إقرار ضمان العطاء.
8 -8تقيم العطاءات وفقا للمعايير الواردة في وثائق
املناقصة ،ويتم مقارنة العطاءات لغايات حتديد أقلها
تكلفة ومدى مطابقتها للمواصفات واستجابتها
جوهريا ً لشروط املناقصة.
9 -9يجوز للجهة املشترية أو الهيئة رفض العطاء إذا كان
سعره اقل كثيرا من التكلفة التقديرية ،ولم يقدم
املناقص تبريرا ً مقبوالً النخفاض سعره وفقا ً للمعايير
والنسب التي يحددها النظام.
1010تقوم جلنة التقييم في املناقصات التي ال تتطلب تأهيالً
مسبقا ً باآلتي:
أ-

فحص مؤهالت املناقص صاحب العطاء ذو
الكلفة األقل وفقا للمعايير الواردة في وثائق
املناقصة فقط.

ب -وإذا لم تلب مؤهالت املناقص صاحب العطاء ذو
الكلفة األقل املعايير الواردة في وثائق املناقصة،
تقوم اللجنة بتطبيق نفس إجراءات الفحص على
العطاء الذي يليه في الترتيب.
1111تقوم جلنة التقييم في املناقصة التي مت فيها إجراء
تأهيل مسبق بالتأكد من أن مؤهالت املناقص صاحب
العطاء ذي الكلفة األقل ما زالت قائمة.
1212تقوم جلنة التقييم بإعداد تقرير مفصل لعملية تقييم
العطاءات وحتديد العطاء ذي الكلفة األقل الذي يلبي
معايير التأهيل ،وتقدم تقريرها إلى جلنة العطاءات
الستكمال اإلجراءات.
املادة ( )39رفض العطاءات كافة وإلغاء املناقصة
1 -1للجهة املشترية أو الهيئة إلغاء املناقصة في أي وقت
قبل إحالة العقد.
2 -2للجهة املشترية أو الهيئة ،قبل إحالة العقد ،رفض
العطاءات كافة وإبالغ جميع املناقصني بذلك ،في أي
من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا كانت العطاءات كافة غير مستوفية للشروط.

ب -إذا كان العطاء األقل تكلفة أعلى كثيرا ً من التكلفة
التقديرية للعطاء بعد التأكد من صحتها وفقا ً ملا
يحدده النظام.

ج -إذا تبني وجود تواطؤ بني املناقصني.
3 -3ال يعد تقدمي عطاء واحد فقط للمناقصة مبررا كافيا
إللغائها ،إذا كان مستجيبا ً جوهريا ً للمواصفات وكان
السعر مناسباً.
4 -4إذا رفضت العطاءات كافة أو ألغيت املناقصة ،للجهة
املشترية بعد إعادة فحص املواصفات وشروط
العطاء واإلعالن وتعديلها ،اتخاذ أي من اإلجراءات
اآلتية:
أ-

إعادة طرح املناقصة مبواصفات وشروط
جديدة ،بعد دراسة األسباب التي دعت إلى
الرفض أو اإللغاء.

ب -إعادة طرح املناقصة بنفس املواصفات وشروط
العقد.
املادة ( )40اإلحالة وتوقيع العقد
1 -1تبلغ اجلهة املشترية أو الهيئة ،قبل انتهاء مدة صالحية
العطاء ،جميع املناقصني خطيا ً بقرار اإلحالة املبدئي
على املناقص صاحب العطاء األقل تكلفة واملطابق
ملعايير التأهيل واملواصفات والشروط الفنية احملددة
في وثائق املناقصة.
2 -2إذا لم يطعن أي مناقص في القرار خالل خمسة أيام
عمل من تاريخ التبليغ تصبح اإلحالة نهائية بعد
املصادقة عليها من قبل املسؤول املختص أو رئيس
الهيئة.
3 -3يلتزم املناقص الفائز بتقدمي كفالة حسن التنفيذ إذا
طلبت في وثائق املناقصة وتوقيع العقد خالل املدة
احملددة في وثائق املناقصة ،وفقا ً ملا يحدده النظام.
4 -4إذا لم يقدم املناقص الفائز كفالة حسن التنفيذ وتوقيع
العقد وفقا ً للفقرة السابقة يحال األمر للجنة العطاءات
املختصة الختيار العطاء الذي يليه في الترتيب من بني
العطاءات املتبقية والسارية الصالحية.
5 -5توقع عقود الشراء من قبل املسؤول املختص.
املادة ( )41االستفسار عن اإلحالة
تزود اجلهة املشترية أو الهيئة أي مناقص بتفسير فوري
إذا طلب تفسيرا ً لعدم اختيار عطائه ،إما بشكل خطيا أو في
اجتماع لبيان األسباب ،ويتحمل املناقص مقدم الطلب جميع
تكاليف حضور اجتماع بيان األسباب.
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املادة ( )42كفالة دخول املناقصة أو إقرار ضمان العطاء

1 -1االختيار على أساس اجلودة والتكلفة.

1 -1حتدد اجلهة املشترية في وثائق املناقصة املتطلبات
املتعلقة بكفالة دخول املناقصة أو إقرار ضمان العطاء.

3 -3االختيار على أساس التكلفة األقل.

2 -2ترد اجلهة املشترية أو الهيئة كفالة دخول املناقصة أو
إقرار ضمان العطاء إلى املناقصني بعد تقدمي املناقص
الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيع العقد.
3 -3تتخذ اجلهة املشترية أو الهيئة القرار مبصادرة كفالة
دخول املناقصة أو تفعيل إجراءات العقوبات الواردة في
إقرار ضمان العطاء في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

تعديل أو سحب العطاء بعد املوعد النهائي لتقدمي
العطاءات.

ب -رفض املناقص قيام اللجنة بتصحيح األخطاء
احلسابية الوارد في عطاءه.
ج -عدم توقيع املناقص الفائز على العقد خالل املدة
التي حتددها اجلهة املشترية.
د -عدم التزام املناقص الفائز بتقدمي كفالة حسن
التنفيذ خالل الوقت احملدد.

الفصل اخلامس :اخلدمات االستشارية
املادة ( )43أساليب شراء اخلدمات االستشارية
1 -1تتم عمليات شراء اخلدمات االستشارية بإحدى
األساليب اآلتية:
أ-

األساليب التنافسية.

ب -االختيار املباشر.
2 -2تلتزم اجلهة املشترية للخدمات االستشارية ،وفقا ملا
يحدده النظام ،بإعداد اآلتي:
أ-

الشروط املرجعية.

ب -الكلفة التقديرية وامليزانية الناجتة عن تقييم اجلهة
املشترية للمصادر الالزمة لتقدمي اخلدمة وتشمل
أتعاب املستشارين واملصاريف املستردة.
ج -أية أمور أخرى يحددها النظام.

2 -2االختيار على أساس اجلودة ضمن امليزانية الثابتة.
4 -4االختيار على أساس اجلودة فقط.
املادة ( )45تصنيف االستشاريني
1 -1تعتمد اجلهة املشترية أو الهيئة قوائم من االستشاريني
العاملني في مجاالت معينة لدعوتهم إلبداء االهتمام
في اخلدمات االستشارية الصغيرة وذات الطبيعة
املتكررة.
2 -2يعتمد تصنيف نقابة املهندسني ،إن وجد ،بالنسبة
لالستشارات ذات الطبيعة الهندسية والتي يتم الدعوة
لها محلياً ،ويدعى املستشارون إلبداء االهتمام الختيار
قائمة مختصرة من بينهم.
املادة ( )46التعبير عن االهتمام والقوائم املختصرة
1 -1وفقا ً لألسقف املالية احملددة في النظام تدعو اجلهة
املشترية املستشارين لإلبداء عن االهتمام ،عن طريق
نشر إعالن بهذا اخلصوص في صحيفتني محليتني
واسعتي االنتشار على يومني متتاليني ،على أن تضع
قائمة مختصرة بأسماء املستشارين املؤهلني منهم
وفقا ً للمعايير التي تضعها اجلهة املشترية.
2 -2تضع اجلهة املشترية قائمة مختصرة من ستة
مستشارين مؤهلني.
3 -3إذا لم يتوفر العدد املطلوب من املستشارين املؤهلني
وفقا ً ألحكام الفقرة ( )2من هذه املادة للجهة املشترية
إعداد القائمة املختصرة بعدد أقل وفقا ً للضوابط
احملددة في النظام.
املادة ( )47طلب التقدم بعروض
توجه اجلهة املشترية الدعوة للتقدم بالعروض إلى كافة
املستشارين الواردة أسماؤهم في القائمة املختصرة على أن
تتضمن هذه الدعوة اآلتي:
1 -1إسم اجلهة املشترية وعنوانها.
2 -2طبيعة اخلدمات املطلوبة وموقعها ،وزمانها.

املادة ( )44األساليب التنافسية

3 -3الشروط املرجعية واملهام املطلوبة.

للجهة املشترية اختيار أحد األساليب التنافسية التالية في
شراء اخلدمات االستشارية وفقا ملا يحدده النظام:

4 -4التعليمات اخلاصة بإعداد العروض وتسليمها واملكان
واملوعد النهائي لتقدميها.
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5 -5املعايير املعتمدة في التقييم الفني واملالي.
6 -6صيغة العقد املقترح وشروطه والوقت املتوقع للبدء
بتقدمي اخلدمات االستشارية.
7 -7أية أمور أخرى ينص عليها النظام.
املادة ( )48تشكيل جلنة التقييم
تشكل اجلهة املشترية أو الهيئة جلنة لتقييم اخلدمات
االستشارية من خبراء فنيني ،ويحدد النظام عددهم وشروط
تعيينهم وآلية عملهم.
املادة ( )49التقييم الفني للعروض
1 -1تقيّم جلنة تقييم اخلدمات االستشارية العروض من
الناحية الفنية وفقا ً للمعايير احملددة في طلب التقدم
بالعروض على أن تشمل اآلتي:
أ-

خبرة املستشار في مجال اخلدمة املطلوبة.

حصلت عروضهم الفنية على احلد األدنى من
درجة النجاح كما مت حتديدها في طلب العروض،
بحضور املستشارين الراغبني الناجحني فنياً.
ب -إذا كان االختيار على أساس اجلودة ضمن
امليزانية الثابتة ،تتبع اإلجراءات اآلتية:
 .1تفتح العروض املالية جلميع املستشارين
الذين حصلت عروضهم الفنية على احلد
األدنى من درجة النجاح وبحضور من
يرغب منهم.
 .2ترفض العروض التي تتجاوز امليزانية
الثابتة ،ويختار املستشار الذي نال عرضه
الفني أعلى درجة.
ج -إذا كان االختيار على أساس التكلفة األقل،
تفتح العروض املالية جلميع املستشارين الذين
حصلت عروضهم الفنية على احلد األدنى من
درجة النجاح وبحضور من يرغب منهم.

ب -جودة املنهجية املقترحة وخطة العمل ومقارنة
مدى توافقها مع الشروط املرجعية.

د -إذا كان االختيار على أساس اجلودة فقط ،يفتح
العرض املالي املقدم من املستشار الذي حصل
على أعلى الدرجات الفنية فقط.

د -إمكانية نقل املعرفة والتدريب إن كان ذلك
مطلوباً.

املادة ( )51التفاوض مع املستشار الفائز وتوقيع العقد

ج -مؤهالت العاملني األساسيني املقترحني.

هـ -نسبة مشاركة األشخاص احملليني من بني
العاملني األساسيني في تنفيذ املهمة في حالة
املنافسة الدولية.
2 -2حتدد العالمة النهائية للعرض بوزن عالمات اجلودة
الفنية والتكلفة وفقا ً للمعايير احملددة لالختيار ،وحتدد
األوزان من الناحية الفنية بنا ًء على صعوبة املهمة
واجلودة الفنية ووفقا ً ملا يحدده النظام.
املادة ( )50التقييم املالي للعروض
1 -1يحظر على اجلهة املشترية أو جلان العطاءات املركزية
فتح أو تقييم العروض املالية إال بعد اكتمال التقييم
الفني.
2 -2تقيم اجلهة املشترية أو جلان العطاءات املركزية
العروض املالية للذين اجتازوا التقييم الفني على النحو
اآلتي:
أ-

إذا كان االختيار على أساس اجلودة والتكلفة،
تفتح العروض املالية جلميع املستشارين الذين

يجري التفاوض مع املستشار الفائز ،ويوقع العقد معه ،مع
مراعاة احكام النظام ،وفقا لإلجراءات اآلتية:
1 -1تدعو اجلهة املشترية املستشار الفائز للتفاوض معه
على اخلدمات املطلوبة ،وطريقة األداء واجلداول
الزمنية لتقدميها ،وتقارير سير العمل والتسهيالت
واملرافق التي توفرها اجلهة املشترية.
2 -2للجهة املشترية تعديل الشروط املرجعية بناء على
التفاوض وفقا ألحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،على
أن ال يتضمن التعديل إحداث تغيير جوهري للشروط
املرجعية ومجال اخلدمات املطلوبة.
3 -3إذا كان االختيار على أساس اجلودة ،تكون األمور
املالية خاضعة للتفاوض.
4 -4مع مراعاة الفقرة السابقة ،في حال اعتماد أي
من أساليب االختيار األخرى ال يكون بدل أتعاب
االستشاريني األفراد موضع تفاوض.
5 -5للجهة املشترية في حال عدم توصلها إلى اتفاق مع
املستشار بعد مفاوضته ،التفاوض مع املستشار الذي
يليه في الترتيب.
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6 -6بعد توقيع العقد تبلغ اجلهة املشترية املستشارين
املشاركني غير الفائزين.
7 -7للمستشار الراغب مبعرفة أسباب عدم اختياره ،التقدم
بطلب خطي للجهة املشترية لتوضيح هذه األسباب،
على ان تقوم اجلهة املشترية بالرد عليه خالل خمسة
ايام من تاريخ تقدمي الطلب.
املادة ( )52اإلعالن عن توقيع العقد
تعلن اجلهة املشترية واملجلس عن توقيع العقد على لوحة
اإلعالنات وفي املوقع اإللكتروني خالل فترة ال تتجاوز
األسبوع من تاريخ التوقيع ،ويشمل اإلعالن اسم الفائز
وقيمة العقد.
املادة ( )53االختيار املباشر للشركات
1 -1للجهة املشترية إتباع أسلوب االختيار املباشر ألي من
شركات اخلدمات االستشارية ،في أي من احلاالت
اآلتية:
أ-

إذا كانت اخلدمات املطلوبة متثل استمرارا ً
طبيعيا ً خلدمات سابقة قامت الشركة بتنفيذها
كما يحددها النظام.

ب -إذا كان تقدمي اخلدمات ضمن احلاالت الطارئة،
أو خدمات استشارية مطلوبة أثناء الفترة
الزمنية التي تأتى مباشرة بعد احلالة الطارئة.
ج -إذا كانت املهام املطلوبة صغيرة جدا وفقا ملا
يحدده النظام.
د -عندما تكون شركة واحدة فقط مؤهلة أو لديها
خبرة ذات قيمة استثنائية للمهمة.
2 -2تفحص الهيئة مبرر االختيار املباشر مع مراعاة
مصلحة اجلهة املشترية ،وضمان مسؤوليتها في
حتقيق االقتصاد والكفاءة وإتاحة الفرص املتساوية
لكل املستشارين املؤهلني.
املادة ( )54اختيار املستشارين األفراد
1 -1للجهة املشترية شراء اخلدمات االستشارية من
مستشار فرد وفقا ً ملؤهالته مع مراعاة أحكام النظام،
في أي من احلاالت اآلتية:
أ-

إذا كانت املهمة ال حتتاج إلى عدد من املستشارين.

ب -إذا كانت املهمة ال حتتاج إلى دعم مهني إضافي
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من شركة استشارية.
ج -إذا كانت خبرة ومؤهالت املستشار هي املعيار
األكثر أهمية في االختيار.
2 -2يختار املستشار مبقارنة مؤهالت ما ال يقل عن ثالثة
مرشحني من بني الذين أبدوا اهتمامهم باملهمة أو متت
مخاطبتهم مباشرة واستوفوا احلد األدنى للمؤهالت
املناسبة من جانب اجلهة املشترية.
3 -3للجهة املشترية اختيار املستشار الفرد مباشرة في أي
من احلاالت االستثنائية اآلتية:
أ-

إذا كانت اخلدمات املطلوبة متثل استمرارا ً
خلدمات سابقة نفذها املستشار ،وكان اختيار
املستشار للخدمات السابقة على أساس تنافسي.

ب -إذا كانت الفترة املتوقعة لتنفيذ املهام تقل عن
ستة أشهر.
ج -إذا كانت املهام نتيجة حلاالت طارئة ناشئة عن
كوارث طبيعية.
د -إذا كان املستشار الفرد هو املؤهل الوحيد للمهمة.
هـ -إذا كانت اخلدمات ذات قيمة صغيرة ووفقا ملا
يحدده النظام.

الفصل السادس :الشكاوى ومراجعاتها
املادة ( )55تقدمي
1 -1للمناقص التقدم بشكوى خطية للجهة املشترية إذا
حلق به أو يحتمل أن يلحق به خسائر أو أضرار نتيجة
عدم وفائها بالتزاماتها ،خالل سبعة أيام من تاريخ
علمه أو التاريخ الذي يفترض أن يكون قد علم فيه
بالظروف التي أدت إلى تقدمي الشكوى.
2 -2تنظر اجلهة املشترية بالشكوى خالل سبعة أيام من
تاريخ استالمها للشكوى.
3 -3يشترط في الشكوى أن تكون مسببة ،وبشكل خاص
حتديد الفعل الذي مت التقصير فيه أو الذي يدعى أنه
مخالف للقانون أو األنظمة املعمول بها.
4 -4على اجلهة املشترية وقف إجراءات عملية الشراء حال
تسلمها الشكوى.
5 -5تتخذ اجلهة املشترية بعد النظر في الشكوى أي من

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
اإلجراءات اآلتية:
أ-

إلغاء اإلجراءات والقرارات املخالفة ألحكام
القانون والنظام في حال تبني صحة الشكوى.

ب -رد الشكوى في حال تبني عدم وجود أية مخالفة
للقانون أو النظام من قبل اجلهة املشترية
واستئناف إجراءات الشراء.
ج -للمتضرر حق التظلم لدى الوحدة في أي من
احلاالت اآلتية:
أ.

رفضه للقرار الصادر عن اجلهة املشترية
في الشكوى.

ب .عدم اتخاذ اجلهة املشترية القرار في
الفترة احملددة وفقا للفقرة ( )2من هذه
املادة.
6 -6يحدد النظام احلاالت التي يجوز فيها تقدمي شكوى
للجهة املشترية.
املادة ( )56حاالت ال تقبل فيها الشكوى
1 -1ال تقبل الشكوى املقدمة بعد انتهاء املدة احملددة في
القانون.
2 -2ال تقبل الشكوى إذا كان موضوعها يتعلق بأي من
اآلتي:
أ-

اختيار أسلوب شراء اللوازم ،واألشغال العامة،
واخلدمات االستشارية.

ب -عدم إدراج مقدم الطلب في القائمة املختصرة.
ج -رفض كافة طلبات التأهيل املسبق أو العطاءات
أو عروض األسعار أو العروض الفنية.
د -إذا كان قرار إحالة العطاء مت بناء على موافقة
جلنة مجلس الوزراء.
املادة ( )57تشكيل وحدة مراجعة النزاعات
1 -1يشكل املجلس وحدة مراجعة النزاعات ،وتتشكل
الوحدة من جلان مراجعة متنوعة تتكون من خبراء
مختصني في املجاالت ذات العالقة ووفقا ملا يحدده
النظام.
2 -2يكون مقر الوحدة في املجلس الذي يقوم بأعمال
السكرتاريا للوحدة.

3 -3تختص الوحدة بالنظر في كافة طلبات التظلم املقدمة
وفقا ألحكام القانون.
4 -4يحدد النظام احلاالت التي يقدم فيها التظلم للوحدة
وإجراءات تقدميها ،وآلية إصدار القرارات فيها.
املادة ( )58الطعون القضائية
تعتبر كافة القرارات الصادرة عن اجلهة املشترية واملجلس
خاضعة للطعن بالطرق القضائية وفقا ً ألحكام القانون.

الفصل السابع :تنفيــذ العقــد
املادة ( )59إدارة العقد
لغايات احلفاظ على الوقت والتكلفة واجلودة يتم إدارة
العقود وفقا للمبادئ احملددة في النظام.
املادة ( )60تعديل العقد
1 -1للجهة املشترية تعديل العقد على أن ال يؤدي ذلك إلى
تغيير الهدف من العقد أو طبيعته أو مجاله.
2 -2يعدل العقد خطيا ً برضى الطرفني وفقا ً للفقرة السابقة
من هذه املادة.
3 -3للجهة املشترية إصدار أوامر تغيير في بنود العقد
وتعتبر ملزمة للطرفني.
4 -4في حال تطلب التعديل رفع قيمة العقد بنسبة تزيد
من قيمته عن النسبة املسموح بها في النظام يتبع أحد
أساليب الشراء وفقا ً ألحكام هذا القانون شريطة توفر
املخصص املالي.
املادة ( )61حفظ السجالت املتعلقة بالشراء
يجب على كل من الهيئة واجلهة املشترية واملجلس االحتفاظ
بالسجالت والوثائق املتعلقة بأنشطة الشراء ملدة ال تقل
عن ( )5سنوات ،لغايات التدقيق واملراجعة وفقا للقوانني
واألنظمة املعمول بها.
املادة ( )62التدقيق الالحق
يجري التدقيق الالحق للمناقصات وعمليات الشراء وتراجع
وفقا للمبادئ احملددة في النظام الصادر بهذا اخلصوص.
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الفصل الثامن :مبادئ سلوكية
املادة ( )63سلوك املوظفني
1 -1يجب على املسؤول املختص والرئيس وسائر موظفي
الهيئة وموظفي القطاع العام ممن يشاركون في إعداد
وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام وفي
إدارة عقود الشراء ،االلتزام باآلتي:
أ-

القيام بأداء واجباتهم بنزاهة كاملة لضمان
املشاركة التنافسية العادلة جلميع املناقصني في
عمليات الشراء العام.

ب -العمل وفقا ً للمصلحة العامة ووفقا ً لألهداف
واإلجراءات احملددة في القانون واألنظمة
الصادرة مبوجبه.
ج -جتنب تضارب املصالح عند قيامه بواجباته وفي
سلوكه اخلاص.
2 -2يحظر على املسؤول املختص والرئيس وسائر موظفي
الهيئة وكافة موظفي القطاع العام املشاركني في في
إعداد وتخطيط وتنفيذ إجراءات عمليات الشراء العام
وفي إدارة عقود الشراء ما يأتي:
أ-

استغالل أية معلومات وصلت إليهم بحكم
منصبهم ،أو استغاللها لتحقيق مكاسب مادية
أو معنوية ملصلحته اخلاصة أو ملصلحة الغير
بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب -إفشاء أية معلومات أو بيانات وصلت إليهم
نتيجة القيام بعملهم ،ألي شخص ال يخوله
القانون اإلطالع عليها.
ج -العمل في تدقيق احلسابات أو االستشارات
القانونية أو اإلدارية ألي شخص يتقدم
للمناقصة.
املادة ( )64سلوك املناقصني
1 -1يجب على املناقص االلتزام مبا يأتي:
أ-

الوفاء بااللتزامات املفروضة عليه مبوجب هذا
القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.

ب -جتنب تضارب املصالح عند قيامه بواجباته.
ج -عدم التواطؤ أو التآمر أو ممارسة اي شكل من
اشكال الفساد واخلداع والغش أو التحريض،
مبا في ذلك تقدمي اإلغراءات أو عرضها سوا ًء
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بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير على عملية
الشراء أو على تنفيذ العقد.
د -عدم التواطؤ أو التآمر ،قبل أو بعد تقدمي العطاء،
بهدف توزيع عقود الشراء بني املناقصني أو
حتديد أسعار العطاءات بصورة غير تنافسية
أو خالف ذلك حلرمان اجلهة املشترية من منافع
املنافسة العامة املفتوحة.
2 -2يتعني على اجلهة املشترية أن ترفض أي عطاء إذا ثبت
مخالفة املناقص ألي من األحكام الواردة في هذه
املادة ،وعلى اجلهة املشترية إبالغ املجلس وغيره من
سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة.
3 -3دون اإلخالل بأية عقوبة واردة في القوانني األخرى
السارية ،يخضع املناقص املخالف آلي من أحكام هذه
املادة للمساءلة القانونية مبوجب هذا القانون.
4 -4إضافة إلى أية عقوبة أخرى ،يتم وضع املناقص
املخالف ألحكام هذه املادة على القائمة السوداء للمدة
التي تقررها الهيئة.
املادة ( )65واجب اإلبالغ
1 -1على موظفي الهيئة واملتعاقدين معها وكافة املوظفني
العموميني املكلفني بتنفيذ أحكام هذا القانون إبالغ
املسئول املختص أو الرئيس أو الهيئة أو ديوان الرقابة
املالية واإلدارية عن أية مخالفة ألحكام هذا القانون
بشكل فوري وخالل أسبوع من تاريخ اكتشافهم لها.
2 -2تلتزم الهيئة بتوفير احلماية الالزمة للمبلغ وعدم
ايقاع أية اجراءات عقابية بحقه في حال تبليغه عن اية
مخالفة تقع اثناء عمله.

الفصل التاسع :إدارة وحفظ اللوازم
املادة ( )66املسؤولية عن اللوازم
1 -1يتولى املسؤول املختص لدى اجلهة املشترية ،اإلشراف
على اللوازم اخلاصة بدائرته ومراقبتها واتخاذ
اإلجراءات والترتيبات الالزمة حلفظها وتنظيمها وفقا ً
ألحكام النظام.
2 -2تنشأ لدى اجلهة املشترية دائرة تكون مسؤولة عن
تنظيم وحفظ اللوازم واستعمالها في األغراض املقررة
لها مبا يتفق وأحكام هذا القانون.
3 -3على اجلهة املشترية إعداد تقارير دورية عن

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
إدخال اللوزام ونقل وجرد البضائع املوجودة في
املستودعات ،ورفعها إلى الهيئة.
املادة ( )67اإلشراف والرقابة على املستودعات
1 -1تلتزم اجلهة املشترية باإلشراف والرقابة العامة
على املستودعات وحساباتها حتت طائلة املسؤولية
املالية املترتبة عن أية خسارة حتدث بسبب إهمالها أو
تقصيرها في حتمل مسؤولياتها.
2 -2يخضع أمناء املستودعات للمساءلة القانونية واملالية
عن اللوازم العامة املوجودة في عهدتهم في حال
حدوث أية خسارة بها نتيجة إهمالهم أو تقصيرهم.
املادة ( )68إدخال اللوازم وجردها
على اجلهة املشترية القيام باآلتي:
1 -1التأكد من أن إدخال اللوازم وقيدها وتسجيلها في
سندات إدخال منظمة حسب األصول مرفقة بضبط
االستالم والفاتورة أو بوليصة الشحن ،على أن يعطى
املورد نسخة عن سند اإلدخال ويعتبر هذا السند
مبثابة إشعار له بقبول أو رفض اللوازم.
2 -2االحتفاظ بنظام جرد لألصول ،وذلك وفقا ً لإلجراءات
املنصوص عليها في النظام أو التعليمات ،إضافة إلى
سجالت محدثة بجميع األصول واألمالك العامة مبا
فيها البضائع طويلة األجل.

3 -3تخرج أية لوازم من املستودعات مبوجب سند إخراج
منظم وفقا ً ألحكام النظام.
4 -4يلتزم أمناء املستودعات بالقيام بجرد للوازم وإعداد
تقارير دورية حول اللوازم التي يتم إدخالها أو
إخراجها من املستودعات.
5 -5يلتزم أمناء املستودعات باحلفاظ على اللوازم واتخاذ
اإلجراءات األمنية الالزمة لذلك.
6 -6يلتزم أمناء املستودعات باستخدام السجالت والنماذج
التي تتناسب مع طبيعتها والتقيد باألنظمة والتعليمات
الصادرة مبوجب أحكام هذا القانون.
املادة ( )70اللوازم الفائض ــة
1 -1إذا قرر املسؤول املختص بنا ًء على تنسيب جلنة فنية
أن أية لوازم صاحلة في الدائرة قد أصبحت فائضة
وغير الزمة للعمل يتم نقلها من مخازن الدائرة إلى
املستودع املركزي.
2 -2تعلم الهيئة كافة اجلهات املشترية بتوافر هذه اللوازم
لتحديد ما إذا كانت ترغب في االستفادة منها وفقا ً
الحتياجاتها.
3 -3للرئيس بنا ًء على تنسيب دائرة اللوازم ،تشكيل جلنة
ثالثية تتولى بيع اللوازم الفائضة وغير الالزمة للعمل
وذلك بعد استنفاذ كافة الطرق املمكنة لالستفادة منها
من اجلهات املشترية ،وذلك على النحو اآلتي:

3 -3إجراء اجلرد السنوي الدوري للوازم لدى الدوائر
أو كلما وجدت الدائرة ضرورة لذلك ،وإعداد تقارير
مفصلة بهذا اخلصوص.

أ-

4 -4حفظ القيود للوازم املعمرة.

ب -تأجير األموال املنقولة وفقا ً ألسعار املثل.

املادة ( )69التخزين
1 -1تنشأ مستودعات مركزية في الهيئة لتخزين اللوازم
اآلتية:
أ-

اللوازم العامة التي حتتاجها كافة الدوائر.

ب -اللوازم املعمرة ،والصاحلة لالستخدام ،الفائضة
عن حاجة الدوائر.
ج -املواد الالزمة ملواجهة احلاالت الطارئة.
2 -2تقيد اللوازم التي يتم إدخالها إلى املستودعات مبوجب
سند إدخال منظم وفقا ً ألحكام النظام.

بيع األموال املنقولة وفقا ً ألسعار املثل ،أو من
خالل املزاد العلني أو الظرف املختوم أيها أفضل
وفقا ً ألحكام النظام.

4 -4تباع منتجات املدارس املهنية ومراكز التدريب
واألبحاث ومنتجات أية دائرة إنتاجية وفقا ً ألحكام
النظام.
5 -5للرئيس عرض اللوازم الفائضة وغير الالزمة املوجودة
في املستودعات املركزية على اجلهات األهلية غير
الربحية بالسعر الذي حتدده جلنة تشكل لهذه الغاية.
6 -6تسلم اللوازم املباعة إلى املشتري بعد دفع ثمنها
مبوجب مستند إخراج أصولي يثبت عليه رقم وتاريخ
وقيمة وصل قبض الثمن.
7 -7يعلن عن اللوازم املراد بيعها في الصحف احمللية وأية
وسيلة مناسبة.
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املادة ( )71اللوازم غير الصاحلة
1 -1إذا قرر املسؤول املختص بنا ًء على تنسيب جلنة فنية
أن أية لوازم في الدائرة قد أصبحت غير صاحلة تباع
وفقا لإلجراءات االتية:
أ-

تشكل جلنة ثالثية من موظفي الدائرة بقرار من
املسؤول املختص.

ب -تباع اللوازم غير الصاحلة بطريقة املزاد العلني
أو السري وللجنة الثالثية أن تضع الشروط
الالزمة لعملية البيع وترسل نسخة من قرار
البيع إلى دائرة اللوازم العامة.
2 -2يعلن عن اللوازم املراد بيعها في الصحف احمللية وأية
وسيلة مناسبة.
املادة ( )72اإلتالف
1 -1للمسؤول املختص وبنا ًء على توصية جلنة فنية
مختصة أن يقرر إتالف األموال املنقولة الفائضة عن
احلاجة وغير الصاحلة لالستخدام ،أو التي تتجاوز
نفقات بيعها الثمن الذي ميكن احلصول عليه من بيعها
وفقا ً ألحكام النظام.
2 -2يقيد اإلتالف بشهادة إتالف مرفقة بسند اإلخراج
وقرار اإلتالف.

الفصل العاشر :العقوبات واألحكام ختامية
املادة ( )73العقوبات
دون اإلخالل بأية عقوبة أشد واردة في القوانني األخرى
السارية ،يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون باآلتي:
1 -1كل من تثبت مخالفته من املوظفني العموميني ألحكام
املواد ( )63من هذا القانون بالفصل الفوري من وظيفته
وحرمانه من كافة حقوقه الوظيفية املترتبة عليها.
2 -2كل مناقص تثبت مخالفته ألحكام املادتني ()32
و( )64من هذا القانون ،يحرم من االشتراك في
عمليات الشراء للمدة التي يحددها املجلس على أن يتم:
أ-

إخطاره بذلك خطيا وتوضيح األسباب املوجبة
التخاذ القرار.

ب -منحه مدة عشرة أيام لالعتراض على اإلخطار.
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3 -3إذا كان املناقص شركة ،تسري أحكام الفقرة السابقة
من هذه املادة على كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة.
4 -4يفسخ العقد املوقع مع املورد أو املقاول أو املستشار
بقرار من اجلهة املشترية وتصادر قيمة التأمني
مع احلفاظ بحقها في املطالبة بالتعويض في أي من
احلاالت اآلتية:
أ-

إذا استعمل املناقص الغش أو التالعب في
معاملته مع اجلهة املشترية.

ب -إذا ثبت أن املناقص قد شرع بنفسه أو بواسطة
غيره بطريق مباشر أو غير مباشرة في رشوة
أحد موظفي اجلهات اخلاضعة ألحكام القانون.
ج -إذا أفلس املناقص أو أعسر إعسارا ً ال ميكنه من
تنفيذ العطاء.
املادة ( )74عدم تقادم اجلرائم
ال تسقط بالتقادم العقوبات املنصوص عليها في املادة ()73
من هذا القانون.
املادة ( )75األحكام االنتقالية
ُ 1 -1ينقل كافة املوظفون واملستخدمون في كل من اإلدارة
العامة للوازم العامة واإلدارة العامة للعطاءات املركزية
إلى كادر الهيئة ،وتعتبر خدماتهم ومسمياتهم
ودرجاتهم الوظيفية استمرارا ً خلدماتهم السابقة.
2 -2مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل
بأحكام قانون رقم ( )6لسنة  1999بشأن العطاءات
لألشغال احلكومية ،وقانون رقم ( )9لسنة 1998
بشأن اللوازم العامة وذلك حلني إصدار نظام الشراء
العام.
املادة ( )76اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )77األنظمة
1 -1يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون بتنسيب من املجلس.
2 -2يصدر مجلس الوزراء نظاما ً خاصا ً باحلوافز للعاملني
في مجال الشراء العام.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )78العرض على املجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
املادة ( )79السريان والتنفيذ
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2011/12/7 :ميالدية
املوافق /11 :محرم 1433 /هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ( )6لسنة  2012بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2012
رئيس دولة فلسطني

املادة ()2

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

تقدر املساعدات اخلارجية في هذا القرار بقانون مببلغ
( )4.951مليون شيكل.

استنادا ألحكام القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته ال سيما املادة رقم ( )43منه ،وبعد االطالع على
أحكام قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم ()7
لسنة  ،1998وعلى القرار بقانون رقم ( )3لسنة 2008
بشأن تعديل قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية
رقم ( )7لسنة ،1998

املادة ()3

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبناء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ،2012/3/26
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،

2 -2ال يجوز ألي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا
القرار بقانون االقتراض أو السحب على املكشوف من
أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.

أصدرنا القرار بالقانون التالي:
املادة ()1
تقدر ايرادات ونفقات السلطة لالثني عشر شهرا املنتهية
بتاريخ  2012/12/31مبا يأتي:
 .1صافي االيرادات العامة ومصادر التمويل  13.444مليون شيكل
صافي االيرادات

8.493

مليون شيكل

إجمالي اإليرادات

8.947

مليون شيكل

إرجاعات ضريبية

()454

مليون شيكل

ب .املنح واملساعدات لدعم املوازنة العامة 3.811

مليون شيكل

ج .املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية 1.140

مليون شيكل

 .2النفقات العامة وصافي اإلقراض
أ.

النفقات اجلارية وصافي اإلقراض

ب .النفقات التطويرية
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املادة ()4
1 -1ال يجوز اللجوء ألى االقتراض من صندوق التأمني
واملعاشات ،أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل
تنفيذ املوازنة العامة.

وحتقيقا للمصلحة العامة،

أ.

تخصص املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية واملوضحة
في املادة (/1/1ج) والبالغة ( )1,140مليون شيكل،
لتغطية النفقات التطويرية املقدرة في املادة (/2/1ب) ،وال
يجوز اإلنفاق إال بالقدر الذي يتحقق منها.

 13.444مليون شيكل
 12.114مليون شيكل
1.330

مليون شيكل

املادة ()5
1 -1ال يجوز االقتراض من القطاع املصرفي في عام 2012
إال ألغراض جتسيرية ،على أن ال يتجاوز رصيد الدين
القائم بتاريخ/12/31م 2012ما كان عليه بتاريخ
.2011/12/31
2 -2يفوض مجلس الوزراء وملرة واحدة وزير املالية عقد
اتفاقيات االقتراض مع البنوك احمللية مبا ينسجم مع
الفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة ()6
تورد جميع االيرادات واملساعدات واملنح ومصادر التمويل
األخرى إلى حساب اخلزينة العامة املوحد.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

يتم اإلنفاق من املخصصات اجلارية املرصودة في هذا القرار
بقانون ،بناء على أوامر مالية وعامة أو خاصة صادرة عن
وزير املالية ،بناء على تنسيب مشترك بني مدير عام املوازنة
العامة واحملاسب العام وفقا للخطة النقدية املعدة من قبلهما.

9 -9إذا كانت النفقة ناجتة عن ظروف طارئة ،لم تؤخذ بعني
اإلعتبار حني إعداد هذا القرار بقانون ،أو لها طبيعة
خاصة يتم الصرف من مخصصات االحتياطات املالية
بقرار من وزير املالية بتنسيب من مدير عام املوزانة
العامة وطلب من الوزير املختص ،وذلك بنقل املبلغ
املعتمد ملوازنة الوزارة املختصة ،أو صرفها مركزيا
من وزارة املالية.

يتم الصرف على املتأخرات من فوائض التمويل واإليرادات.

املادة ()10

املادة ()7

املادة ()8

املادة ()9
1 -1إذا أنيط أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة ،او
هيئة ما بوزارة ،أو هيئة أخرى ،تنقل صالحية اإلنفاق
من املخصصات الواردة في األوامر املالية الصادرة
عن وزير املالية إلى املسؤول عن اإلنفاق في الوزارة
أو الهيئة املنفذة مبوافقة وزير املالية ،بناء على تنسيب
مدير عام املوازنة العامة ومبقتضى أمر مالي جديد.
2 -2ال يجوز عقد أي نفقة ليس لها مخصصات في هذا
القرار بقانون.
3 -3ال يجوز استعمال املخصصات الواردة في األوامر لغير
األغراض احملددة لها ،ال يجوز جتاوز املخصصات
الواردة في األوامر املالية الصادرة في هذا القرار
بقانون.
4 -4ال يجوز صرف أي مبلغ من املخصصات املرصودة
ألي مركز مسؤولية إال بتوقيع املفوض باإلنفاق ،أو
من يفوضه خطيا من موظفي الفئة العليا ،على ان يتم
إعالم وزارة املالية بذلك التفويض خطيا.

1 -1يتم اإلنفاق من مخصصات النفقات التطويرية
املرصودة ملؤسسات السلطة بقرار من وزير املالية،
بناء على طلب الوزير املختص وتنسيب مشترك بني
مدير عام املوازنة العامة واحملاسب العام.
2 -2مينع طرح أي عطاء ملشروع تطويري من قبل أي مركز
مسؤولية اال بعد التأكد من توفر املخصص املالي.
املادة ()11
يتم االنفاق من مخصصات النفقات العامة املرصودة في هذا
القرار بقانون بقرار من وزير املالية ،بناء على تنسيب مدير
عام املوازنة العامة ،وذلك بنقل املبلغ املعتمد ملوازنة الوزارة
املختصة ،أو صرفها مركزيا من وزارة املالية.
املادة ()12
1 -1ال يجوز نقل املخصصات من برنامج إلى برنامج آخر
في الفصل الواحد إال مبوافقة وزير املالية بناء على
تنسيب مدير عام املوازنة العامة وبناء على طلب خطي
يبرر أسباب النقل.

5 -5ال يجوز فتح حسابات أمانات من املخصصات املرصودة
في هذا القرار بقانون ،إال مبوافقة وزير املالية.

2 -2يجوز نقل املخصصات من مواد النفقات اجلارية إلى
مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه ،بناء على
طلب الوزير املختص ،وموافقة وزير املالية ،بناء على
تنسيب من مديرعام املوازنة العامة ،وال يجوز العكس.

7 -7ال يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب
مخصصات أي مركز مسؤولية إال بعد تخصيص
االعتماد املالي له من قبل وزير املالية ،وتوقيع قرار
تعيينه من قبل الوزير املختص ،وإخطار املوظف بذلك
خطيا من قبل ديوان املوظفني العام.

3 -3يجوز نقل املخصصات بني مواد النفقات اجلارية
ضمن البرنامج نفسه ،كما يجوز نقل املخصصات بني
مواد النفقات الرأسمالية في البرنامج نفسه ،بناء على
طلب الوزير املختص ،وموافقة وزير املالية ،بناء على
تنسيب مدير املوازنة العامة.

6 -6ال يجوز فتح أي حساب بنكي ألي مركز مسؤولية إال
بإذن خطي من وزير املالية.

8 -8إذا لزم اي تعديل على بنود املوازنة العامة املعتمدة
للسنة املالية أو إضافة بنود جديدة يترتب عليهما
مخصصات إضافية ،يتوجب إصدار قرار بقانون
ملحق بهذا القرار بقانون

4 -4يجوز نقل املخصصات من مشروع تطويري إلى
مشروع تطويري آخر مبوافقة وزير املالية ،بناء على
طلب الوزير املختص ،وتنسيب مدير عام املوازنة
العامة.
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5 -5ال يجوز نقل املخصصات من الرواتب واألجور
والعالوات الواردة في النفقات اجلارية ألية مجموعة
أخرى أو العكس ،باستثناء املساهمات االجتماعية من
النفقات التحويلية.
6 -6ال يجوز عقد أية نفقة أو صرف أية سلفة لم يرصد لها
مخصصات في هذا القرار بقانون.
7 -7يتم نقل املخصصات املرصودة في موازنة أي مركز
مسؤولية ألي موظف يتم نقله وفقا ألحكام قانون
اخلدمة املدنية إلى مركز مسؤولية اجلهة املنقول إليها،
مبوافقة وزير املالية ،وبناء على تنسيب مدير عام
املوازنة العامة.
املادة ()13
1 -1ال يتم تعيني أي موظف وفقا ألحكام قانون اخلدمة
املدنية إال بعد تخصيص االعتماد املالي الالزم من قبل
وزير املالية.
2 -2يتم حصر التعيينات في اإلحداثات امللحقة بهذا القرار
بقانون.
3 -3ال يتم التعيني على بدل الشواغر املتحققة عن سنوات
سابقة ألي مركز مسؤولية.
4 -4ال يتم التعيني على أية إحداثات سابقة لم يتم إشغالها
ألي مركز مسؤولية.
5 -5مع مراعاة أحكام املادة ( )6/12من هذا القرار
بقانون يتم شغل الوظائف الدائمة التي تشغر مؤقتا
وفقا ألحكام قانون اخلدمة املدنية واللوائح الصادرة
مبقتضاه ،مبوجب عقد عمل لقاء أجر ال يتجاوز األجر
املوازي املخصص للوظيفة الشاغرة وملدة ال تتجاوز
السنة جتدد ملرة واحدة فقط على ان يتم إدراجها ضمن
موازنة العام القادم ،شريطة توفر االحتياج الفعلي.
6 -6مع مراعاة أحكام قانون اخلدمة املدنية واللوائح
الصادرة مبقتضاه ،يتم التعاقد مع اخلبراء لقاء اجر
ال يتجاوز مبلغ  4000دوالر ،باستثناء العقود املمولة
بالكامل من جهات خارجية ،وبشرط عدم توفر الكفاءة
املطلوبة لدى موظفي القطاع العام وتوفر االحتياج
الفعلي للتعاقد.
7 -7ال تتم الترقية إال بعد توفر املخصص املالي الالزم
للدرجة املراد الترقية إليها.
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8 -8ال يجوز اإلعالن عن شغور الوظائف بعد نهاية شهر
أيلول من العام  2012على الرغم من توفر اإلحداثات
واملخصص املالي.
9 -9تعتبر أعمال املوظفني والعمال الذين يعملون على
حساب مخصصات املشاريع املعينني مبوجب عقود
عمل منتهية حكما بانتهاء تلك املشاريع أو نفاذ تلك
املخصصات.
1010تلغي الوظائف التي تشغر نتيجة تصويب أوضاع
العاملني فيها.
املادة ()14
1 -1ال يصرف بدل عن العمل اإلضافي ،وحيثما اقتضت
الضرورة يستعاض عن العمل اإلضافي مبنح املوظف
يوم إجازة مقابل كل  6ساعات عمل إضافية ،إضافة
لرصيد إجازاته الرسمية وذلك حلني إصدار نظام
الورديات.
2 -2يستثنى العاملون في قطاع الصحة وشؤون املعابر
وأية جهة أخرى يقرر مجلس الوزراء استثناءها من
أحكام الفقرة ( )1من هذه املادة ،على ان حتدد الفئات
املستثناة مبوجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء على
ان ال يشمل الفئات العليا.
املادة ()15
تعتبر النفقات وجداول اإلحداثات الوظيفية لكل مركز
مسؤولية امللحقة بهذا القرار بقانون جزءا ال يتجزأ منه.
املادة ()16
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ()17
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
املادة ()18
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
القرار بقانون ،ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2012/3/31
وينشر في اجلريدة الرسمية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2012/4/7ميالدية
املوافق/15:جماد أول 1433/هجرية
محمود عباس
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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اإلحداثات املعتمدة لعام 2012

خالصة املوازنة العامة للسنة املالية 2012
(املبلغ باملليون شيكل)

إجمالي اإليرادات
صافي االيرادات العامة
جباية محلية
مقاصة
إرجاعات ضريبية
إجمالي النفقات اجلارية وصافي اإلقراض
رواتب وأجور
النفقات اجلارية األخرى
صافي اإلقراض
العجز اجلاري قبل التمويل (أساس التزام)
العجز اجلاري قبل التمويل (أساس نقدي)
النفقات التطويرية
العجز اإلجمالي قبل التمويل
إجمالي التمويل
املنح واملساعدات لدعم املوازنة
املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية
الفجوة التمويلية

8.947
8.493
3.087
5.859
454
12.114
6.813
4.901
400
3.621
3.621
1.330
4.951
4,951
3.811
1.140
0

الرقم
املتسلسل
1

ديوان الرئاسة

3

محافظة طولكرم

3

محافظة رام الله

3

2
4
5

6

إجمالي اإليرادات
صافي اإليرادات العامة
جباية محلية
مقاصة
إرجاعات ضريبية
إجمالي النفقات اجلارية وصافي اإلقراض
رواتب وأجور
النفقات اجلارية األخرى
صافي اإلقراض
العجز اجلاري قبل التمويل (أساس التزام)
العجز اجلاري قبل التمويل (أساس نقدي)
النفقات التطويرية
العجز اإلجمالي قبل التمويل
إجمالي التمويل
املنح واملساعدات لدعم املوازنة
املنح املقدرة لتمويل النفقات التطويرية
الفجوة التمويلية
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2.354
2.235
812
1.542
119
3.188
1.793
1.290
105
953
953
350
1.303
1.303
1.003
300
0

محافظة اخلليل

1

10

محافظة بيت حلم
محافظة خانيونس

1

10

محافظة نابلس

3

12

محافظة جنني

7
8
9

11
13
14
15
17

(املبلغ باملليون دوالر)

محافظة سلفيت

25

1

16
خالصة املوازنة العامة للسنة املالية 2012

مركز املسؤولية

عدد
اإلحداثات

18

19

20
21
22

23
24
25
26

27

28
29
30
31
32
33

34
35

محافظة القدس

محافظة قلقيلية

1
1

محافظة طوباس

1

محافظة أريحا

2

2

اجلهاز املركزي لإلحصاء

10

ديوان الرقابة املالية واإلدارية

10

وزارة املالية

60

الشؤون املدنية

ديوان املوظفني العام

سلطة الطاقة الفلسطينية
وزارة الداخلية

احلكم احمللي

10
10

10
15

10

وزارة العدل  -مركزية

25

سلطة االراضي

10

النيابة العامة

24

هيئة اإلذاعة والتلفزيون

10

وزارة التربية والتعليم العالي

1.515

دار اإلفتاء الفلسطينية

1

وزارة شؤون املرأة

وكالة األنباء الفلسطينية وفا
وزارة الثقافة
وزارة العدل

5
5
4

10

وزارة األوقاف والشؤون الدينية

100

ديوان قاضي القضاة

20

دائرة شؤون املفاوضات
وزارة الصحة

1
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الرقم
املتسلسل
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47

مركز املسؤولية
وزارة الشؤون االجتماعية-مركزية

60

وزارة األشغال واإلسكان

10

مؤسسة رعاية أسر الشهداء

مؤسسة املواصفات واملقاييس

اإلدارة العامة للمعابر واحلدود

10

وزارة اإلقتصاد الوطني

5

وزارة التخطيط

6

وزارة الزراعة

سلطة املياه الفلسطينية
وزارة السياحة واآلثار

وزارة النقل واملواصالت

وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات

48
50

هيئة تشجيع االستثمار

51
52

53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64

6

12

دائرة شؤون الالجئني

49

عدد
اإلحداثات

15
18
1
12
10
2

وزارة الشؤون اخلارجية

5

مجلس القضاء االعلى

65

5

وزارة شؤون األسرى واحملررين

5

الهيئة العامة للمدن الصناعية

8

مكتب رئيس الوزراء

5

سلطة جودة البيئة

األمانة العامة ملجلس الوزارء

4
5

اللجنة و.ف.ت.ث .والعلوم

1

السفارات

10

الصندوق القومي

11

اإلدارة املالية املركزية -العسكريني

1.000

املجلس األعلى للشباب والرياضة

45

وزارة الدولة

6

اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية

5

اإلحالة الى التقاعد

- 576

هيئة التأمني واملعاشات

20

املعاهد األزهرية
اإلجمالي العام

10

3.000
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 -2القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة  2005بالنظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة
مجلس الوزراء

بعد االطالع على القانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم
املوازنة العامة والشؤون املالية ال سيما املادة ( )67منه،
وبنا ًء على ما عرضه وزير املالية،

وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
,2005/6/22
أصدرنا ما يلي:

الفصل األول :تعاريف
املادة ( )1التعاريف
في تطبيق هذا النظام يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
املجلس التشريعي :املجلس التشريعي الفلسطيني.
الوزارة :وزارة املالية.
الوزير :وزير املالية.
الوزير املختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر
املرتبطة به ،ولغايات هذا النظام تشمل عبارة الوزير
املختص ما يلي:
1 -1رئيس الوزراء فيما يتعلق مبجلس الوزراء والدوائر
املرتبطة به.
2 -2أمني عام الرئاسة فيما يتعلق مبكتب رئيس السلطة
الوطنية الفلسطينية.
3 -3رئيس مجلس إدارة أية مؤسسة أو سلطة أو هيئة
عامة تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق
بتلك املؤسسة أو السلطة أو الهيئة.
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القانون :قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية
رقم ( )7لسنة .1998
الدائرة :أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة أو سلطة
أو هيئة أو أية جهة أخرى تدخل موازنتها ضمن املوازنة
العامة للسلطة الوطنية.
املؤسسة العامة :أية سلطة أو هيئة أو مؤسسة عامة في
فلسطني تتمتع بالشخصية االعتبارية وتدخل موازنتها
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
املؤسسة :أية مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة تتمتع
بالشخصية االعتبارية وذات استقالل مالي وإداري وال
تدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية.
املوازنة العامة :برنامج مفصل لنفقات السلطة الوطنية
وإيراداتها لسنة مالية معينة ويشمل التقديرات السنوية
إليرادات السلطة الوطنية واملنح والقروض واملتحصالت
األخرى لها والنفقات واملدفوعات املختلفة والتي تصدر
سنويا بقانون.
النظام احملاسبي املوحد :مجموعة القواعد واألسس
واإلجراءات التنظيمية التي تقرها وزارة املالية لتنظيم
وقيد وتسجيل جميع املعامالت املالية املتعلقة باملقبوضات
واملدفوعات املختلفة ويعمل به في جميع الوزارات
واملؤسسات العامة التابعة للسلطة الوطنية.
األموال العامة :األموال النقدية والعينية املنقولة وغير
املنقولة العائدة للسلطة الوطنية.
اإليرادات :اإليرادات الضريبية واإليرادات غير الضريبية
واملنح وأية إيرادات أخرى حتصل عليها السلطة الوطنية.
املنح :املنح احمللية واخلارجية سواء كانت نقدية أو عينية.
النفقات :النفقات اجلارية والنفقات الرأسمالية والتطويرية.
النفقات اجلارية :الرواتب واألجور والعالوات والنفقات
التشغيلية والتحويلية للدوائر واألجهزة التنفيذية األخرى
للسلطة الوطنية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
النفقات الرأسمالية :امتالك األصول الرأسمالية
والتحويالت الرأسمالية للمشاريع والنفقات التطويرية
األخرى.
األمر املالي :إذن اإلنفاق الصادر عن وزير املالية لكل دائرة
باملبالغ املصرح بإنفاقها من أصل املخصصات املرصودة
لها في قانون املوازنة العامة.
احلوالة املالية :التمويل النقدي الذي ينفذه الوزير
مبوجب األوامر املالية الصادرة عنه.
صرف النفقة :الدفع النقدي للنفقات.
تصفية النفقة :جتهيز املستند وإعداده للصرف.
السنة املالية :تبدأ من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي
في احلادي والثالثني من شهر كانون األول (ديسمبر) من
كل سنة ميالدية.

احلساب اخلتامي :احلساب الذي يتم إعداده وفقا ً
للمعايير واملبادئ احملاسبية املتعارف عليها ،ووفقا ً للنظام
احملاسبي املعد من قبل الوزارة ،وميثل بيان حلساب
املوازنة ونتيجة تنفيذها كأرقام فعلية وحقيقية في نهاية
السنة املالية.

املركز املالي النقدي :بيان للوضع املالي للسلطة الوطنية
في حلظة زمنية معينة أو في نهاية السنة املالية ويتضمن
جانب املوجودات مبا فيها السيولة النقدية لدى السلطة
الوطنية وجانب املطلوبات وااللتزامات جتاه الغير وفق
األسس واملعايير احملاسبية املعتمدة في التشريعات
املرعية.
املوظف املالي :كل موظف معني من قبل السلطة الوطنية
ويناط به حتمل مسؤولية استالم أموال عامة أو حفظها
أو إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر واملستندات
املالية وإجراء القيود احملاسبية أو ترحيلها للسجالت
والبطاقات والنماذج املقررة لذلك .وكذلك كل موظف يناط
به مهام إدارة األموال العامة وإعداد حسابات التكاليف
والتحليل والتخطيط املالي.
املراقب الداخلي :املوظف املالي املعني من قبل الوزير
في الدوائر والوحدات التابعة لها لرقابة اإليرادات
واملصروفات واملهام املوكلة إليه في هذا النظام.
دائرة التدقيق الداخلي :الدائرة املختصة التي تتبع الوزير
وتؤدي مهامها وفقا ً لنظام للتدقيق املالي الداخلي تضعه
الوزارة لضمان االستخدام املالئم واالقتصادي للموارد
العامة ولضمان التزام كل الدوائر ووحداتها باإلنفاق وفق
التشريعات املالية املرعية.

ديوان الرقابة املالية واالدارية :جهاز الرقابة اخلارجي
الذي يتمتع بالشخصية االعتبارية املستقلة ويقوم
بالتدقيق والرقابة املالية واإلدارية على جميع الوزارات
واملؤسسات العامة والهيئات احمللية والصناديق اخلاصة
واملؤسسات.
املادة ( )2نطاق تطبيق القانون
يطبق هذا النظام على أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة
أو سلطة أو هيئة عامة تدخل موازنتها ضمن املوازنة العامة
للسلطة الوطنية وعلى أية مؤسسة ذات استقالل مالي
وإداري ليس لها نظام مالي خاص بها.

الفصل الثاني :األسس والقواعد املالية واحملاسبية
املادة ( )3اتباع األسس والقواعد املالية واحملاسبية
1 -1تقوم الدوائر بإتباع األسس والقواعد املالية
واحملاسبية اآلتية:
أ-

استخدام طريقة القيد املزدوج في إثبات عملياتها
املالية في الدفاتر.

ب -استخدام األساس النقدي في قيد إيراداتها
املقبوضة ونفقاتها املصروفة (أي أن اإليرادات
التي لم تقبض فعال والنفقات التي لم تصرف
فعال في السنة املالية اجلارية ال تسجل في
الدفاتر احملاسبية).
ج -قيد النفقات واإليرادات في حساباتها املالئمة
وفقا ً للتصنيف املعتمد في هيكل تصنيف
احلسابات للسنة اجلارية.
د -اعتماد تصنيف محاسبي موحد لبيانات
احلساب اخلتامي واملركز املالي النقدي يتفق
وتصنيف املوازنة العامة.
هـ -تطبيق أسلوب املركزية في توريد إيراداتها
احملصلة إلى حساب اإليرادات العام متهيدا
لتحويلها إلى حساب اخلزينة املوحد.
2 -2تطبق الوزارة أسلوب الالمركزية في صرف النفقات
التشغيلية للدوائر بتحويل قيمتها الواردة في األوامر
املالية الصادرة إلى حساباتها البنكية املخصصة
للنفقات.
3 -3ال يجوز ألية دائرة استخدام إيراداتها في صرف
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نفقاتها أو التصرف فيها ألي غرض كان.
4 -4يجب أن تكون العمليات املالية موقعة من املفوضني
وفقا ً لهذا النظام ومرفقا ً معها املستندات املؤيدة لها.
5 -5حتفظ جميع املستندات املتعلقة بالعمليات املالية
والسجالت والتقارير املالية طيلة املدد املقررة في املادة
( )14من هذا النظام.
6 -6تقوم الدوائر بإدارة حساباتها وفق النظام احملاسبي
املعد من قبل الوزارة.
7 -7ال يجوز أن يشغل وظيفة موظف مالي لقبض اإليرادات
إال من كان موظفا مثبتا.
املادة ( )4اإلختصاصات
1 -1يكون الوزير املختص مسئوال عن تنفيذ القانون
وأحكام هذا النظام فيما يتعلق بدائرته.
2 -2يعتبر مسئول الشؤون املالية في الدائرة مسئوال
عن صحة العمليات املالية املتعلقة باملقبوضات
واملدفوعات وإدارة األصول وقيد االلتزامات وتزويد
جميع املوظفني املاليني في الدائرة بالقوانني واألنظمة
والتعليمات املتعلقة مبهامهم ومسؤولياتهم.
3 -3يكون املوظف املالي الذي تناط به مسؤولية حتديد قيمة
اإليرادات املتحققة أو استالم أموال عامة أو حفظها أو
إنفاقها أو مراقبتها أو القيام بتنظيم الدفاتر واملستندات
املالية أو إجراء القيود احملاسبية أو ترحيلها للسجالت
والبطاقات والنماذج املقررة لها أو إدارة األموال العامة
أو إعداد حسابات التكاليف والتحليل والتخطيط املالي
مسئوال عن تنفيذها بصورة تتفق مع التشريعات
ذات العالقة وإحكام هذا النظام واألصول احملاسبية
املتعارف عليها.

الفصل الثالث :السندات والوثائق والنماذج
والسجالت احملاسبية

3 -3حتتفظ الوزارة مبخزون املطبوعات املالية املتعلقة
بتحصيل اإليرادات بحيث تفي بحاجة الدوائر املختلفة
ملدة ال تقل عن ستة أشهر.
املادة ( )6تصنيف السندات
تصنف مجموعات السندات والوثائق املساعدة والدفاتر
احملاسبية والسجالت الرقابية التي يتوجب على الدوائر
مسكها كما يلي:
 -1السندات الرئيسة:
أ-

سند القبض.

ب -سندات املدفوعات وتشمل:
.1

سند الصرف.

.2

سند الصرف الفرعي.

ج -سند القيد.
د -سند االلتزام.
 -2الوثائق املساعدة:
أ-

أمر القبض.

ب -قسيمة الدفع.
ج -سند استالم شيكات.
د -طلب صرف مركزي.
هـ -طلب إخراج من األرشيف.
و -منوذج طلب فتح حساب بنكي.
ز -منوذج تلقي خدمة.
 -3الدفاتر احملاسبية:
أ-

دفتر اليومية العامة (يومية الصندوق).

ب -دفتر يومية صندوق املصاريف النثرية.

املادة ( )5مهام الوزارة

ج -دفتر األستاذ العام.

1 -1تتولى الوزارة تصميم وطباعة السندات والوثائق
املساعدة والدفاتر احملاسبية والسجالت الرقابية
اليدوية وتوزيعها على الدوائر ملسكها واستخدامها
في إثبات عملياتها املالية.

د -دفتر أستاذ مساعد اإليرادات.

2 -2تتولى الوزارة تصميم وطباعة وتوزيع النماذج ذات
الطبيعة اخلاصة املستخدمة في النظام احملاسبي املدار آليا.
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هـ -دفتر أستاذ مساعد النفقات.
و -دفتر أستاذ األمانات.
ز -دفتر أستاذ السلف.
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ح -دفاتر أستاذ مساعد حسابات وسيطة أخرى.
 -4السجالت الرقابية:
أ-

سجل مراقبة املخصصات.

ب -سجل الرخص وسندات القبض واألوراق ذات
القيمة املالية.
ج -سجل املشاريع.
د -سجل ميزان املراجعة.
هـ -سجل الدين العام.
و -سجل املنح واملساعدات.
ز -سجل الشيكات الراجعة.
ح -سجل سندات القبض امللغاة.
ط -أية سجالت أخرى تعتمدها الوزارة.
 -5السجالت املركزية لدى وزارة املالية:
أ-

سجل اليومية العامة املركزي.

ب -سجل األستاذ العام املركزي.
ج -سجل أستاذ اإليرادات املركزي.
د -سجل أستاذ النفقات املركزي.
هـ -سجل حسابات األمانات.
و -سجل رواتب املوظفني.
ز -سجل رواتب املتقاعدين.
ح -سجل مكلفي الضرائب والتحققات املالية.
ط -سجل احلسابات اخلتامية.
ي -سجل السندات والرخص والقسائم املالية.
ك -سجالت دفاتر األستاذ املساعدة للحسابات
الوسيطة األخرى.
املادة ( )7وظائف الوزارة
تقوم الوزارة مبا يلي:
1 -1تدقيق دفاتر سندات القبض اليدوية والرخص
والقسائم بعد طباعتها وقبل توزيعها للتأكد من صحة
الطباعة واألرقام املتسلسلة وعدد النسخ ،وعلى املدقق
أن يوقع على جلد الدفتر مع ذكر اسمه الكامل والتاريخ.

2 -2استالم دفاتر سندات القبض والرخص والقسائم
من املطابع مبوجب مستند إدخاالت اللوازم وصرفها
للدوائر مبوجب مستندات اخراجات اللوازم.
3 -3مسك سجل رئيس يعد لهذه الغاية تسجل فيه جميع
جلود السندات والرخص والقسائم املالية املطبوعة
واملصروفة للدوائر بصفحات مستقلة لكل منها.
املادة ( )8مهام الدوائر
تقوم الدوائر:
1 -1بإدخال ما تستلمه من الوزارة من سندات ووثائق
مساعدة ودفاتر وسجالت محاسبية في سجالتها
فور استالمها ومبوجب مستندات إدخاالت اللوازم،
وصرفها للمراكز التابعة لها مبوجب مستندات
إخراجات اللوازم وهكذا عندما يتم االستالم والتسليم
للفروع.
2 -2يدقق املوظف املالي املختص دفاتر سندات القبض
والرخص والقسائم قبل توزيعها ،وعند اكتشاف خطأ
برقم التسلسل أو بعدد النسخ يعاد للجهة التي استلم
منها إلعادته إلى الوزارة.
3 -3يسلم املوظف املالي املختص في الدائرة دفاتر سندات
القبض والرخص والقسائم إلى أمني الصندوق حسب
احلاجة للتأكد من صحة تسلسل األرقام وعدد النسخ
قبل االستعمال ،وتسجل ذمة عليه في سجل الرخص
والوصول حتى يعيدها إلى مسئوله املباشر الذي عليه
تدقيقها واالحتفاظ بها والتوقيع باالستالم.
4 -4حتتفظ الدوائر واملراكز التابعة لها بدفاتر سندات
القبض والرخص والقسائم واروماتها بعد
االستعمال في مكان امن بإشراف مستلم عهدة
يحدده الوزير املختص على أن ال يكون من مهامه
حتصيل إيرادات.
5 -5تصرف دفاتر سندات القبض والرخص والقسائم
وتستعمل حسب تسلسل أرقامها ،وال يجوز صرف
أو استعمال أي دفتر إال بعد استعمال ما قبله.
6 -6متسك الدائرة سجالت رئيسة تسجل فيها دفاتر
سندات القبض والرخص والقسائم املستلمة.
7 -7متسك الدائرة سجالت فرعية للمراكز التابعة لها
موازية للسجالت في تلك املراكز على أن جتري
مطابقة دورية بني سجالتها وسجالت مراكز فروعها
ومطابقتها دوريا ً مع سجالت الوزارة.
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8 -8على أمني الصندوق الذي يكون بعهدته أكثر من دفتر
سندات قبض واحد أن ميسك السجل املقرر لذلك،
ويسجل فيه أرقام دفاتر سندات القبض والقسائم
والرخص التي بعهدته.
9 -9تنظم الدائرة كشوفا ً شهرية بدفاتر سندات القبض
والرخص والقسائم املستعملة في الفروع وترسل
بكتاب رسمي إلى مدير عام الشؤون املالية في الدائرة
ليقوم بتدقيقها ومطابقتها مع السجالت املوجودة
لديه.
1010على كل دائرة أن تقوم في نهاية كل سنة بحصر
دفاتر سندات القبض والرخص والقسائم املستعملة
وتنظيمها بكشوف حسب تسلسل أرقامها تعتمد من
مدير عام الشؤون املالية وترسل ا لكشوف إلى وزارة
املالية بكتاب رسمي لتنزيلها عن عهدة الدائرة.
املادة ( )9مسك السجالت الفرعية
1 -1يجوز للدوائر مسك سجالت فرعية إضافية تتالءم مع
نشاطاتها لغايات إحصائية وحتليلية.
2 -2تقوم الدوائر مبسك سجالت وبطاقات للموجودات
الثابتة واملشاريع وفقا ً ألحكام قانون اللوازم العامة.
3 -3تعتبر وسائل التخزين في احلاسوب ونواجته بعد
تدقيقها من املوظف املالي املختص مبثابة سجالت
أصولية معتمدة وفقا ً للنظام احملاسبي املعد من قبل
الوزارة.
املادة ( )10التحقيق
على الدائرة إعالم الوزارة فورا ً عن أي نقص أو فقدان
للسندات أو الدفاتر أو السجالت احملاسبية ومباشرة
التحقيق في ذلك وتبليغ الوزارة بنتائج التحقيق.
املادة ( )11إجراءات حفظ السندات والسجالت املالية
تكون إجراءات حفظ السندات والسجالت املالية على النحو
اآلتي:
1 -1على الدوائر تخصيص غرفة أو أكثر تستخدم
كأرشيف حلفظ السندات والنماذج والوثائق والدفاتر
احملاسبية والسجالت املالية بعد استعمالها ،ويعني
الوزير املختص موظفا ً من خارج الدوائر املالية ملسك
عهدتها يسمى (أمني أرشيف السندات والسجالت
املالية) ويتبع إداريا ً لوكيل الوزارة.
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2 -2يقوم مدير عام الشؤون املالية دوريا ً بتحويل ملفات
دفتر اليومية العامة (يومية الصندوق) ومرفقاتها
وملفات سندات القيد مرتبة بالتسلسل إلى أمني
األرشيف مرفقا ً بها كشوفا ً تفصيلية تدقق قبل
التوقيع باالستالم.
3 -3يحيل أمني الصندوق سندات الصرف مرتبة
بالتسلسل في ملفات إلى أمني األرشيف مرفقا ً بها
كشوفا ً تفصيلية تدقق قبل التوقيع باالستالم.
4 -4بعد إقفال حسابات السنة املالية ،يحيل مدير عام
الشؤون املالية جميع الدفاتر احملاسبية والسجالت
الرقابية لتلك السنة إضافة إلى التقارير املالية الشهرية
والسنوية واملطابقات البنكية مرفقا ً بها كشوفا ً
تفصيلية إلى أمني األرشيف تدقق وترقم قبل التوقيع
باالستالم.
5 -5في احلاالت التي يتبني فيها ألمني األرشيف وجود
نقص أو اختالف ما بني الكشوف والسندات أو
الدفاتر والسجالت احملولة له يسجل ذلك في الكشف
ويعيده إلى مصدره مبوجب كتاب رسمي للمتابعة
والتصويب.
املادة ( )12تقدمي طلب إخراج للمستندات
1 -1مينع إخراج أي سند أو سجل أو دفتر من أرشيف
السندات والسجالت املالية إال مبوجب منوذج طلب
إخراج من األرشيف.
2 -2ينظم طلب اإلخراج من ثالث نسخ يوقع من املسئول
املباشر للجهة طالبة اإلخراج ،وتقدم النسخة األولى
والثانية من الطلب إلى أمني األرشيف الذي يسجل
تاريخ إالخراج واسم املستلم وتوقيعه.
3 -3بعد إعادة السند أو الدفتر أو السجل يوقع أمني
األرشيف على النسختني إشعارا منه باالستالم،
ويحتفظ بالنسخة األولى ويعيد الثانية إلى مصدرها.
4 -4على أمني األرشيف التأكد من ترقيم كامل وثائق
السند قبل إخراجه.
5 -5على اجلهة الطالبة أن تعيد السند أو الدفتر أو السجل
إلى أمني األرشيف خالل مدة أقصاها سبعة أيام من
تاريخ إخراجه.
6 -6على أمني األرشيف مسك سجل للمستندات أو الدفاتر
والسجالت التي أخرجت من األرشيف يبني فيه :رقم
الدفتر أو السجل أو السند ،عدد وثائق السند ،اجلهة

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الطالبة ،رقم طلب اإلخراج ،اسم املستلم ،تاريخ
اإلخراج وتاريخ اإلعادة.
7 -7يعتبر طلب ِّ
االطالع على سند أو دفتر أو سجل داخل
األرشيف مبثابة إخراج له.
8 -8مينع سحب أو إضافة أو تبديل أو إتالف أية مرفقات
من السند أو الدفتر أو السجل بأي شكل من األشكال
وحتت طائلة املسؤولية.
املادة ( )13استبدال النماذج
في احلاالت التي تستبدل فيها الوزارة مناذج سندات
القبض بأخرى جديدة بحيث تصبح السندات القدمية غير
قابلة لالستعمال ،تقوم الدوائر بإعادة النماذج القدمية غير
املستعملة إلى الوزارة فورا ً مبوجب مستند إخراجات اللوازم
ويصادق على استالمها موظفان اثنان من موظفي مديرية
اإليرادات الرئيسني وتصدر املديرية مستند إدخاالت لوازم
مقابال له.
املادة ( )14حظر إتالف السندات
1 -1ال يجوز إتالف أية سندات رئيسة أو وثائق مساعدة أو
دفاتر محاسبية أو سجالت رقابية أو سجالت مركزية
قبل انقضاء املدد املبينة أدناه ،وذلك بعد موافقة الوزير
بنا ًء على طلب الوزير املختص ،ويتم اإلتالف من قبل
جلنة يشكلها الوزير املختص لهذا الغرض:
السندات الرئيسية

 20سنة

الوثائق املساعدة

 20سنة

الدفاتر احملاسبية

 40سنة

السجالت الرقابية

 40سنة

سجالت رواتب املوظفني واملتقاعدين
وملفاتهم الشخصية

 40سنة

سجالت مكلفي الضرائب والتحققات املالية

 50سنة

السجالت املركزية لدى وزارة املالية

 50سنة

2 -2على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة ،ال يتم
إتالف سندات أو وثائق مساعدة أو دفاتر
محاسبية أو سجالت إذا كانت الزمة للجنة حتقيق
أو كانت قيد الفحص من جهة مخولة أو الزمة
لدعوى قضائية.

الفصل الرابع :إعداد املوازنة
املادة ( )15تقدمي تقرير حول الوضع املالي
1 -1تقدم الوزارة بالتعاون مع اجلهات املختصة في األول
من أيار من السنة اجلارية تقريرا ً وحتليالً شامالً إلى
مجلس الوزراء حول الوضع املالي العام مع توقعات
موضوعية حلركة املوارد وااللتزامات خالل الفترة
املتبقية من السنة املالية ،والتوصيات لوضع سياسات
لالستجابة للتطورات االقتصادية املتوقعة ،ويسترشد
مجلس الوزراء بهذا التقرير في وضع املؤشرات
والسياسات اخلاصة إلعداد مشروع املوازنة العامة
للسنة املالية القادمة.
2 -2تبدأ دائرة املوازنة بتحضير بالغ إعداد املوازنة العامة على
أساس املؤشرات والتوقعات االقتصادية والسياسات
املالية واالقتصادية املعتمدة من مجلس الوزراء.
3 -3يجب أن يصدر البالغ في موعد ال يتجاوز األول من
شهر متوز (يوليو) من السنة املالية اجلارية مبينا ً فيه:
أ-

التوقعات املالية واالقتصادية للسنة املالية
القادمة واملؤشرات والسياسات االقتصادية
واملالية للعام القادم.

ب -حدود اإليرادات التي يجب أن تقدر املوازنات
على أساسها.
ج -تقدير نفقاتها على أساس عدم تغيير السياسات.
د -التعليمات والنماذج واملعلومات املطلوبة.
هـ -دليل النفقات اجلارية والرأسمالية والتطويرية
مقسما ً إلى مجموعات موضحا ً بنود كل
مجموعة واملفهوم املقابل لكل بند والنفقات التي
ستدرج ضمنه في موازنة السنة القادمة.
و -اجلدول الزمني إلعداد تقديرات املوازنة العامة
القادمة.
املادة ( )16مضمون النماذج
حتتوي النماذج واملعلومات التي يتضمنها بالغ إعداد
املوازنة العامة على ما يلي:
1 -1كشف يوضح تقديرات النفقات لكل بند رئيس من
هيكل املوازنة العامة كما يلي:
أ-

اإلنفاق الفعلي للسنة املالية السابقة.
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ب -اإلنفاق الفعلي لألشهر الستة األولى من السنة
اجلارية.
ج -اإلنفاق املتوقع لألشهر الستة املتبقية من السنة
اجلارية.
د -تقديرات النفقات للسنة املالية القادمة.
2 -2كشف يوضح تقديرات اإليرادات لكل بند رئيس من
هيكل املوازنة العامة كما يلي:
أ-

اإليرادات الفعلية للسنة املالية السابقة.

ب -اإليرادات الفعلية للستة أشهر األولى من السنة
اجلارية.
ج -توقعات اإليرادات للستة أشهر املتبقية من السنة
اجلارية.
د -تقديرات اإليرادات للسنة املالية القادمة على
أساس التعرفة واملعايير املطبقة حاليا.
هـ -إيرادات ملقترحات جديدة ولتعديل التعرفة
وتقديرات اإليرادات الناجتة عن هذه املقترحات
ويتم مقارنة اإليرادات الفعلية بالتقديرات املقابلة
لها في كل حالة.
3 -3بيانات عن املوظفني وتقديرات الرواتب للسنة القادمة.
4 -4جدول تشكيالت الوظائف للسنة القادمة مرفقا ً معه
الهيكل التنظيمي للدائرة.
5 -5خالصة اإلحداثات املطلوبة للسنة القادمة موضحا ً فيه
األسباب.
6 -6كشف باالحتياجات املالية للنفقات اجلارية وشراء
السلع واخلدمات التشغيلية مرفقا ً معها البيانات
التفصيلية ملركبات بنود اإليجارات واملياه والكهرباء
واالتصاالت والقرطاسية واملطبوعات والصيانة
واإلصالحات واملواد واللوازم االستهالكية ومصاريف
وسائط النقل وأية كشوف أخرى تطلبها الوزارة.
7 -7كشوف تفصيلية باملركبات احلكومية وأرقام
اشتراكات الهواتف األرضية والنقالة.
8 -8كشف باالحتياجات املالية لشراء السلع املعمرة
(الرأسمالية).
9 -9خالصة التمويل الرأسمالي طويل املدى (املشاريع
التطويرية) املنفذة في السنة اجلارية.
1010كشف بتفاصيل مقترحات املشاريع الرأسمالية
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(املشاريع التطويرية) مرفقا ً معها تقرير كامل
بالوثائق املناسبة وفقا ً لطبيعة املشروع والتعليمات
املبينة في البالغ وأية وثائق أو بيانات تطلبها الوزارة
على أن تشمل تلك التفاصيل تكلفة النفقات التشغيلية
الناجتة الحقا ً عن تنفيذ تلك املشاريع.
املادة ( )17إعداد مشاريع موازنات الوحدات اإلدارية
1 -1على كل دائرة إعداد مشاريع موازنات الوحدات
اإلدارية التابعة لها من املستوى األدنى إلى األعلى
بحيث تشكل في مجموعها مشروع موازنة املستوى
األدنى إلى األعلى بحيث تشكل في مجموعها مشروع
موازنة الدائرة للسنة القادمة ،وإرفاق شرح مفصل
بالبرامج واألعمال واملشاريع التي يطلب رصد
مخصصات لها.
2 -2ترسل الدوائر مشاريع موازناتها لوزارة في موعد ال
يتجاوز التاريخ احملدد في بالغ إعداد املوازنة العامة.
املادة ( )18إعداد مشروع قانون املوازنة العامة
تقوم دائرة املوازنة العامة بإعداد مشروع قانون املوازنة
العامة على النحو اآلتي:
1 -1دراسة مشروع موازنة كل دائرة وتقديرات اإليرادات
والنفقات بالتشاور مع الدوائر ذات االختصاص
ومندوبي الدوائر املعنية الذين يحددهم الوزير
املختص.
2 -2دراسة احتياجات الوزارات واملؤسسات العامة من
القوى البشرية وإعداد جدول تشكيالت الوظائف
السنوي للوزارات واملؤسسات العامة وبالتنسيق
معها.
3 -3القيام بالدراسات واألبحاث التي يتطلبها إعداد
مشروع املوازنة العامة وتنفيذها.
4 -4دراسة ومناقشة وتقييم جميع الطلبات وكافة البرامج
التي يطلب رصد مخصصات لها بعد التأكد من
جدواها ومواءمتها للسياسات املالية املعتمدة.
5 -5التأكد من عدم االزدواج في التخصيص والبرامج
والتمويل.
6 -6يتم جتميع مشاريع موازنات الدوائر كما وافقت
عليها الوزارة مع األخذ بعني االعتبار إجراء املقارنات
الالزمة ملوازنات األعوام السابقة واألولويات التي
يضعها مجلس الوزراء واملوارد والعناصر األخرى

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ذات العالقة وجتميع مصادر التمويل وتضع بذلك
مسودة مشروع قانون املوازنة العامة.

املوازنة العامة املتعلقة باملشاريع الرأسمالية
حتت التنفيذ شاملة عملية تقييم التقدم الفعلى
في ضوء األهداف املخططة وكشفا ً باالحتياجات
املالية للسنوات املالية القادمة.

يقدم الوزير في موعد ال يتجاوز منتصف تشرين أول
(أكتوبر) من السنة املالية اجلارية مسودة مشروع قانون
املوازنة العامة للسنة القادمة ملجلس الوزراء.

د -مبررات وتفاصيل تنفيذ املشاريع الرأسمالية
اجلديدة حتى يتمكن املجلس التشريعي من
اتخاذ القرارات املالئمة بشأنها.

املادة ( )19تقدمي مسودة مشروع قانون املوازنة

املادة ( )20مشروع املوازنة العامة
يقدم مجلس الوزراء في موعد ال يتجاوز األول من تشرين
الثاني (نوفمبر) مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية
القادمة للمجلس التشريعي ملراجعتها وإقرارها وإصدارها
في قانون املوازنة العامة السنوي.
املادة ( )21تقدمي مشروع قانون املوازنة
يقدم الوزير تقريرا ً إلى املجلس التشريعي بشأن مشروع
قانون املوازنة العامة اجلديدة متضمنا ً السياسة املالية
املتبعة واملرتكزات األساسية للمشروع.
املادة ( )22إعداد كشوفات بالتدفقات النقدية
تعد دائرة اخلزينة كشوفا ً بالتدفقات النقدية املؤقتة عن
التحويالت احلكومية وخدمات الدين.
املادة ( )23استكمال إجراءات مناقشة مشروع قانون
املوازنة العامة
1 -1تستكمل إجراءات مناقشة مشروع قانون املوازنة
العامة وإقرارها وإصداره كقانون قبل بداية السنة
املالية اجلديدة.
2 -2يجب أن يتضمن مشروع قانون املوازنة العامة مايلي:

الفصل اخلامس :اإليرادات
املادة ( )24إتباع اإلجراءات املنصوص عليها في
التشريعات
على املوظف املالي املختص اتباع اإلجراءات املنصوص عليها
في التشريعات املرعية لغايات حتقق اإليرادات ومتابعة
حتصيلها في مواعيدها.
املادة ( )25توريد اإليرادات
1 -1على الدوائر واملؤسسات العامة توريد اإليرادات التي
تقوم بتحصيلها فورا ً حلساب اإليرادات العام ،وال
يجوز لها استخدام تلك اإليرادات ألي غرض كان.
2 -2على أية جهة أخرى مكلفة بتحصيل اإليرادات مبوجب
قانون أو تشريع توريدها فور حتصيلها حلساب
اإليرادات العام.
3 -3حتول إلى حساب اإليرادات العام األرباح الناجتة عن
النشاطات التجارية واالستثمارية للسلطة الوطنية.
4 -4بالرغم مما ورد في البند السابق يجوز مبوافقة الوزير
اخلطية اقتطاع املخصصات الالزمة لتلك النشاطات
من األرباح قبل حتويلها.
املادة ( )26حتصيل اإليرادات من قبل املوظف املالي

كشفا ً مصنفا ً لإليرادات التقديرية وللنفقات
املقترحة لكل دائرة .ويحدد الكشف اإليرادات
والنفقات الفعلية للسنة املالية السابقة
والتقديرات املعدلة للسنة املالية اجلارية.

1 -1بعد حتقق اإليرادات يتم حتصيلها من قبل املوظف
املالي املختص أو اجلهة املكلفة بنا ًء على أوامر قبض
ومبوجب سندات قبض.

ج -املقترحات التي يتضمنها مشروع قانون

2 -2على أمني الصندوق أو مسئول التحصيل إيداع
املبالغ التي مت حتصيلها لغاية الساعة الثانية عشرة
ظهرا حلساب اإليرادات العام املالئم في البنك في
نفس يوم حتصيلها وإذا تعذر ذلك ألسباب خارجة
عن إرادته يقوم بإيداعها صباح أول يوم عمل يلي
يوم التحصيل.

أ-

ب -املقترحات املتعلقة بتحصيل إيرادات إضافية
من خالل اإلجراءات الضريبية وغير الضريبية
واالقتراض اإلضافي ملواجهة أي عجز باملوازنة.
ويجب أن ينظر إلى مستوى العجز املتوقع كحد
أعلى.
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املادة ( )27إيداع اإليرادات في احلسابات البنكية

املادة ( )30قسائم الدفع النقدي

1 -1تودع اإليرادات احملصلة في حسابات بنكية يفتحها
الوزير لهذه الغاية.

تعتبر كافة قسائم الدفع النقدي لدى البنوك قبل دفعها
مبثابة أوامر قبض منظمة حسب األصول سواء كانت معدة
يدويا ً أو كانت صادرة آليا من احلاسوب مبا فيها:

2 -2تستخدم لكل احلسابات إليداع اإليرادات احملصلة
فقط وال يجوز السحب منها بأي حال من األحوال.
3 -3يتم حتويل رصيد احلساب التراكمي منها يوميا ً إلى
حساب اإليرادات العام التجميعي متهيدا ً لتحويلها إلى
حساب اخلزينة املوحد.
املادة ( )28حتصيل اإليرادات
1 -1يجوز حتصيل اإليرادات مبا يعادلها بالشيكل
اإلسرائيلي وفقا ً لسعر التحويل املعتمد من سلطة النقد
في تاريخ دفعها.
2 -2يصدر سند القبض بنفس نوع العملة املقبوضة
وتورد حلسابات اإليرادات العامة البنكية بنوع العملة
احملصلة.
3 -3تعد الدوائر تقرير اإليرادات اخلاص بكل نوع من
إيراداتها بنفس نوع العمالت احملصلة فعال.
املادة ( )29إصدار أمر القبض
1 -1عند حتديد املبالغ الواجب دفعها من قبل املكلف بها
يقوم املوظف املالي املختص بإصدار أمر القبض
متضمنا البيانات التالية :كامل املبلغ املتحقق ،ونوع
العملة ،واسم احلساب العائد له ،واسم املكلف بالدفع،
والتاريخ ،واسم املوظف الكامل وتوقيعه.
2 -2يحال أمر القبض املعد من قبل الدائرة إلى املراقب
الداخلي املعني من الوزير لهذا الغرض ،ليقوم
بالتأكد من أن املبلغ الوارد في أمر القبض يتفق مع
التشريعات السارية ،ومن صحة البيانات األخرى
الواردة فيه.
3 -3على املراقب الداخلي ختم وتوقيع أمر القبض مبا يفيد
أن البيانات الواردة فيه صحيحة وحتويله إلى أمني
الصندوق.
4 -4إذا تبني للمراقب الداخلي أن القيمة احملددة في أمر
القبض التتفق مع قيمة اإليرادات املتحققة ،يتوجب
عليه رد أمر القبض إلى اجلهة الي أصدرته بعد
حتديد املبلغ الصحيح لإليرادات املتحققة ومرجعيتها
القانونية ليتم تصحيحه وإعادته إليه.
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1 -1سلفيات الضرائب.
2 -2الضريبة املستحقة أو أي جزء منها.
3 -3الضريبة املقطوعة.
4 -4غرامات ،الفوائد ،وفروق أسعار العملة.
5 -5القسائم املعدة من قبل مكلفي الضرائب وفقا ً ملبدأ
التقدير الذاتي.
6 -6مناذج الرخص املعدة للدفع املباشر في البنوك.
املادة ( )31سندات القبض اليدوية
التحصيل النقدي في الدائرة مبوجب سندات قبض يدوية:
1 -1يتم قبض الدفعات النقدية من قبل أمني الصندوق
مبوجب سندات قبض.
2 -2يحمل كل سند قبض رقما ً مسلسالً ويتألف من
أربع نسخ مبينا ً فيه اسم الدافع ،واملبلغ املقبوض
رقما وكتابة ،وبيان القبض ،واسم حساب اإليرادات
ورقمه ،وتاريخ الدفع ،واسم أمني الصندوق وتوقيعه.
3 -3يسلم أمني الصندوق النسخة األولى (األصلية) من
سند القبض للدافع.
4 -4يرفق النسخة الثانية من السند مع أمر القبض ويحيلها
إلى املوظف املالي املختص مبسك سجل اليومية العامة
(يومية الصندوق).
5 -5يحيل النسخة الثالثة من سند القبض إلى املوظف
املختص مبسك سجل مكلفي الضرائب والتحققات
املالية ليقوم بترحيلها إلى حساب الدافع في حالة عدم
إدارة حسابات للمكلفني في النظام اآللي.
6 -6تبقى النسخة الرابعة من السند في الدفتر في عهدة
أمني الصندوق.
7 -7إذا وقع خطأ في حترير سند القبض يلغى السند مع
ذكر سبب اإللغاء ويؤشر عليه بخطني متعارضني
ويختم بخامت “ملغى” ويحفظ في تسلسله في الدفتر،
ويحرر بديالً عنه.
8 -8يقوم أمني الصندوق بتدوين السندات امللغاة في سجل

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
سندات القبض امللغاة ويرسل بها كشفا ً شهريا ً للوزارة
موقعا ً منه ومن املوظف املالي املختص بالتحصيل ومن
املراقب الداخلي.
املادة ( )32إصدار سندات القبض من نظام مالي
التحصيل النقدي في الدائرة بوساطة سند قبض صادر من
احلاسوب:
1 -1يجب توفر الشروط األتية عند إصدار سندات القبض
من نظام مالي محوسب:
أ-

أن يحتوي سند القبض على مجموعة من
البيانات التي حتدد تلقائيا ً من قبل النظام ،والتي
ال يستطيع املوظف املالي املصدر للسند التحكم
بها وتعديلها وتشمل :ذكر كلمة “سند قبض”
كعنوان للسند ،التاريخ رقم متسلسل غير قابل
للتكرار ،ذكر كلمة “أصل” على نسخة واحدة
فقط من السند وكلمة “نسخة” على النسخ
األخرى التي يصدرها النظام واسم املوظف
املالي املعد للسند.

ب -أن يحتوي السند على مجموعة من البيانات
األخرى التي يقوم املوظف املالي بإدخالها إلى
احلاسوب مثل :اسم املكلف بالدفع ،رقم هوية
الدافع ،املبلغ املقبوض باألرقام ،بيان القبض،
اسم حساب اإليرادات ورقمه.
2 -2على أمني الصندوق الذي يقوم بتحصيل دفعات نقدية
داخل الدائرة بواسطة سندات قبض محوسبة إتباع
اإلجراءات التالية:
أ-

أن يحصل كامل القيمة نقدا.

ب -ختم سند القبض بخامت “قبض نقدا”.
ج -تسليم الدافع نسخة السند املطبوع عليها كلمة
“أصل”.
د -إرفاق النسخة الثانية من السند مع أمر القبض
وإحالتها إلى املوظف املالي املختص مبتابعة
سجل اليومية العامة.
هـ -إحالة النسخة الثالثة من سند القبض إلى املوظف
املختص مبتابعة سجل مكلفي الضرائب والتحققات
املالية ليقوم بترحيلها إلى حساب الدافع.
و -يحتفظ أمني الصندوق بنسخة واحدة على األقل
من كل سند قبض مرتبة حسب التسلسل في
ملف خاص.

3 -3بعد إدخال بيانات السند واعتمادها من املوظف
املختص:
أ-

تتم طباعة سند القبض تلقائيا ً من خالل النظام
بنسخة واحدة مطبوعا ً فيها كلمة “أصل” وثالثة
نسخ.

ب -في حالة عدم طباعة السند تلقائيا ألسباب فنية
محضة ،ميكن طباعة نسخة واحدة منه مذكور
عليها كلمة “أصل” مبوجب صالحية خاصة
متنح ملوظف مسئول.
ج -بعد اعتماد السند أو إصدار أمر طباعته يرحل
مبلغه تلقائيا ً إلى حساب الصندوق وحساب
اإليرادات املطبوع فيه ،كما يرحل مبلغ السند إلى
حساب الدافع في احلالة التي تدار فيها حسابات
للمكلفني في الدائرة.
4 -4في احلاالت التي تتطلب معاجلتها إلغاء سند القبض:
أ -يجب حتديد سبب اإللغاء واملوظف الذي قام
بإلغائه وعكس سند القبض امللغى تلقائيا ً من
حساب الصندوق ،حساب اإليرادات وحساب
املكلف على أال تؤدي عملية إلغاء السند في
النظام إلى شطب بيانات السند امللغي.
ب -يقوم املوظف املخول بإلغاء سند القبض
بالتأشير على السند امللغى بخطني متعارضني
وختمه بخامت (ملغى).
ج -تصنف السندات امللغاة من حيث تاريخ اإللغاء
ووقته وسببه واسم “كود” املوظف الذي قام
بإلغائه.
د -أال يعيد النظام استخدام الرقم املتسلسل للسند
امللغى لسند قبض آخر.
املادة ( )33التحصيل النقدي باستخدام آلة تسجيل النقد
يجوز للدوائر التي يتطلب عملها حتصيل مبالغ ال يزيد
الواحد منها عن  400شيكل وبعدد كبير من احلركات
يوميا التحصيل باستخدام آلة تسجيل النقد وفقا ً لتعليمات
يصدرها الوزير.
املادة ( )34التحصيل النقدي في البنوك
التحصيل النقدي في البنوك بوساطة قسائم الدفع:

1 -1حتدد الوزارة أنواع اإليرادات التي يتم حتصيلها
بوساطة قسائم الدفع النقدي لدى البنوك.
115

دليل التشريعات السارية في فلسطني
2 -2يتم تنظيم قسمة الدفع داخل الدائرة وتسليمها للدافع.
3 -3يجوز تنظيم قسائم دفع التقدير الذاتي املعدة
الستخدام مكلفي الضرائب قبل املكلف بدفعها أو من
ميثله.
4 -4تعتبر كافة القسائم بعد دفعها في البنوك مبثابة
سندات قبض منظمة أصوال.
5 -5تدفع القسائم في البنوك املعتمدة دون حتميل دافعيها
أية عموالت للبنك مقابل ذلك.
6 -6القسائم التي يتبني وجود نقص أو خطأ في بياناتها
يحول دون قيدها حلساب دافعيها يتم قيدها أمانات
في حساب مؤقت يخصص لهذه الغاية ويكلف موظف
مبتابعة بياناتها لضمان ترحيلها حلسابات دافعيها.
7 -7على الدائرة تكليف موظف الستالم مجموعات
القسائم وإشعارات قيدها من البنوك يوميا ً وتسليمها
إلى مسئول القسم املختص بقيد ترحيل القسائم
املدفوعة (ماسك سجل اليومية العامة).
8 -8يقوم القسم املختص بقيد وترحيل القسائم (ماسك
سجل اليومية العامة) مبا يلي:
أ-

التأكد من أن مجموعات القسائم املستلمة من
البنك مرتبة مبجموعات حسب رقم احلساب،
وأن املبلغ اإلجمالي للمجموعة يطابق املبلغ
اإلجمالي إلشعار البنك املرفق ،وإذا لم تكن كذلك
يعيد ترتيبها.

ب -ترقيم قسائم املجموعة الواحدة بأرقام
متسلسلة.
ج -إدخال بيانات قسائم املجموعة الواحدة وإدخال
مبلغ املجموعة اإلجمالي بشكل منفرد على أن
يجري النظام املالي احملوسب مطابقة ما بني
مجموع مبالغ القسائم التي مت إدخالها بشكل
منفرد وما بني مبلغ املجموعة اإلجمالي (مبلغ
إشعار البنك) وفي حالة عدم املطابقة يقوم
املوظف املالي املختص بالتحصيل بتحري
أسبابها بكافة الوسائل مبا في ذلك مراجعة
البنك.
د -التأكد من صحة إدخال بيانات القسائم قبل
تثبيتها وترحيلها للحسابات املختلفة.
هـ -قيد بيانات القسائم في سجل املقبوضات
وترحيلها حلسابات دافعيها في حالة عدم
وجود نظام محوسب.
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و -االحتفاظ مبجموعات القسائم في مكان آمن
في الدائرة وتخزينها وفقا ً لتسلسل تاريخ
دفعها.
9 -9يجوز للوزارة وضع ترتيبات لقسائم الدفع مختلفة
عما ورد أعاله تتالءم مع طبيعة عمل كل دائرة.
املادة ( )35التحصيل مبوجب احلواالت البنكية
التحصيل بوساطة احلواالت البنكية:
1 -1يجوز التحصيل مبوجب حواالت بنكية بني الدوائر.
2 -2في احلاالت االستثنائية التي يتم االتفاق بخصوصها
بني اجلهة املعنية ووزارة املالية يجوز التحصيل
مبوجب حواالت بنكية حلساب اإليرادات العام
املخصص لذلك النوع من اإليرادات فقط.
3 -3على الدائرة استالم مجموعات احلواالت واشعارات
قيدها من البنوك يوميا وتسليمها ألمني الصندوق
إلصدار سند قبض لكل حوالة على حدة مبينا ً فيه رقم
احلوالة ،اجلهة احملولة ،تاريخ قيدها ومبلغها .يرسل
النسخة األولى إلى الدافع ويحيل النسخة الثانية
من السند مرفقا ً معها إشعار احلوالة إلى املوظف
املالي املختص مبسك سجل اليومية العامة (يومية
الصندوق) لقيدها وترحيلها.
4 -4حتال النسخة الثالثة من سند القبض إلى املوظف
املختص مبسك سجل مكلفي الضرائب والتحققات
املالية ليقوم بترحيلها إلى حساب الدافع.
5 -5تبقى النسخة الرابعة من السند في الدفتر بعهدة أمني
الصندوق.
6 -6ال يتم تثبيت وترحيل بيانات سندات القبض الصادرة
باحلواالت البنكية للحسابات املختلفة إال بعد التأكد من
صحتها.
7 -7إذا وقع خطأ في حترير سند القبض ،يلغى السند مع
ذكر سبب اإللغاء ويؤشر عليه بخطني متعارضني
ويختم بخامت “ملغى” ويحفظ في تسلسله في الدفتر،
ويحرر بديالً عنه.
8 -8يقوم أمني الصندوق بتدوين السندات امللغاة في سجل
سندات القبض امللغاة ويرسل بها كشفا ً شهريا ً للوزارة
موقعا ً منه ومن املوظف املالي املختص بالتحصيل ومن
املراقب الداخلي.
9 -9على الدائرة إجراء املطابقات اليومية للحواالت املستلمة
مع كشف البنك وفي حالة وجود فروقات يقوم

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املوظف املالي املختص بالتحصيل بتحري أسبابها
بكافة الوسائل مبا في ذلك مراجعة البنك.

7 -7يرفق أمني الصندوق أو املوظف املالي املسئول عن
التحصيل النسخة الثانية من السند مع أمر القبض
ويحيلها إلى املوظف املالي املختص مبسك سجل
اليومية العامة (يومية الصندوق).

يتم التحصيل بوساطة طوابع الواردات في احلاالت التي
جتيزها التشريعات املعمول بها.

8 -8يحيل أمني الصندوق النسخة الثالثة من سند القبض
إلى املوظف املختص بسمك سجل مكلفي الضرائب
والتحققات املالية ليقوم بترحيلها إلى حساب الدافع.

املادة ( )37التحصيل بواسطة الشيكات

9 -9يحتفظ أمني الصندوق بالنسخة الرابعة.

التحصيل بواسطة شيكات:

1010يختم الشيك بخامت (بقيد للحساب رقم.....بنك-...
وزارة املالية  /وزارة.)....

املادة ( )36التحصيل بواسطة طوابع الواردات

1 -1يقبل الشيك مهما كانت قيمته إذا كان الساحب دائرة
حكومية أو مجلس محلي أو شركة مساهمة عامة.
2 -2يقبل الشيك الذي ال تتجاوز قيمته ألف دوالر دون
تصديق من البنك املسحوب عليه ،وال يجوز قبول
شيكات غير مصدقة متعددة من مكلف واحد تزيد
مجموع مبالغها عن ألف دوالر.
3 -3ال يقبل الشيك املسحوب من قبل أشخاص أو جهات
غير املذكورة في البند ( )1أعاله إذا زادت قيمته على
ألف دوالر إال إذا كان مصدقا ً من البنك املسحوب عليه.
4 -4ال يقبل أي شيك غير مصدق من أية جهة مهما بلغت
قيمته إذا سبق وأعيد لها شيكا لعدم صرفه.
5 -5على أمني الصندوق أو املوظف املالي املسئول عن
التحصيل تدقيق الشيك قبل استالمه والتأكد من
استيفائه للبيانات والشروط اآلتية:
أ-

أن يكون مسحوبا ً على أحد البنوك املرخصة من
حساب املكلف (الساحب).

ب -محررا ً ألمر الدائرة املستلمة للشيك.
ج -مستحق األداء بتاريخ إصداره.
د -موقعا ً من الساحب.
هـ -مبلغه باألرقام مساويا ً ملبلغه بالكلمات.
و -محررا ً بنفس عملة التحصيل.
6 -6بعد التأكد من استيفاء الشيك للشروط الواردة أعاله،
يقوم أمني الصندوق بتسطيره (يودع في احلساب
فقط) وينظم سند قبض شيكات من أربع نسخ باسم
الدافع كامالً يتضمن :تاريخ الدفع وسببه ،اسم
حساب اإليرادات ورقمه ،إضافة إلى بيانات الشيك
(رقم الشيك ،اسم الساحب ورقم حسابه ،مبلغ الشيك
والبنك املسحوب عليه).

املادة ( )38إيداع الشيكات
 -1إيداع الشيكات املستلمة:
يقوم (أمني الصندوق) بإيداع الشيكات التي مت
استالمها لغاية الساعة الثانية عشرة ظهرا ً حلساب
اإليرادات العام املالئم في البنك في نفس يوم
استالمها .وإذا تعذر ذلك ألسباب خارجة عن إرادته،
يقوم بإيداعها صباح أول يوم عمل يلي يوم االستالم،
ويحتفظ بأصل قسيمة اإليداع بعد ختمها من البنك
مرتبة حسب تسلسل تاريخ اإليداع في ملف خاص،
ويحيل نسخة منها إلى املوظف املالي املختص بإجراء
املطابقة البنكية.
 -2الشيكات املعادة:
أ-

إذا أعيد شيك بدون صرف يقيد ذمه على
الساحب في سجل الشيكات الراجعة ،ويرسل
إلى الدائرة التي استلمته الستدعاء الساحب
وتكليفه بدفع قيمته .وإذا لم يتم الدفع يتوجب
عليها حتصيله مبوجب القوانني السارية.

ب -إذا كان الساحب للشيك املرجتع قد حصل على
خصم قانوني أو لم تفرض عليه الغرامة القانونية
بسبب إعطائه الشيك فيعتبر ذلك كان لم يكن
وعلى الدائرة متابعة حتصيل األموال بالطرق
القانونية مبا في اتخاذ اإلجراءات اجلزائية.
ج -ينظم سند استالم بالشيك املعاد تقيد فيه بيانات
الشيك املختلفة ،رقم سند القبض ،وبيانات
إشعار البنك مبا فيها سبب اإلعادة ،وترحل
بيانات السند إلى سجل الشيكات الراجعة
وتوجيه إخطار خطي للساحب يسلم باليد أو
بالبريد املسجل.
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د -يفتح في الوزارة وفي كل دائرة سجل خاص
بالشيكات املعادة يسجل فيه :مبلغ الشيك،
وتاريخ ،والبنك املسحوب عليه ،والساحب ،والغاية
التي قبض من أجلها ،وسام الدائرة التي استلمته.
هـ -عند حتصيل قيمة الشيك املعاد يقيد في
السجالت بقيد عكسي إلبراء ذمة الساحب.
املادة ( )39مسك الدفاتر اليومية العامة
على املوظف املالي املختص مبسك دفتر اليومية العامة ما
يلي:
1 -1مطابقة املبلغ احملدد في أمر القبض مع املبلغ املذكور
في سند القبض .وبعد التأكد من املطابقة ،يقوم
بتسجيل بيانات سند القبض حسب تسلسل أرقام
سندات القبض بطريقة القيد املزدوج في دفتر اليومية
العامة الذي يعد من ثالث نسخ ،أو إدخال بياناته إلى
احلاسوب في حالة إدارة نظام حسابات آلي.
2 -2جمع قيود دفتر اليومية العامة والتأكد من صحة القيود
وحتويل النسخة الثانية من سند القبض املعزز بأمر
القبض في نهاية كل يوم عمل مع النسخة األولى من
دفتر اليومية العامة موقعة منه إلى املوظف املالي املختص
مبسك دفتر أستاذ مساعد اإليرادات والنسخة الثانية إلى
رئيسه املباشر ويحتفظ بالنسخة الثالثة في ملف خاص.
3 -3جمع دفتر اليومية العامة في نهاية كل شهر وإصدار
تقرير من أربع نسخ وإحالة النسخة األولى إلى
املوظف ماسك دفتر األستاذ العام ،والنسخة الثانية
إلى املوظف املختص بإجراء املطابقة البنكية ،والنسخة
الثالثة إلى مدير عام الشؤون املالية ،ويحتفظ بالرابعة
في ملف خاص.
4 -4إذا اكتشف املوظف حالة عدم مطابقة بني أمر القبض
وسند القبض ،يشعر رئيسه املباشر الذي يقوم بعد
أن يتأكد من عدم املطابقة ،بتسجيل سند القبض في
دفتر اليومية العامة (يومية الصندوق) وتسجيل مبلغ
النقص على حساب أمني الصندوق.
املادة ( )40مسك الدفاتر
على املوظف املالي املختص مبسك دفاتر األستاذ املساعدة
ودفتر األستاذ العام ما يلي:
1 -1ترحيل بيانات سندات القبض يوميا ً إلى دفتر أستاذ
مساعد اإليرادات وقيدها حلسابات اإليرادات اخلاصة
بها وفقا ً للتصنيف املعتمد في املوازنة وحفظ تقارير
118

اليومية العامة (يومية الصندوق) وسندات القبض
املرفقة بها في امللفات اخلاصة بذلك الشهر.
2 -2جمع حسابات أستاذ مساعد اإليرادات يوميا ً ومطابقة
مجاميعها مع مجموع دفتر اليومية إذا كانت السجالت
تدار يدوياً ،وإصدار تقرير يومي من أربع نسخ
يوقعه ،ويحيل األولى منه إلى املوظف املختص مبسك
سجل األستاذ العام والثانية إلى مدير عام الشؤون
املالية ،والثالثة إلى املراقب الداخلي ،ويحتفظ بالنسخة
الرابعة مع املستندات في ملف خاص.
3 -3جمع حسابات دفتر أستاذ مساعد اإليرادات شهريا ً
وإصدار تقرير من أربع نسخ ،يحيل األولى إلى
املوظف املختص مبسك دفتر األستاذ العام ،والثانية
إلى مدير عام الشؤون املالية ،والثالثة إلى املوظف
املختص بإجراء املطابقة البنكية ،ويحتفظ بالرابعة في
ملف خاص.
4 -4يقوم املوظف ماسك دفتر األستاذ العام بترحيل
مجموع احلركات اليومية من واقع الكشوف التي
ترد إليه ويصدر تقريرا ً شهريا ً من ثالث نسخ ،يرسل
األولى إلى مدير عام الشؤون املالية ،والثانية إلى
املسئول عن مسك سجل ميزان املراجعة ،ويحتفظ
بالثالثة في ملف خاص.
5 -5عمل ميزان املراجعة الشهري بطريقتي املجاميع
واألرصدة من واقع سجل ميزان املراجعة أو إصداره
من احلاسوب.
املادة ( )41إعداد تقرير أسبوعي للتحصيالت
1 -1يقوم املوظف املالي املختص بإعداد تقرير أسبوعي
للتحصيالت التي متت بكافة طرق التحصيل ويرفعه
إلى املسئول عنه للمصادقة عليه ثم يرسله إلى مدير
عام الشؤون املالية في الدائرة.
2 -2يتم إعداد تقرير األسبوع األخير من الشهر في نهاية
الشهر بغض النظر عن عدد أيام العمل فيه.
3 -3على الدائرة املالية إعداد مطابقة شهرية ما بني كشف
البنك وحساب اإليرادات العام اخلاص بذلك اإليراد
في دفتر األستاذ العام وإرساله نسخة إلى املراقب
الداخلي.
4 -4على الدائرة املالية إعداد تقرير اإليرادات الشهري
وإرسال نسخة إلى املراقب الداخلي.
5 -5يقوم املراقب الداخلي بالتأكد من صحة البيانات
وإرسال مالحظاته إلى اجلهة التي أحالت له التقرير

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ونسخة إلى مديرية الرقابة الداخلية في وزارة املالية.
6 -6يقوم مدير عام الشؤون املالية في الدائرة بإرسال
تقرير اإليرادات الشهري بعد إجراء الفحوص الالزمة
للتأكد من صحة البيانات الواردة فيه إلى مديرية
اإليرادات في وزارة املالية موقعا ً منه في موعد أقصاه
نهاية األسبوع األول من الشهر الذي يليه.
املادة ( )42مطابقة البيانات
1 -1تقوم الوزارة مبطابقة البيانات الواردة في تقارير
التحصيالت الشهرية مع كشوف البنوك الشهرية.
2 -2تنظم مديرية اإليرادات في الوزارة سند قيد بقيمة
اإليرادات احملصلة في التقرير الشهري يسجل في
دفتر اليومية العامة املركزي وفقا ً لتصنيف املوازنة
ويرحل إلى دفتر أستاذ اإليرادات املركزي.

5 -5على أمني الصندوق إخطار مسؤولة املباشر واملراقب
الداخلي بأية زيادة فيه فور اكتشافها وتعامل الزيادة
في الصناديق التي ال تكتشف أسبابها وتصحح بنهاية
يوم العمل معاملة اإليرادات.
املادة ( )44حتديد احلد األعلى لألرصدة
1 -1يحدد الوزير بنا ًء على تنسيب الوزير املختص احلد
األعلى الذي ميكن للموظف املالي االحتفاظ به من
األرصدة النقدية احملصلة واألوراق ذات القيمة املالية.
2 -2يحدد الوزير بنا ًء على تنسيب وزير االتصاالت
احلد األعلى لكميات الطوابع واألوراق ذات القيمة
املالية التي يجوز ملديري وموظفي دوائر البريد
االحتفاظ بها.
املادة ( )45حفظ األموال النقدية

3 -3بعد حصر إجمالي التحصيالت والفوائد والعموالت
تنظم مديرية اإليرادات في الوزارة سندات قيد للفوائد
الدائنة ،العموالت والفوائد البنكية املدينة يسجل في
دفتر اليومية العامة املركزي ويرحل إلى دفتر أستاذ
اإليرادات املركزي.

على الدائرة اتخاذ االحتياطات الالزمة حلماية وحفظ األموال
النقدية واألوراق ذات القيمة املالية مبا في ذلك تزويد أمناء
الصناديق بقاصات حديدية تثبت باإلسمنت في مكان أمني
ومناسب والتأمني عليها ضد السرقة واحلريق.

4 -4تقوم الوزارة بإعداد مطابقة شهرية بني حساب
اإليرادات العام وحساب اخلزينة املوحد.

املادة ( )46نقل األموال النقدية
نقل األموال النقدية من موقع إلى آخر:

املادة ( )43أحكام خاصة باإليرادات

1 -1تنقل األموال النقدية التي ال تتجاوز مبلغ 50.000
شيكل بوساطة أحد موظفي الدائرة.

1 -1يحدد الوزير املختص خطيّا ً مهام اإليرادات املوكلة لكل
موظف مالي في دائرته.

2 -2األموال النقدية التي تزيد على  50.000شيكل وال
تتجاوز مبلغ  100.000شيكل تنقل مبركبة مع
موظفني اثنني من موظفي الدائرة.

أحكام أخرى خاصة باإليرادات:

2 -2يتوجب على الدائرة مراعاة الفصل بني مهام إصدار
أمر القبض وحتصيله بالطرق املختلفة وتسجيله في
سجل اليومية وترحيله إلى حسابات األستاذ املساعدة
في السجالت اليدوية وإجراء املطابقات البنكية.
3 -3يحدد الوزير املوظف املالي الذي يتوجب عليه تقدمي
كفالة مالية مصدقة لدى كاتب العدل وفق نظام كفاالت
املوظفني املعمول به.
4 -4في حال عدم إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل
بدء السنة املالية اجلديدة يكون للوزارة سلطة حتصيل
اإليرادات وفق اآلليات والشروط واملعدالت املنصوص
عليها في التشريعات املرعية.

3 -3أما املبالغ التي تزيد على  100.000شيكل ،فتنقل
مبركبة مع موظفني اثنني من موظفي الدائرة إضافة
إلى مرافقة أمنية (شرطية).
4 -4يجوز للدائرة مبوافقة الوزير اخلطية التأمني على
حركة األموال املنقولة أو نقل األموال من خالل
شركات نقل النقد املؤمن.
املادة ( )47تدقيق القيود
للوزير أو ملن يفوضه خطيا ً تدقيق القيود والسجالت املتعلقة
بتحصيل اإليرادات في الدوائر واملؤسسات واجلهات
األخرى املكلفة بتحصيل تلك اإليرادات.
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املادة ( )48رد اإليرادات
رد اإليرادات احملصلة:
1 -1ال ترد اإليرادات احملصلة إال في إحدى احلاالت اآلتية:
أ-

إذا كان التشريع يجيز ردها.

ب -إذا استوفيت بطريقة اخلطأ.
ج -إذا استوفيت دون وجه احلق.
2 -2ترد اإليرادات التي استوفيت دون وجه حق بقرار من
الوزير.
3 -3اإليرادات التي استوفيت في السنة املالية اجلارية
أو في سنة مالية سابقة وتقرر ردها ألي سبب من
األسباب ترد من نفس احلساب الذي قيدت له.
4 -4ال ترد اإليرادات في جميع األحوال بعد إتالف معززات
قبضها إال إذا قرر الوزير غير ذلك.
5 -5ترد اإليرادات احملصلة مبوجب أمر دفع مرفقا ً معه
معززات قبضها موضحا ً فيه اسم احلساب ورقمه.
املادة ( )49املنح والهبات
املنح والهبات والتبرعات:
1 -1وزارة التخطيط هي املخولة بعقد اتفاقيات املنح
والتبرعات والهبات ضمن املوازنة املعد للمشاريع
أو دعم املوازنة مبا يتفق مع املوازنات واخلطط
التطويرية.
2 -2على الوزير املختص إعالم الوزير بأية منح أو
مساعدات أو هبات أو تبرعات نقدية أو عينية تقدم
للدائرة فور تقدميها.
3 -3إذا كانت املنح أو املساعدات أو الهبات أو التبرعات
املقدمة مبوجب الفقرة ( )1من هذه املادة مساعدة
عينية ،فتقدر قيمتها من قبل جلنة يعينها الوزير
املختص ويشارك فيها ممثل عن الوزارة.
4 -4يتم استالم وتسليم التبرعات العينية وفقا ً ألحكام
قانون اللوازم العامة.
5 -5يتم قيد املنح واملساعدات والهبات والتبرعات النقدية في
حساب اإليرادات العام ما لم يكن هناك استثناء خاص
بقانون أو اتفاقية دولية أو بعقد قانون يخالف ذلك.
6 -6حتول إلى الوزارة املنح واملساعدات والهبات
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والتبرعات النقدية التي تقدم ألية دائرة من الغير
مبقتضى اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أو
هيئات خارجية وتقيد كأمانة لدى الوزارة باسم تلك
الدائرة وتخضع في طريقة وإجراءات قبضها وقيدها
ومراقبتها وصرفها على الغاية املخصصة من أجلها
ألحكام هذا النظام.

الفصل السادس :النفقات
املادة ( )50اإللتزام بقانون املوازنة العامة السنوي
1 -1على جميع الدوائر االلتزام بقانون املوازنة العامة
السنوي.
2 -2تعتبر املبالغ املقرة في قانون املوازنة العامة احلد
األقصى للمبالغ املسموح بإنفاقها و/أو االلتزام بها
للسنة املالية اجلارية.
3 -3بعد صدور قانون املوازنة العامة ،تعلم الوزارة كل
الدوائر مبخصصاتها املعتمدة في قانون املوازنة
العامة.
4 -4على الدوائر إبالغ وحدات اإلنفاق التابعة لها
مبا خصص لها طبقا لقانون املوازنة العامة ،كما
عليها توزيع األموال على تلك الوحدات وفقا ً لذلك
التخصيص ،وتكون تلك الوحدات مسئولة عن تنفيذ
قانون املوازنة العامة حسب املخصصات املعتمدة لها.
املادة ( )51إعداد خطة اإلنفاق الشهرية
1 -1تعد الوزارة خطة اإلنفاق الشهرية على أساس توفر
املصادر النقدية غير املستخدمة لدى الدوائر من
املخصصات السابقة واألولويات النسبية بني املطالب
املتنافسة والتزامات اإلنفاق املتوقعة.
2 -2يتم إنفاق املخصصات املرصودة للدوائر في قانون
املوازنة بنا ًء على أوامر مالية يصدرها الوزير.

3 -3يتم إصدار األوامر املالية للدوائر وفقا ً خلطة اإلنفاق
الشهرية بنا ًء على تنسيب مدير عام املوازنة.
4 -4تنفذ األوامر املالية مبوجب حواالت مالية.
5 -5في حال عدم إقرار مشروع قانون املوازنة العامة قبل
بدء السنة املالية اجلديدة يستمر اإلنفاق باعتمادات
شهرية بنسبة  12/1لكل شهر من موازنة السنة
املالية املنصرمة بحد أقصى مدته ثالثة أشهر.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )52املفوض باإلنفاق
الوزير املختص هو املفوض باإلنفاق من مخصصات دائرته
املرصودة في قانون املوازنة العامة ،ويجوز له تفويض هذه
الصالحية خطيا ً ألي موظف رئيس أو أكثر على أن يبلغ
وزير املالية بذلك ملوجب كتاب خطي مرفقا ً معه مناذج من
توقيع املوظفني الذين مت تفويضهم.
املادة ( )53التقيد باملخصصات

ج -على الدوائر تسجيل التغييرات في املوازنة العامة
خالل السنة املالية من إضافات أو تخفيضات أو
مناقالت وعلى املراقب الداخلي تدقيق التعديالت
التي تأثرت بها املوازنة بصورة دورية.
املادة ( )55تقييد صرف النفقة
ال يجوز صرف النفقة إال بعد:
1 -1توفر مخصص مالي في رصيد األوامر املالية الصادرة.

1 -1ال يجوز اإلنفاق و/أو االلتزام خالل السنة املالية بأكثر
من املخصصات املرصودة في املوازنة مخصوما منها
أي التزام غير مدفوع في السنة السابقة.

3 -3صحة احتسابها.

2 -2تعتبر املخصصات الواردة في األوامر املالية الصادرة
املبالغ القصوى املسموح بإنفاقها.

5 -5اعتمادها من املراقب الداخلي.

3 -3حتدد التزامات اإلنفاق ضمن األسقف النقدية املسموح
بها فيما يتعلق باتفاقيات توفير السلع واخلدمات التي
تتطلب التزامات طويلة األجل.
4 -4ال يجوز الصرف على أية نفقة لم يرصد لها مخصصات
في قانون املوازنة العامة ،كما ال يجوز استخدام
املخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.
املادة ( )54التعديل أو إضافة بنود جديدة
1 -1إذا لزم أي تعديل على قانون املوازنة العامة أو إضافة
بنود يترتب عليهما إضافة مخصصات جديدة ،يجب
إعدادها كملحق موازنة وتقدم من مجلس الوزراء
إلى املجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار
القانون بها.
2 -2ال يكون للوزارات واملؤسسات العامة احلق في إعادة
تخصيص مخصصات املوازنة من بند إنفاق إلى بند
إنفاق آخر في موازناتها املعتمدة إال إذا كانت وفقا ً ملا هو
محدد في مواد قانون املوازنة العامة السنوي التي حتكم
إعادة التخصيص بني البنود الفرعية للمخصصات.
3 -3مع مراعاة ما ورد في البند 2أعاله:
أ-

ال يجوز استحداث بنود إنفاق غير مدرجة في
موازنة الدائرة إال مبوافقة دائرة املوازنة العامة
التي تقوم بعد استكمال اإلجراءات القانونية
الالزمة بتحديد اسم احلساب ورقمه.

ب -ال يجوز للدوائر طلب إجراء مناقلة من
مخصصات جرى االلتزام بها مبوجب أوامر
توريد أو عقود.

2 -2إرفاق املستندات التي تعزز صرفها.

4 -4عدم مخالفتها للقوانني واألنظمة والتعليمات املعمول بها.

املادة ( )56صرف النفقة املتعلقة بالرواتب واألجور
تصرف النفقة املتعلقة بالرواتب واألجور بعد إرفاق
املستندات واستيفاء الشروط اآلتية:
1 -1رواتب املوظفني الدائمني:
أ-

قرار التعيني الصادر عن اجلهة املختصة وفقا ً
للقوانني املعمول بها.

ب -الهيكل التنظيمي وجدول تشكيالت الوظائف
للسنة اجلارية.
ج -جدول فئات الوظائف وسلم الرواتب والعالوات.
د -حتتسب الرواتب على أساس االستحقاقات
واالستقطاعات.
2 -2رواتب املوظفني بعقود:
أ-

قرار التعيني الصادر عن اجلهة املختصة وفقا ً
للقوانني املعمول بها.

ب -عقد العمل.
ج -حتتسب الرواتب على أساس االستحقاقات
واالستقطاعات وفقا ً لشروط العقد.
3 -3أجور العمال:
أ-

قرار التعيني الصادر عن اجلهة املختصة.

ب -النموذج املقرر ملراقبة الدوام اليوم موقعا ً من
العامل ومصدقا ً من الوزير املختص أو من
يفوضه.
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ج -قيمة األجر اليومي املنصوص عليه في قرار
التعيني وفقا ً ملا حددته اجلهة املختصة أن وجدت.
4 -4العالوات والبدالت :وتشمل عالوة الدرجة ،غالء
املعيشة ،الندرة ،املخاطرة ،االختصاص ،طبيعة العمل،
العالوة اإلدارية ،العالوة الدورية:
أ-

القرار الصادر عن اجلهة املختصة وفقا ً ألحكام
قانون اخلدمة املدنية.

ب -تصرف العالوة اإلدارية وفقا ً للهيكل التنظيمي
وجدول الوظائف املعتمدين للدوائر املختلفة
وال يجوز اجلمع بينها وبني عالوة االختصاص
بحي يصرف أيهما أكبر.
ج -تصرف العالوة الدورية السنوية ملن أمضى
سنة فأكثر في اخلدمة في األول من كانون
الثاني من كل عام وفقا ً للشروط الواردة في
املادة  52من قانون اخلدمة املدنية.
5 -5بدل االنتقال من مكان السكن إلى مكان العمل وأثناء
العمل:
أ-

قرار صادر عن اجلهة املختصة مصدقا ً من
الوزير املختص.

ب -النموذج املقرر معبأ وموقعا ًمن صاحب االستحقاق
ومصدقا ً من اجلهة صاحبة االختصاص.
6 -6العالوة االجتماعية:
تصرف العالوة االجتماعية بنا ًء على عقود الزواج
وشهادات امليالد وفقا ً للشروط املنصوص عليها في
قانون اخلدمة املدنية.
7 -7احلوافز:
أ-

قرار اجلهة صاحبة االختصاص.

ب -نظام احلوافز اخلاص بالدائرة الصادر استنادا ً
لقانون اخلدمة املدنية.
8 -8املكافئات التشجيعية:
قرار من الوزير املختص وفقا ً لقانون اخلدمة املدنية.
9 -9العالوة التشجيعية:
قرار الوزير املختص وفقا ً للشروط املنصوص عليها
في قانون اخلدمة املدنية.
1010مقابل األعمال التي يكلف بها املوظف في غير أوقات
العمل الرسمي:
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أ-

قرار الوزير املختص.

ب -النموذج املقرر للعمل اإلضافي موقعا ً من
املوظف ورئيسه املباشر ومصدقا ً من الوزير
املختص.
ج -إال تتجاوز املبالغ املدفوعة عنها ربع الراتب
األساسي للموظف املعني.
د -أن تتفق مع األحكام والضوابط واإلجراءات
احملددة في قانون اخلدمة املدنية.
املادة ( )57النفقة املتعلقة باملاء والكهرباء
تصرف النفقة املتعلقة مبياه وكهرباء بعد إرفاق املستندات
واستيفاء الشروط اآلتية:
1 -1يجب أن يكون االشتراك مسجال باسم الدائرة/
الوحدة اإلدارية.
2 -2أن يكون االشتراك مدرجا ً في قوائم أرقام االشتراكات
وعناوين الوحدات اإلدارية التابعة للدائرة.
3 -3يسدد ثمن االستهالك مبوجب فاتورة مورد موضحا ً
فيها فترة االستهالك ،كميته وسعره وبعد اعتمادها
من اجلهة املسئولة في الدائرة إشعارا ً منها مبتابعة
ودراسة الكميات الواردة في الفواتير.
املادة ( )58أثمان االتصاالت الدولية
1 -1تصرف أثمان االتصاالت الدولية للهواتف األرضية
املعتمدة خطيا ً من الوزير املختص وفقا ً ملا يلي:
أ-

الهواتف املخصصة الستخدام الوزراء ومن في
حكمهم بعدد ال يتجاوز ثالثة خطوط مبا فيها
خطوط أجهزة املبراق “الفاكسيميلي”.

ب -الهواتف املخصصة الستخدام وكالء الوزارات
بعدد ال يتجاوز خطني مبا فيها خطوط أجهزة
املبراق “الفاكسيميلي”.
ج -بقرار من الوزير املختص للهواتف املخصصة
الستخدام املديرين العامني ،إذا كانت طبيعة
عملهم حتتم إجراء اتصاالت دولية وبعدد ال
يتجاوز خطا ً واحدا ً مبا في ذلك خط املبراق
“الفاكسميلي”.
د -بقرار من الوزير املختص للهواتف املعدة
الستخدام بعض املديريات التي ال ميكن لها
ممارسة أعمالها دون إجراء اتصاالت دولية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
2 -2تسدد ما نسبته  %50من فواتير هواتف منازل الوزراء
ومن في حكمهم وخلط هاتفي واحد و %30ملنازل وكالء
الوزارات وتعتبر أثمانها كأثمان خدمات الهاتف الرسمي
تصنف ضمن البند املالي احملدد لهواتف الدوائر.
3 -3يجوز وبقرار من الوزير املختص تسديد ما نسبته
 %20من قيمة فاتورة هاتف منزل مدير عام أو مدير
دائرة ميدانية إذا اقتضت طبيعة عملها إجراء مكاملات
هاتفية بعد ساعات الدوام الرسمي.
املادة ( )59الهاتف النقال
1 -1يصرف جهاز هاتف نقال للوزراء والوكالء.
2 -2يجوز للوزير املختص صرف جهاز هاتف نقال ملدير
عام أو ملدير دائرة ميدانية أو ألي موظف آخر تقتضي
مصلحة العمل اإلبقاء على االتصاالت بهم.
3 -3تسدد ما نسبته  %80من فواتير الهاتف النقال املخصص
للوزراء ومن في حكمهم و %60للوكالء ومبا ال يزيد عن
 1500شيكل للوزراء و 500شيكل للوكالء.
4 -4يحدد الوزير املختص احلد األقصى الذي يتم تسديده
من فاتورة كل هاتف نقال صرف وفقا ً ملا ورد في
الفقرة ( )2أعاله ومبا ال يزيد عن  400شيكل.
املادة ( )60استخدام أجهزة االتصال
يجوز للدائرة مبوجب قرار من الوزير املختص استخدام
أجهزة اتصال ال سلكية إذا كانت طبيعة عملها تتطلب ذلك.
املادة ( )61االحتفاظ بقوائم الهواتف األرضية والنقالة
1 -1حتتفظ الدوائر بقوائم ألرقام الهواتف األرضية
والنقالة وعناوين الوحدات اإلدارية املشتركة بها
وحتدد الغرض من استخدام كل منها.
2 -2تسدد أثمان االتصاالت مبوجب فاتورة مورد موضحا ً
فيها فترة االستهالك بعد اعتمادها من اجلهة املسئولة
في الدائرة إشعارا ً منها مبتابعة ودراسة قيمة الفاتورة
وفقا ً لتعليمات تصدرها الوزارة مرفقة بشهادة خصم
مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل أو خصم
النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة الدخل.
املادة ( )62سجل املركبات احلكومية
1 -1متسك الدائرة سجالً للمركبات احلكومية التي
بعهدتها يتضمن أرقام املركبات احلكومية وأنواعها،

اسم املوظف مستلم العهدة واملديرية التي تستخدمها
وطبيعة استخدامها.
2 -2تتولى الدائرة املسؤولية على املركبات احلكومية
مبا في ذلك اإلشراف على تطبيق نظام االستخدام،
الوقود ،الصيانة والتأمني.
املادة ( )63األختام احلكومية
طباعة األختام احلكومية:
1 -1ال يجوز طباعة األختام الرسمية إال مبوافقة خطية من
الوزير املختص.
2 -2على اجلهة التي تطلب طباعة ختم رسمي حتديد شكل
وتصميم اخلتم ولون احلبر الذي سيطبع به ،إضافة
إلى العدد املطلوب والغرض من استعماله واملستند
الذي سيدبغ به.
3 -3حتدد الوزارة اسم املطبعة/املطابع التي يجوز طباعة
األختام في مطابعها.
4 -4على اجلهة التي طلبت طباعة األختام تنظيم ضبط
استالم باألختام املستلمة بعد طباعتها وإرفاق منوذج
من اخلتم بعد استالمه.
5 -5على اجلهة التي طلبت طباعة اخلتم تنظيم سند إدخال
يتضمن عدد األختام ووصفها.
6 -6على الدائرة توفير وسائل األمان ملكان حفظ األختام
ويكون املوظف الذي بعهدته ختما ً مسئوالً عن حفظه.
7 -7على الدائرة مسك سجل لألختام مبينا ً فيه أسماء
املوظفني الذين عهد إليهم باألختام وتاريخ استالمهم
وإعادتهم لها.
املادة ( )64صرف نفقة الرواتب التقاعدية
تصرف النفقة املتعلقة بالرواتب التقاعدية والتعويضات:
1 -1وفقا ً لقانون التقاعد الساري املفعول.
2 -2ببراءة ذمة من اجلهة /اجلهات املختصة.
املادة ( )65نفقة الضمان االجتماعي
تصرف النفقة املتعلقة التي تؤديها اجلهات التي تلزم
مبرتبات املنتفعني (الضمان االجتماعي) وفقا ً للنسبة املقررة
في قانون التقاعد الساري املفعول.
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املادة ( )66النفقة املتعلقة باالشتراكات واملساهمات
تصرف النفقة املتعلقة باالشتراكات واملساهمات التي
تسددها السلطة للمؤسسات واملنظمات والهيئات اإلقليمية
والدولية مبوجب قرار يصدر عن الوزير املختص.
املادة ( )67تخصيص بنود في املوازنة العامة
عند تخصيص بنود في املوازنة العامة لدعم جهات غير
حكومية يتم تنظيم إجراءات منحها وصرفها والرقابة عليها
وفقا ً ملا يلي:
1 -1تقدمي طلب الدعم إلى الوزارة -وفقا ً للنموذج
املخصص لذلك -موضحا ً فيها:
مبلغ الدعم املطلوب ،اسم اجلهة الطالبة ،رقم الهوية/
رقم التسجيل ،العنوان ،طبيعة نشاطها .أسماء القائمني
على إدارتها وعناوينهم ،أسماء املفوضني بالتوقيع عن
املؤسسة وعناوينهم ،ورقم حسابها البنكي ،اسم أمني
الصندوق وعنوانه ،احملاسب القانوني وعنوانه.
2 -2يرفق بالنموذج :شهادة التسجيل ،عقد التأسيس
والنظام الداخلي ،ميزانية السنة السابقة ،بنود صرف
مبلغ الدعم املطلوب ،بيان أية مبالغ تلقتها لهذا الغرض
وأية طلبات ستقدمها خالل نفس السنة جلهات أخرى
في الداخل أو اخلارج ،تعهد بإنفاق مبلغ الدعم في
األغراض احملددة له.
3 -3حتدد اجلهات املتلقية للدعم وقيمته مبوجب قرار يصدره
الوزير بنا ًء على توصية جلنة يشكلها لهذا الغرض متثل
فيها الدائرة املختصة بالنشاط املطلوب دعمه.
4 -4يحق للجنة أن تطلب أية تفاصيل أو مستندات تراها
ضرورية لدراسة الطلب.
5 -5تعتمد الوزارة نظام رقابة بهدف التأكد من تنفيذ
شروط الدعم ومن صحة إنفاقه.

1 -1قرار اإلحالة أو قرار الشراء صادرا ً عن اجلهة املختصة
وفقا ً لقانون اللوازم العامة.
2 -2اتفاقية الشراء.
3 -3أمر التوريد.
4 -4محضر ضبط استالم صادر عن اجلهة املخولة
باالستالم وفقا ً لقانون اللوازم العامة.
5 -5سند اإلدخال.
6 -6فاتورة املورد.
7 -7الكفاالت املنصوص عليها في قانون اللوازم العامة.
8 -8شهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة
الدخل.
9 -9استيفاء طوابع الواردات وفقا ً لقانون رسوم طوابع
الواردات.
املادة ( )69نفقة اخلدمات
شروط تصفية النفقة املتعلقة بشراء اخلدمات:
1 -1قرار اإلحالة أو قرار طلب اخلدمة صادرا ً عن اجلهة
املختصة وفقا ً لقانون اللوازم العامة.
2 -2اتفاقية تقدمي اخلدمة.
3 -3فاتورة املورد.
4 -4مصادقة اجلهة املختصة مبا يفيد بأن اخلدمة نفذت
طبقا ً للشروط احملددة في االتفاقية.
5 -5شهادة خصم املصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة
الدخل.

6 -6عندما تكون أموال الدعم املطلوب للمساهمة في
متويل نشاط أو نفقة منفذ من قبل جهة ثالثة (جامعة،
مشفى )..يتم حتويل األموال مباشرة للجهة املنفذة.

6 -6استيفاء طوابع الواردات وفقا ً لقانون رسوم طوابع
الواردات.

7 -7يحق للوزير تأخير أو إلغاء الدعم املرصود إذا لم تلتزم
اجلهة املدعومة بشروط منح الدعم أو بسبب سوء
استخدامه.

املادة ( )70نفقة اإليجارات

املادة ( )68النفقة املتعلقة مبشتريات السلع التشغيلية
شروط تصفية النفقة املتعلقة مبشتريات السلع التشغيلية:
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شروط تصفية النفقة املتعلقة باإليجارات:
1 -1النسخة األولى من منوذج طلب صرف مركزي موجه
إلى وزارة املالية مبينا ً فيه :موقع املأجور والغاية من
استخدامه ،اسم املؤجر ،قيمة األجرة املستحقة للدفع
وفترتها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
2 -2عقد إيجار منظم حسب األصول.

7 -7الكفاالت املنصوص عليها في قانون اللوازم العامة.

3 -3نسخة عن إثبات ملكية العقار.

8 -8شهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة
الدخل.

4 -4شهادة إشغال مقر صادرة عن اجلهة املستأجرة.
5 -5شهادة براءة ذمة صادرة عن دائرة ضريبة األمالك.
6 -6شهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة
الدخل.
7 -7استيفاء طوابع الواردات وفقا ً لقانون رسوم طوابع
الواردات.
املادة ( )71نفقة استضافة الوفود
شروط تصفية النفقة املتعلقة باستضافة الوفود:
1 -1قرار الوزير املختص أو من يفوضه موضحا ً فيه:
اجلهة املستضافة ،املناسبة ،أسماء أعضاء الوفد،
طبيعة االستضافة من حيث املنامة و/أو وجبات
الطعام.
2 -2فاتورة املورد موقعة من الوزير املختص أو من
يفوضه.
3 -3فاتورة الفندق موقعة من اجلهة املستضافة ومن
الوزير املختص أو من يفوضه.
4 -4شهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا لقانون ضريبة
الدخل.
املادة ( )72نفقة السلع املعمرة
شروط تصفية النفقة املتعلقة بشراء السلع املعمرة:
1 -1قرار اإلحالة أو قرار الشراء صادرا ً عن اجلهة املختصة
بالشراء وفقا ً لقانون اللوازم العامة.
2 -2اتفاقية الشراء.
3 -3أمر التوريد.
4 -4محضر ضبط استالم صادر عن اجلهة املخولة
باالستالم وفقا ً لقانون اللوازم العامة.
5 -5سند اإلدخال مختوما ً من دائرة اللوازم العامة مبا يفيد
تسجيلها في سجل اللوازم املركزي.
6 -6فاتورة املورد.

9 -9استيفاء طوابع الواردات وفقا ً لقانون رسوم طوابع
الواردات.
املادة ( )73نفقة األشغال العامة
شروط تصفية النفقة املتعلقة باألشغال العامة:
1 -1قرار اإلحالة أو قرار الشراء صادرا ً عن اجلهة املختصة
وفقا ً لقانون عطاءات األشغال احلكومية.
2 -2قرار اإلحالة أو قرار شراء اخلدمات الفنية صادرا ً
عن اجلهة املختصة وفقا ً لقانون عطاءات األشغال
احلكومية.
3 -3قرار اللجنة الفنية املتعلق باألعمال اإلضافية وأوامر
التغيير وفقا ً لقانون عطاءات األشغال احلكومية.
4 -4اتفاقية األشغال أو اخلدمات الفنية.
5 -5جدول الكميات.
6 -6أمر مباشرة العمل.
7 -7كفالة الدخول في العطاء “كفالة املناقصة”.
8 -8كفالة حسن التنفيذ.
9 -9كفالة حسن األداء للخدمات الفنية.
1010بوالص التأمينات املطلوبة مبوجب العقد.
1111كفالة الصيانة (بعد التنفيذ وقبل الدفعة النهائية).
1212فاتورة املورد.
1313شهادة الدفع من الشؤون الفنية.
1414شهادة فحص مخبري للمواد واإلسفلت لعطاءات
الطرق.
1515تقرير املهندس املشرف.
1616جدول كميات األعمال املنجزة موقعا ً من املهندس
املشرف.
1717شهادة خصم مصدر صادرة عن دائرة ضريبة الدخل
أو خصم النسبة احملددة استنادا ً لقانون ضريبة
الدخل.
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1818استيفاء طوابع الواردات وفقا ً لقانون رسوم طوابع
الواردات.

2 -2تعاد الفاتورة لوجود أي خطأ في بياناتها إلى املورد
فور اكتشاف اخلطأ إلجراء التصحيح والتوقيع عليها.

1919إجراء احلجوزات الالزمة حسب شروط العقد.

3 -3ال يجوز تسديد الفاتورة التي تزيد قيمتها عن 2000
شيكل ولم يصدر بها أمر توريد إال مبوافقة الوزير
املختص.

2020استيفاء كافة شروط الدفع وإصدار شهادات االستالم
الالزمة قبل تسديد الدفعة النهائية للمقاول مبا في ذلك
التزامه بالتواريخ احملدد للتسليم ،إضافة إلى شهادة
منه تفيد أن قيمة هذه املطالبة متثل الدفعة األخيرة ولم
يبق له أي استحقاقات مبوجب هذا العقد.
املادة ( )74فاتورة املورد
ألغراض هذا النظام تشمل فاتورة املورد /مقدم اخلدمة:
1 -1الفاتورة الضريبية أصلية أو الفاتورة األصلية
للمشتغل احمللي موضحا ً فيها :اسم املورد وعنوانه،
رقم املشتغل ،اسم الدائرة املشترية ،بيان السلعة/
اخلدمة ،وحدة القياس ،الكمية ،سعر الوحدة/القطعة،
القيمة اإلجمالية ،اخلصميات ،املبلغ للدفع باألرقام
واحلروف ،تاريخ الفاتورة وتوقيع مصدرها على أن
تكون بياناتها مطابقة متاما ً لبيانات قرار اإلحالة وأمر
التوريد.
2 -2فاتورة املقاصة األصلية ( )1الصادرة عن املورد
إذا كان املشتغل مسجالً لدى الدوائر الضريبية
اإلسرائيلية ،مختومة من دائرة ضريبة القيمة املضافة
الفلسطينية.
3 -3الفاتورة الصادرة عن دوائر السلطة متضمنة
التفاصيل الالزمة وفقا ً لطبيعتها.
4 -4إذا كان مورد السلعة أو مقدم اخلدمة غير ملزم
بالتسجيل لدى ضريبة القيمة املضافة يستعاض عن
الفاتورة بتعبئة النموذج املعتمد من الوزارة الذي
يتضمن :االسم الكامل ،رقم الهوية ،العنوان ،وصف
اخلدمة ،تاريخ أدائها ،مدة العمل ،تاريخ تقدمي
املطالبة ،توقيع مقدم املطالبة ،ومصادقة املفوض
باإلنفاق ،وكشفا ً باملصاريف التابعة مثل السفر
واالنتقال سواء مقابل فواتير أو مبلغا ً مقطوعا ً
حسب االتفاق.
املادة ( )75ختم فاتورة املقاصة
1 -1على املوظف املسئول ختم فاتورة املقاصة من دائرة
ضريبة القيمة املضافة مباشرة بعد استالمها لتمكني
السلطة من استرداد قيمة الضريبة وإال وقع حتت
طائلة املسؤولية.
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املادة ( )76تعذر تقدمي الفاتورة األصلية
يجوز للوزير في احلاالت االستثنائية التي يتعذر معها تقدمي
الفاتورة األصلية املوافقة على تسديد قيمتها مبوجب نسخة
عنها ،بعد التأكد من:
1 -1إجراء الفحص الالزم في احلسابات للتأكد من أن قيمة
الفاتورة لم تصرف سابقاً.
2 -2احلصول على تصريح خطي من املورد بأنه لم يستلم
قيمتها والتزامه بإعادة املبلغ مضافا إليه الفائدة
وحتمله الضرر الالحق بالدائرة نتيجة تكرار دفعها.
املادة ( )77صالحيات املوظفني املاليني
1 -1يحدد الوزير املختص بنا ًء على تنسيب مدير عام
الشؤون املالية صالحيات املوظفني املاليني الذين يناط
بهم صرف األموال العامة أو القيام بإجراء القيود
احملاسبية والتسجيل في الدفاتر والسجالت الرقابية
والسجالت املركزية وإصدار التقارير والبيانات املالية
واملفوضني بفتح ومتابعة وإغالق وتسوية احلسابات
مع مراعاة فصل الوظائف.
2 -2حتدد صالحيات املوظفني للدخول إلى برنامج
احملاسبة لتنفيذ العمليات املالية احملددة لهم من الوزير
املختص ،مبوجب كتاب يصدره مدير عام الشؤون
املالية للجهات الفنية املختصة ويصادق عليه الوزير
املختص.
3 -3يقوم مدير عام الشؤون املالية في كل دائرة بإعداد
وتعميم وحفظ بطاقة الوصف الوظيفي لكل موظف.
4 -4يتولى مدير عام الشؤون املالية أو من يفوضه من
خارج الدوائر املالية مراقبة ومتابعة صالحيات دخول
املوظفني إلى البرنامج للتواءم مع الوصف الوظيفي
لكل منهم.
5 -5يسمح للمفوضني من موظفي دائرة الرقابة الداخلية
ودائرة التدقيق الداخلي وديوان الرقابة املالية
واإلدارية الدخول إلى برامج احملاسبة الستخراج
البيانات والتقارير فقط بإعطائهم تعريفا ً السم

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ورقم مستخدم خاص بهم ويتم إعالمهم بذلك
خطياً.

تشكيالت الوظائف جلميع الدوائر وتكون مديرية
الرواتب مسئولة عن رقابتها.

املادة ( )78تصنيف املوظفون املاليون

املادة ( )81تسجيل االعتمادات الشهرية

1 -1يصنف املوظفون املاليون ألغراض تنفيذ العمليات
احملاسبية كما يلي:

تسجل االعتمادات الشهرية التي يستمر اإلنفاق بها مبوجب
املادة ( )4من القانون بسبب عدم صدور قانون املوازنة
العامة قبل بدء السنة املالية اجلديدة وبحد أقصى ثالثة
أشهر بنفس الطريقة التي تسجل بها املوازنة السنوية.

أ-

موظف مفوض :من أعطيت له صالحية فتح
وإغالق احلسابات والتصحيح في قيود
االلتزامات املالية أو سندات الصرف أو إصدار
سندات القيد.

ب -موظف معتمد :من أعطيت له الصالحية لتدقيق
التزام مالي أو اعتماد سند صرف.
ج -موظف معد :من أعطيت له الصالحية لتسجيل
التزام مالي أو جتهيز سند صرف.
2 -2يراعى فصل الوظائف عند تسجيل التزام مالي أو
املصادقة عليه أو تسديده مبوجب سند صرف.
3 -3ال يجوز للدوائر املعني لها مراقب مالي من قبل الوزير
صرف أي سند قبل تدقيقه وإجازته من ذلك املراقب.
املادة ( )79قيد بنود موازنات الدوائر
1 -1بعد صدور قانون املوازنة تقوم الوزارة بقيد بنود
موازنات الدوائر في السجالت احملاسبية للوزارة.
2 -2تقيد الوزارة قيمة احلوالة املالية املصروفة للدوائر
للنفقات التشغيلية سلفا ً عليها.
3 -3تغلق سلف الدوائر مبوجب تقارير تصدر عن مديرية
الرقابة الداخلية.
املادة ( )80تسجيل األوامر املالية للنفقات اجلارية
1 -1تقوم الدوائر بتسجيل األوامر املالية للنفقات اجلارية
والرأسمالية والتطويرية في سجالتها احملاسبية
مبوجب سند قيد ،طرفه املدين حساب احلوالة املالية،
وطرفه الدائن جميع بنود اإلنفاق الواردة فيها.
2 -2تسجل قيمة احلوالة املالية املستلمة من اخلزينة العامة
واملخصصة لتغطية النفقات التشغيلية املدارة من قبل
الدائرة بإصدار سند قيد طرفه املدين حساب البنك،
وطرفه الدائن حساب احلوالة املالية.
3 -3على مدير عام املوازنة تزويد مديرية الرواتب
بتفاصيل موازنات بنود الرواتب واألجور وجداول

املادة ( )82استخدام منوذج خاص حلسابات املوردين
1 -1على الدوائر استخدام منوذج خاص لفتح حسابات
للموردين وأصحاب االستحقاق اآلخرين من أصل
ونسخة ،يسجل فيه اسم احلساب ورقمه بعد موافقة
املوظف املالي من صنف مفوض ،والتأكد من عدم
وجود حساب آخر لنفس اجلهة ،وترسل النسخة
األولى من النموذج إلى احملاسب املعد لفتح احلساب.
2 -2يسجل في منوذج فتح حسابات املوردين :اسم املورد،
عنوانه ،رقم امللف الضريبي (مشتغل مرخص/رقم
هوية) ،نسبة اخلصم من املصدر إذا كانت لسنة،
تفاصيل حسابه البنكي لغايات التسديد ،وينفذ فتح
احلساب في الدفاتر والبرامج احملاسبية.
املادة ( )83سند االلتزام املالي
قيد االلتزامات:
1 -1بعد توريد السلعة أو تقدمي اخلدمة ،تسجل الفاتورة
مبوجب سند التزام مالي من أربع نسخ ،طرفه املدين
حساب بند اإلنفاق املالئم باملوازنة ،وطرفه الدائن
حساب املورد ،بحيث يتضمن سند االلتزام :اسم املورد،
رقم أمر التوريد ،بند اإلنفاق ورقمه ،رقم وتاريخ
الفاتورة ،الكمية ،الوحدة وسعرها ،القيمة اإلجمالية
للفاتورة ،نسبة اخلصم وصافي القيمة للدفع.
2 -2حتول النسخة األولى والثانية والثالثة من سند
االلتزام املالي مرفقا ً معها صورة الفاتورة إلى املوظف
املالي املختص مبراقبة املخصصات ،الذي يقوم وبعد
التأكد من توافر املخصصات بالتوقيع عليها ويحيل
األولى والثانية إلى معد سند االلتزام ،ويحتفظ
بالنسخة الثالثة.
3 -3يقوم املوظف املالي (معد السند) بإرفاق النسخة
األولى من سند االلتزام بعد توقيعها من املوظف املالي
املختص مبراقبة املخصصات مع الفاتورة األصلية
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وأمر التوريد والوثائق األخرى املتعلقة بالشراء -بعد
ترقيمها – إلى املوظف املالي املختص بتنظيم سندات
الصرف.

8 -8في حالة اكتشاف املراقب لوجود خطأ في سند
الصرف ،يعاد مبوجب الئحة إرجاع مستندات حتمل
رقما ً متسلسالً:

4 -4ترفق النسخة الثانية مع النسخة الرابعة من السند،
وحتفظ في ملف خاص مرتبة وفق الرقم املتسلسل.

إلى مدير عام الشؤون املالية أو من يفوضه إذا
كان اخلطأ في العمليات احلسابية.

املادة ( )84صرف النفقة
سندات الصرف:
1 -1بعد قيد االلتزام ،تصرف النفقة بقرار من املرجع
املختص مبوجب سند صرف ،معززا ً بوثائق صرف
النفقة حسب نوعها.
2 -2بعد التأكد من توافر املخصصات ،يقوم املوظف املالي
املختص بإعداد سندات الصرف ،واستكمال أي نقص
فيها ،وفرزها إلى مجموعتني :األولى التي تسدد من
احلوالة املالية املستلمة من اخلزينة العامة ،والثانية
التي تصرف مركزيا ً من وزارة املالية.
3 -3يقوم املوظف املالي من صنف معد بتنظيم سند صرف
للنفقات التي تصرف من احلوالة املالية املستلمة من
اخلزينة العامة من أربع نسخ يحمل رقما ً متسلسالً،
طرفه املدين حساب املورد ،وطرفه الدائن اسم ورقم
حساب البنك ويكون معززا ً بوثائق تصفية النفقة
ومثبتا ً فيه :االسم الكامل لصاحب االستحقاق ،اسم
ورقم حسابه البنكي ،بند اإلنفاق ورقمه ،رقم سند
االلتزام ،بيان الدفعة وما هيتها ،املبلغ اإلجمالي،
االستقطاعات\احلجوزات ،املبلغ الصافي ،نوع العملة،
التاريخ ،اسم معد السند وتوقيعه.
4 -4يرفق املوظف النسخة األولى والثانية والثالثة من سند
الصرف مع سند االلتزام املالي ،ويحيلها إلى املوظف
املالي من صنف معتمد ،ويحتفظ بالنسخة الرابعة في
ملف خاص مرتبه بالتسلسل.
5 -5بعد اعتماد سند الصرف ،يحال إلى مدير عام شؤون
املالية أو يفوضه لالطالع عليه وتوقيعه وكتابة اسمه
الكامل وإحالته إلى رئيس الدائرة.
6 -6يوقع سند الصرف من رئيس الدائرة أو املفوضني من
قبله ،ويعتبر التوقيع على السند شهادة بأن اإلجراءات
متت حسب األصول.
7 -7يحال سند الصرف إلى املراقب الداخلي ،الذي عليه
تدقيق جميع محتويات ومعززات سند الصرف ومدى
موافقته للقوانني واألنظمة املالية.
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أ-

ب -إلى املفوض باإلنفاق مبوجب الئحة إرجاع
مستندات إذا كان اخلطأ في االسم أو القيمة أو
ملخالفته للقوانني واألنظمة املالية.
9 -9بعد اعتماد املراقب الداخلي لسند الصرف ،يقوم
بتوقيعه وكتابة اسمه الكامل وختم السند وكافة
مرفقاته بخامت (دقق) ،ويحيل سند الصرف إلى أمني
الصندوق.
املادة ( )85تسديد النفقة
1 -1تسدد النفقة للمستفيد بعد ثبوت االستحقاق مبوجب:
أ-

شيك.

ب -حوالة بنكية.
ج -اعتماد مستندي.
2 -2يجوز التسديد بأوراق النقد للدفعات التي ال تزيد
قيمتها عن  500شيكل.
3 -3تسدد املستحقات املترتبة للدوائر املوردة لسلع أو
خدمات بحوالة بنكية فقط.
4 -4يصدر سند التسديد ألمر صاحب االستحقاق بكتابة
اسمه من ثالثة مقاطع على األقل إذا كان شخص
طبيعياً ،وبكتابة االسم الرسمي للشخص االعتباري
كامالً.
5 -5على الرغم مما ورد في الفقرة السابقة ،يجوز
استقطاع أية مبالغ من مستحقات صاحب االستحقاق
في احلاالت اآلتية:
أ-

استقطاع أية ضرائب أو رسوم مفروضة
مبوجب قانون.

ب -تنفيذا ً لقرارات احملاكم أو دوائر اإلجراء وتسديد
املبالغ املستقطعة إلى اجلهة احملددة في تلك
القرارات.
6 -6يتم إعالم صاحب االستحقاق خطيا ً بقيمة االستقطاع
واجلهة املسدد إليها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )86مهام امني الصندوق
يقوم أمني الصندوق مبا يلي:
1 -1التأكد من قيد السند في سجل اليومية وانه موقع من
مفوض باإلنفاق ،ومجاز من املراقب الداخلي.
2 -2بعد التأكد من تنظيم أمر قبض بجميع االقتطاعات
مبوبة حسب نوعها ،وصحة رقم واسم حساب البنك
في حالة إصدار حوالة ،يصدر بصافي قيمة السند
شيكا ً أو حوالة باسم املستفيد الكامل.
3 -3تنظيم شيك بقيمة االستقطاعات/احلجوزات املبينة
في سند الصرف ،وإرفاقه بأمر القبض ،وإرساله بعد
استكمال توقيعه من املفوضني إلى محاسب األمانات
مقابل وصول مقبوضات.
4 -4تدوين بيانات الشيك أو احلوالة على سند الصرف
وتوقيعه وكتابة اسمه الكامل والتاريخ.
5 -5توقيع الشيك أو احلوالة من فئة (ج) وإرساله مع سند
الصرف إلى املفوضني بالتوقيع على احلساب البنكي
الستكمال التوقيع على النحو اآلتي:
أ-

التوقيع من املفوض من فئة (ب) إذا كانت قيمة
الشيك ال تتجاوز ألف شيكل.

ب -التوقيع من مفوض ثالث من فئة (أ) باإلضافة
إلى التوقيعني السابقني إذا كانت قيمة الشيك
تزيد عن ألف شيكل.
ج -يجوز للمفوض بالتوقيع من فئة (أ) أن يوقع
بدال من املفوض بالتوقيع من فئة (ب) كما يجوز
للمفوض بالتوقيع من فئة (ب) أن يوقع بدال من
املفوض بالتوقيع من فئة (ج).
د -ال يجوز صرف أي شيك ما لم يوقع من مفوضني
اثنني.
6 -6يقوم أمني الصندوق بختم سند الصرف وكافة
مرفقاته بخامت (مدفوع).
7 -7يتم تسليم الشيك إلى املستفيد أو من يفوضه خطيا ً
بعد التثبت من هويته وتوقيعه على االستالم.
8 -8تخصم إجمالي قيمة سند الصرف تلقائيا ً من أرصدة
االلتزامات وأرصدة الذمم الدائنة للموردين مبوجب
سند الصرف ،الذي يكون طرفه املدين حساب املورد
صاحب االستحقاق ،وطرفه الدائن حساب البنك
واالستقطاعات.

9 -9يجب أن تقرن التواقيع اآللية باستخدام أرقام
وصالحيات االستخدام ضمن برامج احملاسبة اآللية
بتواقيع يدوية.
1010يقوم أمني الصندوق بفرز سند الصرف كما يلي:
أ-

يحيل النسخة األولى من سند الصرف ومعززاته
إلى احملاسب ماسك دفتر اليومية العامة.

ب -يحيل النسخة الثانية إلى مدير عام الشؤون
املالية لترفق مع كشف اإلنفاق الشهري.
ج -يحتفظ بالنسخة الثالثة في ملف خاص مرتبة
وفق الرقم املتسلسل.
املادة ( )87إخراج القيد اليومي
على املوظف املالي املختص مبسك دفتر اليومية العامة
إخراج تقرير يومي لدفتر اليومية العامة من ثالث نسخ،
ومطابقته مع سندات الصرف وأرصدة حسابات األستاذ
للمخصصات وحلسابات املوردين ،تأكيدا ً خلصم االلتزامات
وصحة التسديدات والترحيل إلى دفاتر األستاذ املساعدة،
ويقوم بتوقيع التقرير وكتابة اسمه الكامل ،ويحيل النسخة
األولى منه – مرفقة مع املستندات -إلى أمني أرشيف سندات
الصرف حلفظاها ،ويرسل النسخة الثانية إلى احملاسب
املختص بإعداد تقرير اإلنفاق الشهري ،ويحتفظ بالنسخة
الثالثة في ملف خاص مرتبة حسب التاريخ.
املادة ( )88إعداد تقرير اإلنفاق الشهري
1 -1على املوظف املختص بإعداد تقرير اإلنفاق الشهري
استخراج ميزان املراجعة باملجاميع واألرصدة من
واقع دفتر األستاذ العام من ثالث نسخ وبعد التأكد
من مطابقته مع دفتر اليومية العامة ،يقوم بإعداده
وفق النموذج احملدد من الوزارة وتوقيعه وكتابة
اسمه الكامل وإرسال النسخة األولى والثانية منه-
مرفقة مع النسخة الثانية من تقارير اليومية العامة-
إلى املوظف املالي املختص بإعداد املطابقة البنكية،
ويحتفظ بالنسخة الثالثة لديه في ملف خاص مرتبة
حسب التاريخ.
2 -2يقوم املوظف املالي املختص بإجراء املطابقة البنكية
بإعدادها من ثالث نسخ والتوقيع عليها مع كتابة
اسمه ،ويحيل النسخة األولى والثانية منها – مرفقة
مع النسخة األولى والثانية من تقرير اإلنفاق الشهري
والنسخة الثانية من تقارير اليومية العامة -إلى مدير
عام الشؤون املالية ،الذي يحيلها بعد املصادقة عليها
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إلى املراقب املالي إلجراء الفحوصات الالزمة وتوقيعها
وختمها بخامت (دقق) وإعادتها إلى مدير عام الشؤون
املالية في الدائرة بعد االحتفاظ بصورة عنها.
3 -3ترسل النسخة األولى من تقرير اإلنفاق الشهري
والنسخة األولى من املطابقة البنكية بعد تصديقها كما
ورد أعاله خالل األسبوع األول من الشهر الالحق إلى
دائرة اخلزينة العامة في الوزارة ،وترسل النسخة
الثانية منهما-مرفقة مع تقارير اليومية العامة – إلى
أمني األرشيف حلفظها.
املادة ( )89تقرير اإلنفاق الشهري
1 -1تنظم دائرة اخلزينة العامة من واقع تقرير اإلنفاق
الشهري املعتمد من املراقب الداخلي املتضمن اسم
املراقب املفوض وتوقيعه وختمه سند قيد ،طرفه
املدين بنود اإلنفاق ،وطرفه الدائن سلفة الدائرة
احملولة مبوجب األوامر املالية ،وتسجل تفاصيله في
دفتر اليومية العامة املركزي ،ويرحل إلى دفتر أستاذ
النفقات املركزي.

أو من يفوضه التخاذ احد اإلجراءات اآلتية:
 .1إصدار سند صرف باملبلغ الصحيح إذا كان
اخلطأ في العمليات احلسابية.
 .2إعادة طلب الصرف املركزي إلى املفوض
باإلنفاق في الدائرة ذات العالقة مرفقا ً
معه الئحة إرجاع املستندات إذا كان اخلطأ
في االسم أو القيمة أو ملخالفته للقوانني
واألنظمة املالية إلجراء التصويب الالزم.
د -تقوم دائرة اخلزينة العامة بتسديد قيمة طلب
الصرف املركزي املعتمد من املراقب الداخلي
مبوجب سند صرف خصما ً من األوامر املالية
الصادرة للدائرة.
هـ -تنظم اخلزينة شيكا ً أو حوالة تصدر ألمر
صاحب االستحقاق.
و -تسلم اخلزينة الشيكات وصور احلواالت
ملندوبي الدوائر املخولني باستالمها إليصالها
فورا ً ألمناء الصناديق في دوائرهم.

2 -2تقوم اخلزينة مبقارنة البيانات الواردة في التقرير مع
تلك التي تردها من الرقابة الداخلية مباشرة.

املادة ( )91تسليم الشيك

املادة ( )90صرف بنود اإلنفاق

1 -1يتم تسليم الشيك إلى املستفيد مباشرة أو إلى املفوض
عنه باالستالم.

صرف بنود اإلنفاق املدارة مركزيا ً من الوزارة:
 -1اإلجراءات والقيود في الدوائر:
 أيقوم موظفو الدوائر املاليني من صنف معتمدبتحويل سند االلتزام املالي الذي سيتم صرفه
من وزارة املالية بعد مراجعته واستكمال جميع
شروط صرفه وإرفاق املستندات الالزمة
والتوقيع عليه إلى مدير عام الشؤون املالية في
الدائرة.
 بيقوم مدير عام الشؤون املالية في الدائرة بتعبئةمنوذج طلب صرف مركزي من ثالث نسخ
موضحا ً فيه :اسم الدائرة ،ورقمها في املوازنة
العامة ،وبند الصرف ،واملبلغ ،والعملة ،واسم
املستفيد ،وكامل بيانات النموذج .ويصدق
النموذج من املفوض باإلنفاق ويرسله إلى دائرة
اخلزينة العامة.
 جفي حالة اكتشاف املراقب لوجود خطأ في طلبالصرف املركزي يصدر الئحة إرجاع مستندات
حتمل رقما ً مسلسالً ويحيلها إلى مدير عام اخلزينة
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2 -2تسلم الوزارة شيكات أصحاب االستحقاق واملوردين
التي تصدرها مباشرة من حساب الوزارة البنكي
بتفويض من الوزير املختص ضمن ترتيبات التسديد
املركزي أو إدارة املنح واألمانات املخصصة إلى
مندوبي الدوائر املخولني باستالمها لتقوم بتدقيقها
وتسليمها للمستفيدين.
3 -3ترسل الوزارة للدوائر تقريرا ً شهريا ً مفصالً بجميع
املبالغ املسددة وفقا ً للبند السابق مبينا ً فيه البند املالي
ورقمه.
4 -4يجوز تسليم شيك مسحوب من الوزارة حسب البند
( )2أعاله إلى املستفيد مباشرة مبوجب كتاب خطي
صادر عن مدير عام الشؤون املالية في الدائرة.
5 -5الشيك الذي تعذر تسليمه إلى املستفيد خالل سنة
من تاريخ إصداره – ألي سبب كان – يلغى وتسجل
قيمته أمانه باسم املستفيد.
6 -6تدير الوزارة سجالً خاصا ً لبيان الشيكات املعادة من
الدوائر بغرض اإللغاء أو التعديل ،تدون فيه سبب
اإلعادة واإلجراء الذي اتخذته الوزارة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
7 -7تسجل حاالت إلغاء الشيكات وعدم تنفيذ الصرف
بقيود عكسية لقيود الصرف األساسية.
املادة ( )92تسليم تفاصيل الرواتب واألجور
1 -1في بداية كل سنة مالية ،تزود دائرة املوازنة العامة
مديرية الرواتب بتفاصيل قانون املوازنة املتعلقة
بالرواتب واألجور وجدول تشكيالت الوظائف لكافة
الدوائر ،كما ترسل نسخة لدائرة اخلزينة العامة
ومديرية الرقابة الداخلية.
2 -2على مديرية الرواتب إعداد واحتساب الرواتب وفقا ً
لقانون املوازنة وتصنيفاته وجدول فئات الوظائف
وسلم الرواتب والعالوات.
3 -3تقوم مديرية الرواتب شهريا ً بعد احتساب الرواتب
املستحقة ،بتنظيم طلب صرف الرواتب واألجور من
ثالث نسخ ،مرفقة بكشف بأسماء وأرقام حسابات
أصحاب االستحقاق البنكية ،موزعة حسب البنوك
أو مفصلة حسب اسم الدائرة أو وحدة اإلنفاق
التابعة لها ،وترسل النسخة األولى إلى دائرة اخلزينة
العامة ،والثانية إلى مديرية الرقابة الداخلية ،وحتتفظ
بالنسخة الثالثة في ملف خاص.
4 -4تسدد اخلزينة صافي الراتب بعد إجراء االستقطاعات
الالزمة ،وتسجل بسند قيد طرفه املدين بنود اإلنفاق
اخلاصة بالرواتب واألجور وتفرعاتها لكل دائرة على
حده وبالقيمة اإلجمالية للرواتب احملتسبة شاملة
االستقطاعات ،وطرفه الدائن حساب البنك وحسابات
األمانات املستقطعة.
5 -5تسدد وزارة املالية أمانات االستقطاعات إلى اجلهات
املستفيدة شهريا ً مبوجب سندات صرف ،طرفها
املدين حساب األمانات املستقطعة وطرفها الدائن
حساب البنك.
6 -6تقوم مديرية الرواتب شهريا ً بإعالم كل دائرة مبا
مت قيده خصما ً على بنود موازنتها املتعلقة بالرواتب
واألجور بعد صرفها.
7 -7تسجل الدوائر تسديد رواتب موظفيها مبوجب سند
قيد ،طرفه املدين حسابات بنود اإلنفاق اخلاصة
بالرواتب واألجور وتفرعاتها بالقيمة اإلجمالية،
وطرفه الدائن حساب احلوالة املالية.
8 -8تقيد رواتب كانون أول املستحقة للموظفني في األول
من كانون ثاني من العام القادم على حساب السنة
املالية املنتهية مبوجب سند قيد تاريخ .12/31

9 -9على دائرة الرقابة الداخلية في الوزارة إنهاء عمليات
التدقيق شهريا ً على الرواتب بشقيها املدني والعسكري
قبل يوم الرابع والعشرين من كل شهر وعن الشهر
السابق.
املادة ( )93حظر إجراء تغيير في القيود احملاسبية
ال يجوز إجراء أي تغير في القيود احملاسبية في دفتر اليومية
العامة يؤدي إلى إلغاء عملية مالي بشطبها أو عدم إظهاره
ويصحح اخلطأ فقط مبوجب سند قيد ومن قبل موظف مالي
من الصنف مفوض.
املادة ( )94التظهير
1 -1الشيكات احلكومية غير قابلة للتظهير (التجيير) وال
تصرف إال للمستفيد األول.
2 -2يجب أن تكون العبارة (يصرف للمستفيد األول فقط)
مطبوعة آليا على الشيك الذي يدر بوساطة نظام آلي
محوسب.
3 -3على الدائرة التي تصدر شيكا ً يدويا ً ختمه بعبارة
(يصرف للمستفيد األول فقط).
4 -4تصدر الشيكات احلكومية مسطرة إذا كانت محررة
ألمر دائرة حكومية أخرى أو جلهة اعتبارية.
5 -5يجوز إلغاء التسطيرعندما يكون الشيك بهدف تفوير
السيولة في صندوق سلفة املصاريف النثرية ،وعلى
إال تزيد قيمته عن  2000شيكل.
6 -6يوقع كل منوذج يوجه إلى البنك بطلب طباعة دفاتر
شيكات من قبل أحد املفوضني باإلنفاق إضافة إلى
مدير عام الشؤون املالية في الدائرة.
املادة ( )95طبع دفاتر الشيكات
تطبع دفاتر الشيكات الستعمال الدوائر احلكومية من أصل
وكعب ونسخة كربونية ،بحيث يسلم األصل للمستفيد،
ويحفظ الكعب ألغراض املطابقة البنكية ومتابعة احلسابات
في الدائرة املالية في ملف خاص مرتبا ً بتسلسل أرقام
الشيكات ،وحتفظ النسخة الكربونية مع سند الصرف.
املادة ( )96وقف صرف الشيك
1 -1في حالة قيام املستفيد بإشعار الدائرة خطيا ً عن فقدان
شيك ،تقوم الدائرة وبعد التأكد من عدم قيد قيمته على
حساب البنك املسحوب عليه لغاية تاريخه مبطالبة
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البنك بوقف صرف الشيك مبوجب منوذج “طلب
وقف صرف شيكات” من نسختني موقعا ً من مفوض
فئة (أ).

إصدارها ستة أشهر ويتم التأكد من بيانات الكشف
بالرجوع إلى كعب الشيكات التي لم تسدد بعد أو من
خالل برامج احملاسبة.

2 -2ترفق الدائرة النسخة الثانية موقعة من البنك مع كعب
الشيك الذي فقد ومت إيقافه وتسجل على كعب الشيك
عبارة موقوف مع كتابة رقم النموذج.

2 -2تقيد الشيكات التي لم تقدم للصرف خالل ستة أشهر
من تاريخها ،على حساب البنك إلى حساب “أمانات
الشيكات غير املقدمة للسحب”.

3 -3تسجل قيمة الشيك املوقوف مبوجب سند قيد طرفه
املدين حساب البنك أو حساب الشيكات غير املصروفة
وطرفه الدائن حساب جاري شيكات مفقودة.

3 -3عندما يتم متديد صالحية شيك ،سبق أن قيدت قيمته
حلساب “أمانات شيكات لم تقدم للسحب” تقيد القيمة
على احلساب املذكور إلى حساب البنك.

4 -4يتم إصدار شيك بدل فاقعد بعد توقيع املستفيد على
تعهد بعدم صرف الشيك املفقود وإعادته إلى الدائرة
إذا وجده فيما بعد.

4 -4يوقع كل قيد على حساب “أمانات شيكات لم
تقدم للسحب” من مدير عام الشؤون املالية أو من
يفوضه.

5 -5يتم قيد الشيك اجلديد على حساب الشيكات املفقودة،
ويرفق معه كعب الشيك املفقود ومنوذج طلب التوقيف
والتعهد املوقع من املستفيد.

5 -5في احلاالت االستثنائية التي يتبني فيها بأن شيكا ً
لن يتم صرفه نهائياً ،يتوجب إلغاءه من حساب البنك
وقيده حلساب اإلنفاق الذي قيد عليه أصالً إذا كان
صادرا ً في السنة املالية اجلارية ،وحلساب اإليرادات
األخرى إذا كان صادرا ً في سنوات سابقة مع بيان
السبب ومصادقة الوزير املختص.

6 -6في احلاالت التي تتأكد فيها الدائرة ،بأن الشيك الذي
سبق لها إصداره لم يصل ليد املستفيد ،يحق لها
إصدار شيك بديل وفقا ً ملا ورد في البنود أعاله.
املادة ( )97طلب وقف الشيك
في احلاالت التي تتطلب معاجلتها إيقاف صرف شيك ،يتم
الطلب من البنك إيقافه مبوجب منوذج “طلب وقف صرف
شيكات” وبعد استالم تأكيد البنك ألمر التوقيف ،يتم إلغاؤه
بعكس قيد صرفه وإرفاق كعب الشيك املوقوف مع كعوب
الشيكات املصروفة ،مع بيان :سبب التوقيف ،ورقم سند قيد
اإللغاء ،وإشعار املستفيد بذلك.
املادة ( )98إلغاء الشيك
1 -1إذا مت إلغاء شيك ألي سبب ،يتم ختمه بخامت (ملغى)
ويرفق مع الشيكات املصروفة.
2 -2ال يجوز الطلب من البنك صرف أي شيك مت وقفه ،وال
يسدد مبلغ الشيك املوقوف إال بإصدار شيك جديد.
املادة ( )99إعداد كشف بالشيكات
1 -1ألغراض إجراء املطابقة البنكية ،يتم في بداية كل شهر
إعداد كشف بالشيكات التي أصدرت على احلساب
ولم يتم سحبها من البنك (الشيكات الصادرة ولم
تسدد بعد) ،يتضمن تاريخ ورقم ومبلغ الشيك،
مع إظهار مجموع الشيكات التي مضى على تاريخ
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6 -6إذا تبني في نهاية السنة املالية وجود أرصدة في
حساب “أمانات الشيكات غير املقدمة للسحب”
لشيكات صدارة في السنة املالية السابقة ،يتم إغالق
رصيدها بقيدها حلساب اإليرادات األخرى دون أي
اعتبار لسبب عدم تقدمي الشيك للسحب.
7 -7يعبأ منوذج توضيح للشيكات التي قيدت مبالغها
حلساب اإليرادات األخرى مع تدوين بيان سبب
قيدها لإليرادات وكتابة رقم القيد اخلاص بها ويرفق
مع كعب الشيك ويحفظ في ملف كعوب الشيكات
املصروفة.
8 -8على الدائرة متابعة الشيكات غير املصروفة والتحقق
من األسباب التي حالت دون تقدميها للصرف.
9 -9يجوز وبقرار من الوزير تسديد شيك سبق قيده
حلساب اإليرادات األخرى ،بإصدار شيك جديد على
حساب بند املوازنة املالئم في السنة التي يتم فيها
التسديد.
1010يخول املفوضني بالتوقيع بتمديد صالحية الشيكات
لغاية ستة أشهر فقط من تاريخ انتهاء صالحيتها.
1111ال يجوز التغيير أو التصحيح نهائيا ً في رقم الشيك أو
رقم احلساب أو املبلغ أو العملة أو اسم املستفيد وألي
سبب من األسباب.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل السابع :السلف
املادة ( )100السلف
1 -1السلف هي الدفعة أو املبلغ املصروف مقدما ً نهائيا ً قبل
احلصول على اخلدمة أو إجناز املهمة أو توريد السلعة
وحتدد قيمتها على أساس العمل املطلوب إجنازه أو
االلتزام املطلوب مواجهته وتقدمي الوثائق التي تعزز
الصرف.
2 -2تصرف السلفة بعد التأكد من توافر املخصصات لبند
أو بنود اإلنفاق التي ستقيد عليها.
3 -3ال تصرف السلفة إال بقرار من املرجع املختص وفقا ً
للصالحيات احملددة في هذا النظام.
4 -4ال يجوز استعمال السلف لغير الغاية التي صرفت من
أجلها.
املادة ( )101السلفة الدائمة
1 -1السلفة الدائمة (صندوق املصاريف النثرية) :وهي
السلفة التي تصرف باسم املوظف املوكل له تغطية
النفقات النثرية املتكررة ذات املبالغ الصغيرة التي
تقتضيها طبيعة عمل الدائرة لتسديد املصاريف فقط،
وال يجوز استخدامها في حتصيل اإليرادات ويتم
تغذية الصندوق بالنقد من حساب البنك املخصص
للنفقات.
2 -2السلفة املؤقتة :وهي السلفة التي تصرف باسم جهة
أو موظف كلف بأداء مهمة أو شراء سلعة أو خدمة أو
ملواجهة نفقات ذات طبيعة محددة مثل:
أ-

رسوم التدريب وبدالت االشتراك في الدوريات
واملجالت أو اجلمعيات املهنية واملساهمات في
املنظمات واالحتادات احمللية واإلقليمية والدولية
والتأمينات املستردة.

ب -السلفة املصروفة على حساب مهمة عمل رسمية
وفقا ً لنظام بدالت مهمات السفر الرسمية.
3 -3السلفة اخلاصة :وهي السلفة التي تصرف ملورد أو
جهة خارجية تنفيذا ً نهائيا ً لعقد أو اتفاق مكتوب.
4 -4ال يجوز ألمني صندوق املصاريف النثرية صرف أي
دفعة تزيد عن  200شيكل نقدا ً نهائيا ً إال مبوافقة
الوزير املختص على أال تزيد تلك الدفعة عن 500
شيكل ،وال يجوز جتزئة دفعة بهدف إتاحة الصرف
من صندوق املصاريف النثرية.

5 -5على الوزير املختص فتح حساب بنكي باسم أمني
صندوق املصاريف النثرية باإلضافة إلى وظيفته إذا
زادت قيمة سلفة الصندوق عن  2000شيكل وإعالم
الوزير بذلك.
6 -6على الدائرة توفير وسائل األمان حلفظ أموال صندوق
املصاريف النثرية.
7 -7على مدير عام الشؤون املالية في الدائرة حتديد بنود
الصرف التي ميكن تسديدها من صندوق املصاريف
النثرية واحلد األقصى لكل بند مبا يتفق مع األوامر
املالية الصادرة.
املادة ( )102صندوق املصاريف النثرية
ينشأ صندوق املصاريف النثرية سنويا ً نهائيا ً بقرار من
الوزير املختص بنا ًء على طلب يقدم له من قبل مدير عام
الشؤون املالية موضحا ً فيه :األسباب التي تستدعي إنشاؤه،
وقيمة املبلغ املطلوب واسم موظف مثبت الستالم أمانته
ويكون إنشاء الصندوق على النحو اآلتي:

 1 -1بقرار من الوزير املختص إذا كانت قيمته ال تتجاوز
 5000شيكل.
2 -2بقرار من الوزير بنا ًء على تنسيب الوزير املختص
إذا كانت قيمته تزيد عن  5000شيكل وال تتجاوز
 20000شيكل.
3 -3يجوز للوزير أو للوزير املختص زيادة أو تخفيض
املبلغ الذي تقرر ألحد صناديق املصاريف النثرية
خالل السنة إذا رأى ضرورة لذلك.
4 -4ال يجوز ألمني صندوق املصاريف النثرية صرف أي
دفعة تزيد عن  200شيكل نقدا ً نهائيا ً إال مبوافقة
الوزير املختص على أال تزيد تلك الدفعة عن 500
شيكل ،وال يجوز جتزئة دفعة بهدف إتاحة الصرف
من صندوق املصاريف النثرية.
5 -5على الوزير املختص فتح حساب بنكي باسم أمني
صندوق املصاريف النثرية باإلضافة إلى وظيفته إذا
زادت قيمة سلفة الصندوق عن  2000شيكل وإعالم
الوزير بذلك.
6 -6على الدائرة توفير وسائل األمان حلفظ أموال صندوق
املصاريف النثرية.
7 -7على مدير عام الشؤون املالية في الدائرة حتديد بنود
الصرف التي ميكن تسديدها من صندوق املصاريف
النثرية واحلد األقصى لكل بند مبا يتفق مع األوامر
املالية الصادرة.
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دليل التشريعات السارية في فلسطني
املادة ( )103أمني صندوق املصاريف
1 -1يكون أمني صندوق املصاريف النثرية خاضعا ً نهائيا ً
لنظام الكفاالت ،ويكون مسئوالً مسؤولية شخصية
عن صحة عمليات الصرف واستيفائها لشروط
صرف النفقة وإرفاق املستندات املؤيدة لها.
2 -2يجب أن يتوفر في صندوق املصاريف النثرية وبشكل
دائم كامل مبلغ سلفة املصاريف النثرية سواء نقدا ً أو
طوابع أو سندات صرف مسددة.
3 -3تسلم األموال ألمني صندوق املصاريف النثرية
بإصدار شيك ألمره من احلساب البنكي اخلاص
بنفقات الدائرة وتقيد ذمة شخصية عليه.
4 -4عند استعاضة املبالغ املصروفة من صندوق
املصاريف النثرية يقيد مبلغ االستعاضة على حساب
بنود اإلنفاق.
5 -5على مدير عام الشؤون املالية إجراء فحص فجائي
للصندوق ( )4مرات في السنة على األقل مبوجب
مضر فحص صندوق فجائي ينظم حسب األصول.
املادة ( )104صرف السلف
1 -1يخضع صرف السلف للقوانني واألنظمة والتعليمات
املتعلقة بصرف مراقبة النفقات العامة ،ويعتبر أمني
صندوق املصاريف النثرية مسئوال بصفة شخصية
عن أي نقص أو إهمال أو مخالفة لتلك القوانني
واألنظمة والتعليمات.
2 -2يحدد الوزير املختص أسماء موظفني اثنني على األقل
من موظفي الدائرة ،ليقوم أحدهما بالتوقيع مع أمني
الصندوق على احلساب البنكي لسلفة صندوق
املصاريف النثرية.
3 -3عند اكتشاف عجز في صندوق املصاريف النثرية،
على أمني الصندوق إخطار مسئوله املباشر واملراقب
الداخلي ويتحمل أمني الصندوق قيمة أي عجز فيه.
4 -4عند اكتشاف زيادة في صندوق املصاريف النثرية،
على أمني الصندوق إخطار مسئوله املباشر واملراقب
الداخلي ،ويقيد أمين الصندوق الزيادة فيه إلى
حساب أمانات زيادة الصندوق ،وإذا لم يتمكن من
اكتشاف أسبابها خالل أسبوع من حدوثها ،تعامل
معاملة اإليرادات ويتم إشعار الوزير املختص ودائرة
اخلزينة العامة خطيا ً مبوجب كتاب يرفق معه النسخة
األولى من سند القبض الصادر عن اجلهة املخولة
بقبض اإليرادات.
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5 -5ال يجوز السحب على املكشوف من حساب البنك
املفتوح إلدارة صندوق املصاريف النثرية.
املادة ( )105مسك دفتر اليومية
1 -1على أمني صندوق املصاريف النثرية مسك دفتر
اليومية إلدارة حساب صندوق املصاريف النثرية
تتكون كل صفحة منه من أصل ونسختني.
2 -2يتم الصرف من الصندوق وفقا لإلجراءات اآلتية:
أ-

ينظم سند صرف فرعي من أصل ونسخة
لكل دفعة مرفقا ً معه فاتورة مورد لكل شراء
سلعة أو خدمة مبينا ً فيه :اسم املستفيد ،رقم
الفاتورة ،بيان الدفعة ،بند الصرف ،طريقة
الدفع ،رقم الشيك وتاريخه مقابل سند قبض
من مستلم الدفعة أو توقيعه على الفاتورة مبا
يفيد قبض املبلغ.

ب -يدون على كعب الشيك :اسم املستفيد ،املبلغ،
التاريخ ،بيان الدفعة ورقم الفاتورة.
3 -3بعد كل عملية صرف تسجل بيانات سند الصرف في
دفتر يومية صندوق املصاريف النثرية.
4 -4ترصد في نهاية كل يوم عمل جميع السندات املصروفة
ملطابقتها مع رصيد الصندوق وفي يوم العمل قبل
األخير من كل شهر ،أو عند طلب أية استعاضة أو
تسديد أية سلفة ،يقوم بإلغاء األسطر غير املعبأة من
الصفحة قيد االستخدام في الدفتر ،ويقوم بتدوين
مجموع النفقات والرصيد النقدي أو البنكي في
اخلانات املخصصة لذلك والتوقيع عليها ،وإرسال
النسخة األولى والثانية مع املستندات إلى مدير عام
الشؤون املالية في الدائرة.
5 -5يصادق مدير عام الشؤون املالية في الدائرة على
النسخة األولى من الدفتر إشعارا ً منه بتدقيق
وقوبل النفقات واالستخدام وعدم وجود مخالفات
إدارية فيها ،ويحيل النسخة األولى مرفقة معها
املستندات إلى احملاسب بدرجة معد ليقوم بإعداد
سند صرف بقيمة االستعاضة ،ويحيل النسخة
الثانية إلى املوظف املالي املختص بإجراء املطابقة
البنكية.
6 -6في حالة عدم اعتماد مدير عام الشؤون املالية ألية
دفعات منفذة من صندوق املصاريف النثرية يحيلها
إلى املراقب الداخلي للبت فيها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )106تسليم كامل رصيد املبلغ
يسدد أمني صندوق املصاريف النثرية السلفة كما يلي:
1 -1يسلم كامل رصيد املبلغ غير املصروف مبوجب
سند صرف فرعي مقابل سند قبض من الصندوق
الرئيس باسمه ،ويودع مبلغ سند القبض أو الشيك
في احلساب البنكي اخلاص بنفقات الدائرة ،ويعامل
معاملة النفقات التي استردت في ذات العام.
2 -2يسلم املستندات املصروفة إلى مدير عام الشؤون
املالية الذي ينظم بقيمة املعتمد منها سند قيد ،طرفه
املدين بنود اإلنفاق ،وطرفه الدائن اسم أمني عهدة
صندوق املصاريف النثرية.
املادة ( )107السلف املؤقتة
1 -1تسدد السلفة املؤقتة :فور أداء املهمة أو شراء السلعة
أو اخلدمة أو انتهاء الغاية التي صرفت من اجلها.

4 -4ال يجوز االتفاق على صرف سلفة لشراء سلع أو
خدمات ذات استخدامات عامة إال مبوافقة الوزير.
5 -5تصرف السلف اخلاصة وفقا ً لنصوص العقد املنظم
لها.
املادة ( )110الدفع بقيمة األعمال املنجزة
1 -1يتم حتديد قيمة جميع دفعات العقد بشرط إال تقل نسبة
الدفعة النهائية عن ( )10باملائة من القيمة اإلجمالية.
2 -2ال يجوز تسديد الدفعة النهائية إال بعد إجناز كامل
العمل واستالمه حسب األصول.
3 -3يجب ربط الدفعات بقيمة األعمال املنجزة مع املواعيد
املقدرة إلجناز العمل.
4 -4يتم عند املخالصة النهائية خصم الدفعات املسددة من
القيمة اإلجمالية للعقد.

2 -2يتم خصم السلة املؤقتة املصروفة للموظف من راتبه
في حالة عدم تسديدها.

الفصل الثامن :األمانات والتأمينات

3 -3ال يجوز صرف سلفة مؤقتة ملوظف غير مصنف إال
مبوافقة الوزير.

املادة ( )111األمانات

املادة ( )108فتح دفتر أستاذ مساعد
1 -1يفتح لدى الدائرة دفتر أستاذ مساعد خاص تقيد فيه
جميع السلف املصروفة.
2 -2على املوظفني الذين يتم انتهاء خدماتهم سواء باإلحالة
على التقاعد أو ترك اخلدمة أو االستقالة أو اإلقالة
احلصول على براءة ذمة من الوزارة.
املادة ( )109صرف السلفة اخلاصة
تصرف السلفة اخلاصة وفقا ً لإلجراءات والشروط اآلتية:
1 -1ال يجوز أن يزيد احلد األعلى للدفع املقدم قبل بدء العمل
عن نسبة ( )30باملائة من القيمة اإلجمالية للعقد.
2 -2ال يجوز صرف أية دفعة مقدما إال بعد التوقيع على
االتفاقيات وإصدار أوامر التوريد من قبل اجلهة
املخولة وفقا ً للتشريعات أو األنظمة ذات العالقة وبعد
احلصول على الضمانات املنصوص عليها في العقد.
3 -3عند جتزئة توريد لوازم تسدد الدفعات املقدمة باعتبار
أن كل أمر توريد ميثل اتفاقية مستقلة ،ويتم – عند
املخالصة -خصم الدفعة املقدمة من قيمة أمر التوريد.

1 -1متثل األمانات املبالغ املقبوضة أو املقتطعة كوديعة
حلساب مستحقيها أو لصرفها على نشاط معني وتقيد
األمانات املقبوضة من قبل الدائرة حلساب الغير في
حساب األمانات.
2 -2تخضع األمانات من حيث قبضها وحفظها وصرفها
ألحكام هذا النظام.
3 -3التأمينات هي املبالغ التي يدفعها األشخاص إلى
الدوائر في حاالت معينة لضمان حقوق اخلزينة بذمة
الغير وتخضع في قبضها وصرفها لألحكام القانونية
اخلاصة بها.
املادة ( )112حتويل املنح واملساعدات والهبات
والتبرعات النقدية
1 -1حتول إلى وزارة املالية املنح واملساعدات والهبات
والتبرعات النقدية التي تقدم ألية دائرة من الغير
مبقتضى اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أو
هيئات خارجية ،وتقيد أمانة لدى وزارة املالية باسم
تلك الدائرة ،وتخضع في طريقة وإجراءات قبضها
وقيدها ومراقبتها وصرفها ألحكام هذا النظام مالم
يرد في االتفاقية غير ذلك.
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2 -2حتول املبالغ غير املستخدمة املترصدة في حسابات
األمانات املشار إليها في البند  3من املادة السابقة إلى
حساب اإليرادات العام بعد مرور سنتني على انتهاء
فترة سريان االتفاقية ،ويجوز للوزير ردها إلى اجلهة
املانحة إذا تقدمت بطلب ذلك.

•يتم تغذية حساب أمانات احملاكم من حساب
األمانات لدى الوزارة مبوجب طلب خطي
من رئيس احملكمة املختصة.

3 -3تزود الدائرة دائرة احلسابات العامة في الوزارة
بتقرير شهري جلميع أنواع حسابات األمانات لديها
مرفقة بتقرير املطابقة البنكية.

4 -4أمانات أخرى وهي التي تقيد فيها املبالغ املقبوضة
غير معروفة املصدر ،أو املبالغ املقبوضة بالزيادة من
جهات مختلفة ،أو مبالغ الشيكات املالية غير املقدمة
للسحب خالل املدة احملددة لها إلى حساب األمانات،
وتخضع في قبضها وصرفها ألحكام هذا النظام.

املادة ( )113تقسيم األمانات

املادة ( )114فتح سجالت لألمانات

1 -1األمانات املخصصة :هي املبالغ التي تخصص لإلنفاق
على نشاط معني أو غاية محددة.

1 -1على الدائرة فتح سجالت لألمانات املخصصة موازية
للسجالت املفتوحة في الوزارة وتزويدها بأسماء
املفوضني باإلنفاق ومناذج تواقيعهم.

تقسم األمانات إلى:

2 -2أمانات اقتطاع الرواتب :وهي املبالغ التي يتم اقتطاعها
من الرواتب وفقا ً للتشريعات أو األنظمة املعمول بها.
3 -3أمانات الدوائر واملؤسسات العامة واخلاصة
واألفراد :وهي املبالغ التي يتم اقتطاعها أو حتيلها
أو حفظها للجهات صاحبة احلق في الناجتة عن أية
قوانني أو اتفاقيات أو التزامات ويتوجب على الدائرة
مراعاة ما يلي:
أ-

فتح سجل األمانات تقيد فيه األمانات حسب
غاياتها وأنواعها وقيمها وأرقام سندات فيها
وأسماء مستحقيها.

ب -على مأمور اإلجراء فتح سجل األمانات للقضايا
اإلجرائية كما يلي:
•يخصص صفحة أو أكثر حلساب كل قضية
إجرائية.
•يثبت رقم الدعوى بجانب احلساب وعلى
أمر القبض وسند القبض.
•يثبت رقم الدعوى ورقم سند القبض
وتاريخه ورقم حساب القضية اإلجرائية
على سند الصرف عند صرف األمانة.
•يتم تنظيم سند الصرف في الوحدة املالية
لدى احملكمة النظامية ويسجل في سجل
األمانات ويجري تدقيقه وأجازة صرفه من
قبل املفوضني في احملكمة.
•يتم فتح حساب بنكي ألمانات احملاكم
تصرف منه سندات الصرف الصادرة عن
تلك احملكمة.
136

2 -2على الدائرة تزويد دائرة احلسابات العامة في الوزارة
بنسخة من التقارير املالية والدورية التي تقدمها إلى
اجلهات املانحة مبوجب بنود االتفاقيات ،مدعمة
بنسخة من كشف البنك للحساب الفرعي املفتوح
باسم الدائرة.
3 -3على دائرة احلسابات العامة في الوزارة إجراء مطابقة
دورية كل ثالثة أشهر بني أرصدة األمانات املقيدة في
سجالتها وفي سجالت الدوائر.
املادة ( )115حتويل أرصدة األمانات

1 -1حتول أرصدة األمانات املخصصة بعد مرور سنتني
على تاريخ قيدها إلى حساب اإليرادات العا،م ويجوز
لوزير املالية في حاالت معينة حتويلها بعد مرور سنة
واحدة من تاريخ قيدها.
2 -2يجوز لوزير املالية رد األمانات املقبوضة حلساب
اإليرادات العام إلى مستحقيها إذا كانت هناك أسباب
مبررة لذلك.

الفصل التاسع :إدارة املوجودات النقدية
املادة ( )116اجلهة املسئولة عن إدارة املوجودات
1 -1الوزارة هي اجلهة املسئولة عن إدارة املوجودات
النقدية في حساب اخلزينة املوحد وحساب اإليرادات
العام.
2 -2تتولى الدوائر مسؤولية توزيع مخصصاتها السنوية
املعتمدة في املوازنة على وحدات إنفاقها على أساس ما
خصص لها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
3 -3ال يجوز حتويل مخصصات الدوائر إلى حاسبها
البنكي املخصص للنفقات إال بعد اعتماد برنامج
إنفاقها من قبل الوزارة.
4 -4على الدوائر تزويد الوزارة بتقرر اإلنفاق الشهري
من قيمة األوامر املالية الصادرة في موعد أقصاه
نهاية األسبوع األول من الشهر التالي ،وعلى الوزارة
التحقق من صحة البيانات.
5 -5تقوم الدائرة بالصرف من مخصصاتها ضمن
األرصدة النقدية احملولة من اخلزينة العامة.
املادة ( )117دائرة اخلزينة العامة
تتولى دائرة اخلزينة العامة في الوزارة القيام مبا يلي:
1 -1حتديد السقف املالي الشهري للدوائر طبقا ً لقيمة
احلواالت املالية الصادرة.
2 -2تغذية حسابات الدوائر البنكية املخصصة للنفقات
باألموال الالزمة لإلنفاق على مشاريعها املختلفة،
وتسديد التزاماتها النقدية من املخصصات الواردة
في تلك احلواالت.
3 -3مراقبة التدفق النقدي إليرادات ونفقات املوازنة العامة
باإلضافة إلى حسابات األمانات والسلف بشكل يومي،
وإعداد تقرير احلسابات الشهري للسلطة ،إضافة إلى
حتليل التدفقات النقدية الفعلية وتقدمي املقترحات
والتوصيات الالزمة بشأنها ،ومتابعة توفير السيولة
ملواجهة اإلنفاق على التزامات السلطة.
4 -4إعداد خطة اخلزينة الشهرية ،ومراقبة التدفقات
النقدية املتوقعة وبيان نتائجها.
5 -5إعداد املوقف املالي الشهري حلساب اخلزينة املوحد،
ومعاجلة العجز النقدي من خالل املوارد املالية املتاحة.
6 -6متابعة املنح واملساعدات النقدية والفنية والعينية
الواردة حلساب اخلزينة املوحد من اجلهات املختلفة.
7 -7متابعة سحوبات القروض وتسديدها ومتابعة
حتصيل أقساط وفوائد القروض املستردة أوال بأول.
8 -8إجراء القيود الالزمة حلساب اخلزينة وسمك
السجالت اآلتية:
أ -دفتر اليومية العامة.
ب -دفتر األستاذ العام.
ج -دفاتر األستاذ املساعدة لألمانات والسلف.
د -سجل مراقبة مخصصات املوازنة العامة.

9 -9مسك حسابات األمانات/املنح.
1010إعداد تقرير املطابقة للحسابات البنكية للوزارة
وحساب اخلزينة املوحد في نهاية كل شهر.
املادة ( )118املوقف املالي الشهري
1 -1لغايات حتديد قيمة األوامر املالية يتوجب على الدوائر
تزويد الوزارة باملوقف املالي الشهري بنفقاتها ووفقا ً
للنموذج املعتمد من الوزارة.
2 -2على كل دائرة تعيني مندوب لها ملراجعة الوزارة
والتنسيق معها لتزويدها باملوقف املالي واحلوالة
املالية وأية معلومات أخرى.
املادة ( )119فتح احلسابات النقدية
1 -1ال يجوز للدوائر فتح حساب بنكي إال مبوافقة الوزير
وبعد تعبئة (منوذج طلب فتح حساب بنكي).
2 -2بعد فتح احلساب البنكي يتم فتح حساب دفتري مقابل
للحساب البنكي في هيكل تصنيف احلسابات.
املادة ( )120سلف املوازنة
 1 -1حساب البنك املخصص للنفقات املمولة من اخلزينة
العامة مبوجب احلوالية املالية (سلف املوازنة) :حتفظ
سلفة النفقات التشغيلية للدوائر وتدار عن طريق
حساب بنكي حتول إليه سلف النفقات الواردة من
اخلزينة بحيث يتولى الوزير فتح احلساب بنا ًء على
طلب من الوزير املختص محددا ً فيه أسماء املفوضني
بالتوقيع عليه.
2 -2حسابات األمانات املخصصة /املنح :عند فتح حساب
بنكي خاص إلدارة العمليات املالية ذات الطبيعة
اخلاصة التي تتطلب إدارة حساب منفصل ،أو التي
تتم مبوجب اتفاقيات مع اجلهات املانحة يتم إتباع
اإلجراءات احملددة في الفقرة السابقة.
3 -3حسابات البنوك بالعمالت األجنبية :يجوز للوزير
بنا ًء على طلب الوزير املختص فتح حساب بعملة
غير عملة املوازنة للدائرة التي تتطلب طبيعة عملها
التعامل بتلك العملة بشكل دائم ويحدد الوزير
أنواع العمليات املسموح بتنفيذها من خالل هذا
احلساب.
4 -4االعتمادات املستندة :يتم فتح االعتمادات املستندية
مبوجب كتاب يوجه من الوزير إلى البنك ،بنا ًء على
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طلب املصادقة على فتح اعتماد مستندي يوجه إليه
من الوزير املختص مرفقا ً معه جميع الوثائق املتعلقة
بالنفقة.
املادة ( )121املطابقة البنكية
1 -1يتم إجراء املطابقة البنكية جلميع احلسابات البنكية
للدائرة بنهاية كل شهر.

حساب اإليرادات العام اخلاص بذلك اإليراد في دفتر
األستاذ العام ،والتي لم يظهر لها مقابل في كشف البنك.
4 -4املبالغ املقيدة من قبل الدائرة في اجلانب الدائن من
حساب اإليرادات العام اخلاص بذلك اإليراد في دفتر
األستاذ العام ،والتي لم يظهر لها مقابل في كشف البنك.
املادة ( )124تسجيل القيود غير املسجلة

2 -2تتم املطابقة من خالل مقارنة البيانات الواردة بكشف
احلساب البنكي مع البيانات املقيدة في سجالت
الدائرة وإظهار الفروقات.

بعد حتديد القيود املختلفة غير املؤشر عليها سواء في كشف
حساب البنك أو في حساب اخلزينة ،يقوم املوظف املالي
املسئول بإجراء ما يلزم من أجل تسجيل القيود غير املسجلة
والواجبة التسجيل في حساب اإليرادات العام اخلاص
بذلك اإليراد في دفتر األستاذ العام ،ويقوم بإجراء ما يلزم
لتصحيح األخطاء في حالة وجودها مبا في ذلك مراجعة
البنك في احلاالت التي تتطلب ذلك.

1 -1حتديد أية قيود قام البنك بتسجيلها لديه ،وهي غير
مسجلة في حساب اإليرادات العام اخلاص بذلك
اإليراد في دفتر األستاذ العام.

املادة ( )125أسباب عدم تطابق احلسابات البنكية
للنفقات

املادة ( )122هدف إعداد املطابقة البنكية
يتم إعداد املطابقة البنكية الشهرية حلسابات اإليرادات
بهدف:

2 -2اكتشاف أية قيود أغفل البنك تسجيلها لديه ،وهي
مسجلة في حساب اإليرادات العام في دفتر األستاذ
العام ،ومن ثم متابعة البنك من أجل تسجيلها.

عدم تطابق الرصيد الظاهر في كشف البنك مع الرصيد
الظاهر في دفتر األستاذ بنفس التاريخ يكون نتيجة شيكات
لم تقدم للصرف ،أو قيود سجلت على و/أو إلى حساب
البنك مبوجب سجالت الدائرة أو سجالت البنك أو كليهما.

3 -3اكتشاف أخطاء التسجيل في كل من قيود البنك
وقيود الدائرة ومعاجلة تلك األخطاء وانعكاساتها على
احلسابات املختلفة مبا في ذلك حسابات املكلفني.
 4 -4إعداد تقرير اإليرادات الشهري بشكل يعكس قيمة
اإليرادات احملصلة خالل الشهر من قبل الدائرة.

تتبع اخلطوات اآلتية إلجراء املطابقة البنكية:

املادة ( )123تنظيم كشوف تفصيلية

1 -1مطابقة املبالغ الظاهرة في اجلانب الدائن من كشف
البنك مع املبالغ املقيدة في اجلانب املدين من حساب
البنك في دفتر األستاذ العام ،واملعلقات من املطابقة
البنكية السابقة إن وجدت.

في حالة وجود مبالغ ليس لها مقابل تنظم بها كشوفا ً
تفصيلية شاملة على النحو اآلتي:

2 -2مطابقة املبالغ الظاهرة في اجلانب املدين من كشف
البنك مع املبالغ املقيدة في اجلانب الدائن من حساب
البنك في دفتر األستاذ العام ،واملعلقات من املطابقة
البنكية السابقة إن وجدت.

1 -1املبالغ املقيدة من قبل البنك في اجلانب املدين من
كشف حساب البنك ،والتي لم يظهر لها مقابل في
حاسب اإليرادات العام اخلاص بذلك اإليراد في دفتر
األستاذ العام.
2 -2املبالغ املقيدة من قبل البنك في اجلانب الدائن من
كشف حساب البنك ،والتي لم يظهر لها مقابل في
حساب اإليرادات العام اخلاص بذلك اإليراد في دفتر
األستاذ العام.
3 -3املبالغ املقيدة من قبل الدائرة في اجلانب املدين من
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املادة ( )126خطوات إجراء املطابقة البنكية

3 -3جتري املطابقة ملبالغ وأرقام الشيكات (أو رقم مستند
اإليداع) معاً ،ويعبر عنها بوضع إشارة مميزة على
املبالغ املتقابلة في كل من كشف البنك وحساب البنك
في دفتر األستاذ العام ،والتطابق يشمل تدقيق رقم
الشيك أو رقم مستند اإليداع املسجل في حساب البنك
في دفتر األستاذ العام مع املبلغ الوارد في كشف البنك.
4 -4تنظم كشوف باملبالغ التي ليس لها مقابل كما يلي:

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
أ-

املبالغ التي ظهرت في كشف البنك وليس لها
مقابل في حساب البنك في دفتر األستاذ العام
وهي:
 -1املبالغ التي قيدت في البنك حلساب الوزارة،
ولم تقيد في حساب البنك في دفتر األستاذ
العام.
 -2املبالغ التي صرفت من البنك على حساب
الوزارة ،ولم تقيد في حساب البنك في
دفتر األستاذ العام.

ب -املبالغ املسجلة في حساب البنك في دفتر األستاذ
العام ،ولم يظهر لها مقابل في كشف البنك وهي:
 -1املبالغ التي قيدت في حساب البنك في دفتر
األستاذ العام كمصروفات ولم تظهر في
كشف البنك (شيكات مسحوبة لم يقدمها
املستفيدين إلى البنك للصرف).
 -2املبالغ التي قيدت في حساب البنك في دفتر
األستاذ العام “إيداع” ولم تظهر في كشف
البنك.
5 -5تعد املطابقة البنكية وفق املعادلة اآلتية وبشرط
تساوي اجلانبني:
اجلانب املدين

رصيد حساب البنك في دفتر األستاذ العام في اليوم األخير
من الشهر يضاف إليه:

القيمة اإلجمالية للمبالغ التي أودعت في البنك حلساب
الدائرة ،ولم تظهر في كشف البنك
يخصم منه:
القيمة اإلجمالية للشيكات املسحوبة ولم تقدم للصرف.
(الرصيد)
املادة ( )127معلقات املطابقة البنكية
تتم متابعة معلقات املطابقة البنكية حلسابات النفقات خالل
الشهر الالحق كما يلي:
1 -1الرجوع إلى أصل كل مبلغ من املبالغ التي قيدت في
دفاتر الدائرة ولم تقيد في دفاتر البنك من ملفات
وسجالت الدائرة ،وتتم مراجعة البنك للبحث عن
سبب عدم قيدها في حينه والتأكد من أنها قيدت في
دفاتر البنك في الفترة الالحقة.
2 -2مراجعة البنك في حيه والتأكد من أنها قيدت في دفاتر
البنك ولم تقيد في دفاتر الدائرة ،ليقوم البنك بالرجوع
إلى أصل كل مبلغ وتزويد الدائرة بالبيانات والوثائق
الكافية املتعلقة في هذه القيود إلجراء القيود احملاسبية
لدى الدائرة.
3 -3إذا تبني أن أحد قيود املعلقات سواء كان في حساب
البنك في دفتر األستاذ العام لدى الدائرة أو كشف
البنك كانت نتيجة خطأ ،فيعكس القيد في نفس الدفتر
الذي وقع اخلطأ فيه.

القيمة اإلجمالية للشيكات املسحوبة ولم تقدم للصرف.

املادة ( )128مهمة إجراء املطابقة

القيمة اإلجمالية للمبالغ التي قيدت في البنك حلساب
الوزارة ،ولم تظهر في حساب البنك في دفتر األستاذ العام.

1 -1ال توكل مهمة إجراء املطابقة البنكية للموظف الذي
يكون من مهامه التوقيع على الشيكات أو املخول
باملصادقة على الصرف أو قبض اإليرادات أو
أمني الصندوق أو اإليداع في حسابات البنوك أو
التحويالت أو تسليم الشيكات أو إجراء القيود
احملاسبية.

(الرصيد)

2 -2على مدير عام الشؤون املالية متابعة الفروقات الواردة
في منوذج املطابقة البنكية وإمتام قيود اإلثبات
والتصحيح ،ومطالبة البنك خطيا ً بأية دفعات غير
مسجلة في كشف البنك وتصحيح القيود في سجالته.

يخصم منه:
القيمة اإلجمالية للمبالغ التي قيدت في البنك على حساب
الوزارة ولم تظهر في حساب البنك في دفتر األستاذ العام.

اجلانب الدائن

رصيد كشف البنك في اليوم األخير من الشهر
يضاف إليه:
القيمة اإلجمالية للمبالغ التي قيدت في البنك على حساب
الدائرة ،ولم تظهر في حساب البنك في دفتر األستاذ العام.

3 -3ال يجوز إرسال مصادقة على صحة رصيد حساب
بنكي إلى البنك وإال بتوقيع موظفني اثنني على ان
يكون أحدهما مدير عام الشؤون املالية والثاني مفوض
بالتوقيع على احلساب.
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املادة ( )129رفع تقارير املطابقة البنكية
1 -1يرفع كل قسم يدير حسابا ً بنكيا ً إلى مدير عام
الشؤون املالية في الثالث من كل شهر ،تقرير مطابقة
بنكية خاصة لكل حساب عن الشهر السابق.
2 -2على مدير عام الشؤون املالية التأكد من استالم
املطابقات البنكية جلميع احلسابات خالل املدة احملددة.
3 -3يقوم مدير عام الشؤون املالية بإرسال نسخ من
تقارير املطابقة البنكية إلى املراقب الداخلي في موعد
أقصاه السادس من كل شهر.
4 -4يقوم مدير عام الشؤون املالية برفع تقارير عن
املطابقات البنكية إلى الوزير املختص مرة كل ثالثة
أشهر جلميع احلسابات البنكية على النحو اآلتي:
أ-

تقرير عن حسابات النفقات متضمنا ً أرصدة
احلسابات البنكية في احلساب املركزي للدائرة
وفي احلسابات البنكية للفروع ،ويجب أن يشار
الى توافق األرصدة مع رصيد إجمالي احملول
للوزارة بعد خصم النفقات.

ب -تقرير عن اإليرادات احملصلة املودعة في
احلسابات البنكية لإليرادات.
ج -تقرير احلسابات البنكية املفتوحة إلدارة
صندوق املصاريف النثرية.
املادة ( )130إغالق احلساب البنكي
1 -1يتولى الوزير إغالق أي حساب بنكي بنا ًء على طلب
من الوزير املختص ،مبينا ً فيه أسباب إغالق احلساب
مرفقا ً بتقرير مطابقة بنكية.
2 -2ترسل نسخ من طلب اإلغالق املوقع من الوزير –
فوراً -إلى البنك وإلى دائرة اخلزينة العامة واملراقب
الداخلي ملركز املسؤولية ،ويتم إيقاف أية عمليات على
احلساب املراد إغالقه.

العاملة في مناطق السلطة الوطنية مرة كل ثالثة أشهر
حلصر احلسابات اخلاصة بالدوائر ،والتأكد من أن
كل حساب جديد قد مت فتحه وفقا ً ألحكام هذا النظام،
ومن إغالق كل حساب مت طلب إغالقه.

الفصل العاشر :إقفال السنة املالية
املادة ( )131تقدمي التسديدات اخلاصة بالسنة املالية
1 -1تتوقف في  31كانون األول من كل عام ميالدي جميع
التسديدات اخلاصة بالسنة املالية.
2 -2يجب استرداد جميع األرصدة في حسابات سلف
صناديق املصاريف النثرية والسلف املؤقتة التي
انتهت الغاية منها وإيداعها في حساب البنك املخصص
للنفقات اخلاص بالدائرة في مدة أقصاها  31كانون
أول من كل عام.
3 -3على جميع الدوائر ،حتويل جميع األرصدة الدفترية
غير املستخدمة في احلسابات البنكية اخلاصة
بالنفقات (باستثناء أرصدة حسابات املنح) ،كما هي
بتاريخ  31كانون األول على حساب ميزانية السنة
املنتهية.
4 -4تقيد رواتب كانون األول على حساب ميزانية السنة
املنتهية.
5 -5تلغى –حكماً -املخصصات التي لم تصرف خالل
السنة املالية.
املادة ( )132تسجيل جميع االلتزامات
يجب على الدائرة وقبل إعداد تقارير شهر كانون أول ان
تسجل وترحل جميع االلتزامات التي لم تقيد ألي سبب
كان ،مبا في ذلك كافة االلتزامات النافذة .ولهذا الغرض
تسجل االلتزامات كاالتفاقيات وأوامر التوريد مبوجب سند
قيد ،طرفه املدين حساب االلتزامات النافذة ،وطرفه الدائن
حسابات املوردين.

3 -3ال يتم إغالق احلساب وال يتم شطب من احلسابات
على هيكل الدائرة و/أو مبوجب السجالت البنكية إال
بعد التأكد من تصفير رصيده.

املادة ( )133نسخ اإللتزامات

4 -4في احلاالت التي يرى فيها الوزير ضرورة إغالق أي
حساب بنكي ،يرسل نسخ من طلب إغالق احلساب
املوجه للبنك إلى الوزير املختص والى دائرة اخلزينة
العامة ومديرية الرقابة الداخلية.

1 -1عند حصر االلتزامات ،يجب إعداد نسختني منها
مجمعة حسب تفاصيل بنود املوازنة مع اإلشارة إلى
التفاصيل املتعلقة :باسم املورد أو املستفيد ،املبلغ،
وطبيعة االلتزام (اتفاقية أو أمر توريد أو غير ذلك).

5 -5على الوزارة أن جتري مسحا ً لدى جميع البنوك
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2 -2على الدوائر إبالغ وحدات اإلنفاق التابعة لها بتزويد

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
مدير عام الشؤون املالية بالنسخة األصلية لكشف
أرصدة االلتزامات لكل بند في املوازنة مرفقا ً معه
سندات االلتزام.
املادة ( )134سندات االلتزام
1 -1تعتبر سندات االلتزام املدرجة في كشف أرصدة
االلتزامات أساسا ً للتسجيل والصرف في السنة القادمة،
ولها األولوية ،وتثبت في السجالت احملاسبية للسنة
اجلارية مبوجب سند قيد ،طرفه املدين بنود اإلنفاق
(اسم احلساب ورقمه اخلاص مبوازنة السنة اجلديدة)،
وطرفه الدائن االلتزامات النافذة من السنة السابقة.
2 -2بعد االنتهاء من تسجيل وترحيل عمليات شهر كانون
أول حتول األرصدة في حسابات األصول واخلصوم،
مبا فيها حسابات املوردين إلى حسابات السنة املالية
اجلديدة ،بعد أن يتم تعديل أرقامها وفقا ً لهيكل
تصنيف احلسابات للسنة اجلديدة.

الفصل احلادي عشر :إدارة الدين احلكومي
املادة ( )135حظر االقتراض
1 -1ال يجوز للدوائر االقتراض او السحب على املكشوف،
كما ال يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي
مت االقتراض من اجلها اال مبوافقة مسبقة من مجلس
الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزير.
2 -2الوزير هو املفوض بالتوقيع على اتفاقيات القروض
للسلطة الوطنية الفلسطينية كما تتولى الوزارة إدارة
الدين احلكومي ومتابعته.
3 -3يجوز الوفاء بالدين احلكومي قبل موعد استحقاقه
النهائي في احلاالت اآلتية:
أ-

إذا نصت اتفاقية الدين على الوفاء به في مواعيد
اختيارية.

ب -إذا كان الوفاء به يحقق وفرا ً للدائرة مبا في ذلك
أصل الدين أو فوائده.
ج -إذا كان به لغايات احلصول على قرض آخر ذي
كلفة أقل.
4 -4يجوز للوزارة مبوافقة من مجلس الوزراء بنا ًء على
تنسيب الوزير احلصول على قروض داخلية أو
خارجية ،لغاية إعادة إقراضها مبوجب اتفاقيات
إقراض للدوائر أو املؤسسات.

املادة ( )136إدارة الدين احلكومي
تتولى الوزارة إدارة الدين احلكومي وفقا ً لإلجراءات اآلتية:
1 -1دراسة مسودة اتفاقيات القروض وعرضها على
الوزير.
2 -2التأكد من استكمال جميع املراسالت املتعلقة باالتفاقية
وموافقة مجلس الوزراء.
3 -3تسجيل البيانات املالية لالتفاقية في سجل القروض
من حيث :نسبة الفائدة ،شروط التسديد ،اسم
املشروع ،العموالت إن وجدت ،مع جدول رأس مال
القروض وفوائدها حلني انتهاء القروض.
املادة ( )137طلب كفالة السلطة للقروض
1 -1إذا طلبت أية جهة كفالة السلطة ألي قرض أو إسناد
قرض ،فعلى الوزارة – قبل املوافقة على الكفالة-
دراسة املركز املالي للجهة التي تريد االقتراض للتأكد
من قدرتها على الوفاء بااللتزامات املترتبة عليها،
وعلى اجلهة املقترضة تقدمي تقارير دورية ربع سنوية
للوزارة عن مركزها املالي وحساباتها اخلتامية.
2 -2قبل املوافقة على كفالة أية اتفاقية تقوم الوزارة مبا يلي:
أ-

دراسة املركز املالي للجهة املقترضة.

ب -دراسة مسودة االتفاقية املنوي كفالتها من
النواحي املالية والقانونية.
ج -مخاطبة مجلس الوزراء ألخذ موافقته على كفالة
االتفاقية.
3 -3يتوجب على كل جهة قامت السلطة بكفالة قرضها
تزويد الوزارة مبا يلي:
أ-

نسخة عن االتفاقية املبرمة.

ب -حركة التسديدات على االتفاقية.
ج -حركة املسحوبات على االتفاقية.
د -تقدمي بيانات مالية عن مركزها املالي وحساباتها
اخلتامية.
املادة ( )138إعادة إقراض القروض
تقوم الوزارة عند إعادة إقراض القروض باتخاذ اإلجراءات
اآلتية:
1 -1دراسة االتفاقية من النواحي القانونية واملالية.
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2 -2تسجيل جميع البيانات املالية في سجل إعادة اإلقراض
من حيث :قيمة القرض ،شروط التسديد ،اسم
املشروع ،الغاية منه ،نسبة الفائدة ،وجدول األقساط
والفوائد.
3 -3فتح ملف خاص باالتفاقية ،يحتوي على :جميع
املراسالت اخلاصة باتفاقية إعادة اإلقراض ،وقرار
املوافقة من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني عشر :األحكام العامة
املادة ( )139تفويض الصالحيات
للوزير والوزير املختص تفويض أي من صالحياتها
املنصوص عليها في هذا النظام خطيا ً ألي موظف أو أكثر من
موظفي الفئة األولى في دوائرهم.
املادة ( )140حظر تصحيح األخطاء
1 -1ال يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل أو حتويل أو إضافة
بأية صورة من الصور في أية حسابات أو مستندات
أو سجالت مالية ،وال يجوز تصحيح األخطاء إال
مبوجب قيود تسويات محاسبية.

بجميع احلاالت التي يتضمن فيها الصرف مخالفة
مالية ،وذلك خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
وقوعها.
املادة ( )142االختالس في األموال العامة
مع مراعاة أحكام أي قانون آخر ،إذا وقع اختالس أو ضياع
في األموال العامة أو حصل تالعب أو تزوير في املستندات
أو السجالت أو القسائم املالية أو في أي وثيقة مالية أخرى
تتخذ اإلجراءات اآلتية:
1 -1على الوزير املختص إعالم الوزير فوراً ،واتخاذ
اإلجراءات الالزمة مبا في ذلك مباشرة التحقيق
وتشكيل اللجان وتزويد الوزير بنتائج التحقيق.
2 -2على جلنة التحقيق رفع تقريرها إلى الوزير املختص
خالل  30يوماً ،وإذا لم تتمكن من إنهاء التحقيق خالل
هذه املدة ،يجوز للوزير املختص متديدها ملدة أخرى
بنا ًء على طلب من اللجنة موضحا ً فيه أسباب التأخير.
3 -3للوزير أن يشكل جلنة حتقيق خاصة متثل فيها الوزارة
وديوان الرقابة املالية واإلدارية والدائرة ذات العالقة،
إلعادة أو إكمال التحقيق ورفع نتيجة حتقيقاتها إلى
الوزير خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ
تكليفها.

2 -2على الوزارة التأكد من استكمال ضوابط أنظمة
احملاسبة املدارة آليا ً وفقا ً ملا ورد في البند السابق،
والتأكد من ترحيل بيانات السندات احملاسبية تلقائيا ً
إلى احلسابات اخلاصة بها في دفاتر األستاذ املساعدة
ودفتر األستاذ العام.

5 -5يوافي الوزير والوزير املختص ديوان الرقابة املالية
واإلدارية بنسخة من نتائج التحقيق.

املادة ( )141التبليغ عن املخالفة املالية

املادة ( )143تقيد قيمة االختالس

1 -1على كل موظف إبالغ املفوض باإلنفاق في دائرته بأية
مخالفة مالية يكتشفها حال اكتشافها ،مبا في ذلك
مخالفة القواعد واإلجراءات املالية املنصوص عليها
في القوانني واألنظمة واللوائح التنفيذية ذات العالقة،
وعن كل تصرف يترتب عليه صرف األموال العامة
بغير حق أو ضياع حق فيها.

تقيد قيمة عمليات االختالس والسرقة والتالعب في القيود
والسجالت املالية على ذمة املوظف املعني ،على أن تسوى
في ضوء القرار القطعي الصادر عن اجلهة املختصة.

4 -4للوزير االستعانة بأية خبرات من خارج الدوائر يرى
ضرورة إشراكها في التحقيق.

املادة ( )144تعذر حتديد املسؤولية
إذا تعذر حتديد املسؤولية من قبل الوزير املختص في أي
نقص أو خاسرة تقع في األموال العامة ،فيشطب ذلك النقص
او اخلسارة على النحو اآلتي:

2 -2على مفوضي اإلنفاق في الدوائر إبالغ ديوان الرقابة
املالية واحملاسبية مبا يقع فيها من :وقائع اختالس ،أو
سرقة ،أو تبديد ،أو إتالف ،أو حريق ،أو إهمال ،وما
في حكم ذلك في فنفس يوم حدوثها أو اكتشافها
والقرارات الصادرة بشأنها فور صدورها.

1 -1بقرار من الوزير املختص إذا كانت القيمة ال تتجاوز
 100دوالر.

3 -3على املراقبني الداخليني ودائرة التدقيق الداخلي التابعة
لوزارة املالية إبالغ ديوان الرقابة املالية واإلدارية

2 -2بقرار من الوزير بنا ًء على تنسيب الوزير املختص إذا
زادت القيمة  100دوالر ولم تتجاوز  500دوالر.
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3 -3بقرار من رئيس الوزراء بنا ًء على تنسيب الوزير إذا
زادت القيمة عن ذلك.

1111إبداء النصح واملشورة ملراكز املسؤولية إذا طلب منهم
ذلك.

4 -4لغايات هذه املادة يقصد باألموال العامة النقود وما في
حكمها كالطوابع.

املادة ( )147تعيني جلان للتفتيش

الفصل الثالث عشر :الرقابة املالية الداخلية
املادة ( )145تعيني مراقبني ماليني داخليني
1 -1يعني الوزير مراقبني ماليني داخليني في كل دائرة
تناط بهم مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام
والقوانني واألنظمة ذات العالقة.
2 -2تتولى الوزارة وضع التعليمات التنظيمية والتطبيقية
لوحدات الرقابة وتطوير أعمالها.
املادة ( )146مهام املراقبون
يتولى املراقبون الداخليون القيام باملهام اآلتية:
1 -1رقابة مقبوضات وإيرادات الدوائر للتأكد من قيمها
الصحيحة ،وجبايتها في املواعيد احملددة ،وإيداعها في
حسابات اجلباية الفرعية.
2 -2التأكد من صحة تقارير اإليرادات الشهرية قبل رفعها
إلى اجلهات املختصة في الوزارة.
3 -3الرقابة على نفقات الدوائر ،سواء املمولة من املوازنة
العامة أو من املنح.
4 -4التأكد من صحة تقارير اإلنفاق الشهرية قبل رفعها
إلى اجلهات املختصة في الوزارة.
5 -5رقابة املطابقات (التسويات) البنكية حلسابات
اإليرادات والنفقات واملنح.
6 -6املشاركة في تقييم املنح واملساعدات العينية إلغراض
اإلدخال في العهدة.
7 -7التأكد من دقة وسالمة سجالت العهدة الثابتة.

1 -1يعني الوزير خالل شهر كانون الثاني من كل
سنة جلانا ً للتفتيش واجلرد ،تقوم باألعمال التي
يحددها والتي تشمل عمليات الفحص واجلرد
للصناديق واملستودعات والطوابع واألوراق ذات
القيمة املالية.
2 -2ترفع اللجان تقاريرها إلى الوزير ونسخة منها إلى
الوزير املختص في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ
تكليفها ،ليتم حتليلها وتقييمها ومعاجلة أي انحراف.

الفصل الرابع عشر :التقارير املالية
املادة ( )148التقارير املالية
1 -1ترسل الدوائر إلى الوزارة في موعد ال يتجاوز
األسبوع األول من كل شهر ميزان املراجعة مجاميع
األرصدة مدة محتجزة من دفتر األستاذ العام
للحركة الشهرية حسابات املوازنة وأرصدة األصول
واخلصوم للدوائر مرفقا ً معها:
أ-

حركة حسابات األمانات الشهرية ولكل نوع من
أنواع األمانات.

ب -حركة حسابات السلف املصروفة واملستردة
خالل الشهر.
ج -تقرير املطابقات البنكية شاملة كشوف تفاصيل
املعلقات.
2 -2تزود الدوائر الوزارة ودائرة املوازنة باملوقف املالي
لإليرادات واملنح واملقبوضات الفعلية ،وذلك في ال
يتجاوز نهاية األسبوع األول من الشهر التالي.
3 -3تعد الوزارة تقريرا ً شهريا ً عن الوضع املالي والنقدي
حلساب اخلزينة املوحد.

8 -8الفحص الفجائي للصناديق والعهدة واملوجودات
الثابتة في الدوائر.

4 -4تعد الوزارة تقريرا ً جتميعيا ً شهريا ً حلسابات
اإليرادات والنفقات من واقع التقارير الشهرية
املستلمة من الدوائر مبا فيها الوزارة.

1010التنسيق مع الدوائر املالية في مراكز املسؤولية ملتابعة
مالحظات ديوان الرقابة املالية واإلدارية واإلجابة على
استفساراته.

5 -5تعد اخلزينة كشوفا ً شهرية بالتدفقات النقدية املؤقتة
عن التحويالت احلكومية وخدمات الدين من األصول
املالية ،من حيث حتصيل الفوائد واألصل.

9 -9املشاركة في جلان اجلرد واإلتالف.
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املادة ( )149التقارير الدورية
1 -1تعد الوزارة في نهاية كل ربع سنة تقريرا ً مفصالً
ومحلالً لوضع املوازنة ويتضمن التقرير التطورات
املالية واجتاهات حركة اإليرادات والنفقات مقارنة مع
التوقعات ،وكذلك تفسير االنحرافات الهامة وحتليل
تدفق النقد وتأثير هذه التطورات على الوضع املالي
للسلطة الوطنية ،ويستعرض اقتراحات اإلجراءات
التصحيحية املناسبة الستعادة التوازن املالي ،ويقدم
الوزير هذا التقرير لكل من مجلس الوزراء واملجلس
التشريعي وديوان الرقابة املالية واإلدارية.
2 -2تعد الوزارة في نهاية كل رقع سنة تقريرا ً عن :حجم
املديونية ،الكفاالت اجلديدة ورصيد الكفاالت غير
املسددة.
3 -3تعد الوزارة تقرير اإليرادات الفعلية للستة أشهر
األولى من كل سنة ،يرفق ببالغ إعداد املوازنة للسنة
املالية القادمة.
4 -4تعد الوزارة تقرير النفقات الفعلية للستة أشهر األولى
من كل سنة ،يرفق ببالغ إعداد املوازنة للسنة املالية
القادمة.
5 -5تعد الوزارة تقارير متهيدية وتقدمها إلى ديوان الرقابة
املالية واإلدارية خالل ستة أِهر من إقفال السنة املالية مبينا ً
فيه أرصدة االفتتاح واإلقفال للصندوق املوحد وتفاصيل
العمليات املالية التي متت ملواجهة العجز أن وجد وصافي
الدين احلكومي والقروض املمنوحة خالل السنة.
6 -6تعد الوزارة مسودة احلسابات اخلتامية وتقدمها إلى
ديوان الرقابة املالية واإلدارية خالل سنة من نهاية
السنة املالية.
املادة ( )150التقارير اخلاصة
1 -1تعد الدوائر تقريرا ً خاصا ً ترسله إلى الوزارة ودائرة
املوازنة موضحا ً فيها جميع االلتزامات عليها كما
هي بتاريخ  12/31من كل عام بحيث يشتمل على:
بند املوازنة ،رقمه ،رصيد ا ألوامر املالية الصادرة،
االلتزامات املرتبة ونوعها ،وكذلك جميع االتفاقيات
التي مت توقيعها في السنة املالية املنتهية بتاريخ
 12/31ومبلغها ،سوا ٌء أجنز العمل أم ال.

2 -2تعد الدوائر بنهاية السنة املالية تقريرا ً مفصالً ترسله
إلى الوزارة بأرصدة السلف املفتوحة واملدورة إلى
السنة اجلديدة مبينا ً فيه :نوع السلفة ،واسم حاملها،
واملبلغ ،وتاريخ صرفها.
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3 -3تعد الوزارة احلساب اخلتامي للسلطة الفلسطينية
متضمنا ً كافة البيانات التي تعكس إيراداتها ونفقاتها
الفعلية للسنة املالية املنتهية.
4 -4تعد الوزارة تقريرا ً سنويا ً مبا للسلطة وما عليها من
ديون أو قروض قصيرة أو طويلة األجل داخلية أو
خارجية.
5 -5تعد الوزارة تقريرا ً سنويا ً مبا للسلطة وما عليها من
التزامات للموردين أو ألية جهات األخرى.
6 -6تعد الوزارة تقريرا ً سنويا ً يوضح األصول املالية
ومساهمات السلطة الوطنية واستثماراتها في الهيئات
والشركات احمللية وغير احمللية.

الفصل اخلامس عشر :التدقيق الداخلي
املادة ( )151إنشاء دائرة مختصة
1 -1تنشأ في وزارة املالية دائرة مختصة تتبع الوزير
وتؤدي مهامها وفقا ً لنظام للتدقيق املالي الداخلي
تضعه الوزارة ،لضمان االستخدام املالئم واالقتصادي
للموارد العامة ،ولضمان التزام كل الدوائر ووحدتها
باإلنفاق وفق التشريعات املالية املرعية.
2 -2تعد دائرة التدقيق الداخلي خطة عمل سنوية ،يصادق عليها
الوزير ،وتنفذ الدائرة عمليات التدقيق مبوجبها ،أو مبوجب
تكليف خاص منه ملواضيع لم ترد في اخلطة السنوية.
3 -3تقدم دائرة التدقيق الداخلي للوزير تقريرا ً باكتشافها
وتوصياتها.
4 -4على الدوائر التي جتري عمليات التدقيق على سجالتها،
توفير الظروف املالئمة لتمكني فريق التدقيق من تنفيذ
املهام املنوطة به.

الفصل السادس عشر :هيكل تصنيف املوازنة
واحلسابات
املادة ( )152تصنيف وتبويب هيكل الوزارة
تقوم دائرة املوازنة العامة بوضع وتصنيف وتبويب
وتوصيف هيكل املوازنة واحلسابات اخلاصة به من أجل
وضع أساس سليم لإلدارة املالية ولنظام املعلومات اخلاص
بالعمليات املالية ،ويجب ان تصنف حسابات الصندوق
املوحد والصناديق اخلاصة للسلطة الوطنية مبا يتفق مع
هيكل تصنيف املوازنة واحلسابات.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )153األبواب الرئيسة لهيكل تصنيف احلسابات
1 -1األصول.
2 -2اخلصوم.
3 -3اإليرادات العامة ومصادر التمويل.
4 -4النفقات.
ويكون تصنيف هذه األبواب وفقا ً للملحق املرفق بهذا النظام.
املادة ( )154الترميز
يتكون الترميز من خمسة مستويات و( )10خانات.
1 -1املستوى األول يتضمن خانة واحدة.
2 -2املستوى الثاني يتضمن  2خانة.
3 -3املستوى الثالث يتضمن  2خانة.
4 -4املستوى الرابع يتضمن  2خانة.
5 -5املستوى اخلامس يتضمن  3خانات.

الفصل السابع عشر :األحكام اخلتامية
املادة ( )155االلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف هذا النظام.
املادة ( )156التنفيذ والنفاذ والنشر
ٌّ
يخصه -تنفيذ أحكام
املختصة-كل فيما
على جميع اجلهات
ّ
ً
هذا النظام ،ويعمل به بعد  90يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة

بتاريخ  2005/ 6 / 22م

املوافق /15جمادى األولى  1426 /هـ
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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امللحق رقم 1
النظام املالي الفلسطيني هيكل تصنيف احلسابات
األصول
رقم احلساب

اسم احلساب

 1000000000األصول

 1010000000حساب اخلزينة العامة

رقم احلساب

اسم احلساب

 2010203000أمانات مقابل السلف  -غزة
 2010300000طوابع هامة

 1010100000تسويات سلف سنوات سابقة  -غزة

 2010301000إيرادات حتت التحصيل  -طوابع اخلدمات

 1010300000الودائع

 2010400000استقطاع ضريبة دخل من املوردين  -غزة

 1010200000سلف الرواتب  -رام الله

 1010400000الكفاالت البنكية الصادرة
 1010500000االعتمادات الصادرة

 1010600000نفقات مدفوعة مقدما ً
 1020000000االستثمارات
 1020100000األسهم

 1020200000عقارات استثمارية
 1030000000اإلقراض

 1030100000إقراض مؤسسات حكومية
 1030200000إقراض أفراد

 1030300000إقراض الشركات
 1030400000إقراض البلديات

 1040000000تدوير أرصدة األصول
 1040500000تدوير أرصدة السلف

اخلصوم

 2000000000اخلصوم

 2010000000خصوم غزة
 2010100000أمانات غزة

 2010102000أمانات مرجعة من اإليرادات
 2010103000أمانات مرجعية من النفقات
 2010104000األمانات األخرى

 2010200000حسابات دائنة حتت التسوية
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 2010302000مبيع طوابع خدمات

 2010500000حساب فروق حتويل عمالت

إقفال حساب اخلصوم لتدوير األرصدة -
2010600000
غزة
 2020000000خصوم رام الله
 2020100000أمانات رام الله
 2020101000أمانات احملاكم

 2020102000أمانات مرجعة من اإليرادات رام الله
 2020103000أمانات مرجعة من النفقات رام الله
 2020104000األمانات األخرى  -رام الله

 2020200000حسابات دائنة حتت التسوية  -رام الله
 2020203000أمانات مقابل السلف  -رام الله
 2020300000طوابع اخلدمات رام الله

استقطاع ضريبة دخل من املوردين  -رام
2020400000
الله

 2020500000حسابات حتويل عمالت  -رام الله

إقفال حساب اخلصوم لتدوير األرصدة -
2020600000
رام الله
االيرادات

 3000000000اإليرادالت العامة ومصادر التمويل
 3010000000اإليرادات العامة

 3010100000إيرادات ضريبية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
رقم احلساب

اسم احلساب

رقم احلساب

اسم احلساب

 3010101000الضرائب على الدخل واألرباح

 4010209000نفقات وسائط النقل

 3010103000ضريبة القيمة املضافة واملكوس والشراء

 4010211000أخرى محدد

 3010200000إيرادات غير ضريبية

 4010301000الضمان االجتماعي (حصة احلكومة)

 3010202000الرخص

 4010301002الضمان االجتماعي في الداخل عسكريني

 3010102000اجلمارك

 3010104000ضريبة األمالك
 3010201000الرسوم

 3010203000الغرامات واملخالفات
 3010204000البريد واالتصاالت

 3010205000عوائد وأرباح استثمارية
 3010206000إيرادات مختلفة
 3010300000منح وهبات

 3010301000هبات داخلية

 3010302000هبات خارجية

 3010400000مجمع اإليرادات
 3020000000مصادر التمويل
 3020100000القروض

 3020101000قروض محلية

 3020102000قروض خارجية

 3020200000مستحقات سنوات سابقة
 3030000000مساهمات عاملني السلطة
 4000000000النفقات

 4010000000النفقات اجلارية

 4010100000الرواتب واألجور
 4010101000رواتب املدنيني

 4010102000رواتب العسكريني
 4010103000مجمع الرواتب

 4010200000النفقات الشغيلية

 4010201000السفر واملهمات الرسمية
 4010202000اإليجارات

 4010203000مياه وكهرباء

 4010204000بريد وبرق وهاتف
 4010205000احملروقات

 4010206000قرطاسية ومطبوعات
 4010207000صيانة

 4010208000مواد ولوازم

 4010210000أخرى عام

 4010300000النفقات التحويلية

 4010301001الضمان االجتماعي في الداخل مدنيني

الضمان االجتماعي في اخلارج مدنيي
4010301003
السفارات
 4010301004الضمان االجتماعي في اخلارج عسكريني
 4010302000مساهمات

 4010302001مساهمات مشاريع
 4010302002مساهمات بنوك

 4010302003مساهمات جامعات
 4010302004مساهمات عامة
 4010303000اإلعانات

 4010304000التقاعد والتعويضات
 4010304001رواتب تقاعدية
 4010304002نهاية اخلدمة
 4010304003إصابة عمل

 4010304004منح وفاة ومصاريف جنازة
 4010304005لدى الطرف اآلخر

 4010305000نفقات حتويلية أخرى
 4020000000النفقات الرأسمالية
 4020100000نفقات املشاريع

 4020101000رواتب وأجور املشاريع
 4020102000مواد

 4020103000دراسات

 4020200000الدراسات والتخطيط واالستشارات
 4020201000تخطيط

 4020202000دراسات

 4020203000استشارات

 4020204000تصاميم

 4020300000األجهزة واملعدات واآلالت
 4020301000حواسيب وملحقاتها
 4020301001كومبيوتر
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رقم احلساب

اسم احلساب

 4020301002سكانر
 4020301003طابعة

 4020301004قطع غيار

رقم احلساب

اسم احلساب

 4020401006جيب خدمة شخصية
 4020401007دراجات هوائية
 4020402000مركبات ثقيلة

 4020301005برمجيات حاسوب جاهزة

 4020402001باصات وحافالت متوسطة

 4020302000معدات مكتبية

 4020402003سيارات مياه  /كل األحجام

 4020301006ملحقات حواسيب
 4020302001فرامة

 4020302002ماكنة تصوير

 4020302003هواتف وفاكس

 4020402002باصات وحافالت كبيرة

 4020402004سيارات مطافئ  /كل األحجام
 4020402005سيارات شحن  /كل األحجام

 4020402006سيارات إسعاف  /كل األحجام

 4020302004مراوح وسخانات ودفايات

 4020403000آليات

 4020302006صوبات واسطوانا غاز

 4020403002تراكتورات  /كل األحجام

 4020302005ثالجات

 4020403001جرافات بلدوزر

 4020302077أجهزة استقبال مرئي ومسموع

 4020403003آليات إنشائية  /داحول

 4020303000أدوات مهنية

 4020403005روافع وونش  /رافعة

 4020302008معدات مكتبية أخرى

 4020403004آليات إنشائية  /خالط باطون

 4020303001أجهزة طبية ومختبرات

 4020403006روافع وونش  /ونش

 4020303003أدوات مهنية متنوعة

 4020403008آليات طرق  /مدحلة

 4020304001فرامة كبيرة للتركتور

 4020403010آليات طرق  /صهاريج

 4020305000آخرى

 4020403012صيانة طائرات مدنية

 4020303002أرشيف متطور
 4020304000آالت صناعية

 4020304002آالت صناعية أخرى

 4020403007مصاعد كهربائية  /كل األنواع
 4020403009آليات طرق  /حفار  -باقر
 4020403011شراء طائرات مدنية

 4020305001مولدات صغيرة

 4020500000االستهالكات

 4020305003مكيفات سبليت

 4020501001استمالكات أراضي مختلفة

 4020305002مولدات ضخمة

 4020501000استمالكات أراضي

 4020305004مكيفات مركزية

 4020502000مباني

 4020306000نفقات عامة  -حاسوب وتوابعه

 4020502002مباني مختلفة

 4020401000مركبات خفيفة

 4020601000إنشاءات

 4020305005ماكينة حلام

 4020400000مركبات وآليات ثقيلة

 4020401001سيارات صالون خدمة عامة

 4020502001مباني عقارات
 4020600000األبنية واإلنشاءات
 4020601001إنشاءات الوزارات

 4020401002سيارات صالون خدمة شخصية

 4020601002إنشاءات مؤسسات وهيئات حكومية

 4020401004ميكرو باص صغير

 4020602000تركيبات دائمة

 4020401003بيك أب حمولة خفيفة
 4020401005جيب خدمة عامة
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 4020601003إنشاءات مؤسسات وهيئات أهلية
 4020602001تركيبات دائمة للوزارات
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رقم احلساب

اسم احلساب

رقم احلساب

اسم احلساب

 4020602002تركيبات دائمة ملؤسسات وهيئات حكومية

 4020902000نفقات رأسمالية مكتب الرئيس

 4020603000إصالحات رأسمالية

 4020902002معدات مكتبية

 4020602003تركيبات دائمة ملؤسسات وهيئات أهلية
 4020603001إصالحات رأسمالية للوزارات

إصالحات رأسمالية ملؤسسات وهيئات
4020603002
حكومية

إصالحات رأسمالية ملؤسسات وهيئات
4020603003
أهلية
 4020603004إصالحات رأسمالية للمدارس
 4020604000إضافة وتعديالت

 4020902001حاسوب وتوابعه

 4020902003أدوات وأجهزة مهنية متخصصة
 4020902004آالت صناعية

 4020902005أخرى  /األجهزة واملعدات واآلالت
 4020902006سيارات صالون
 4020902007سيارات ميدان
 4020902008األثاث

 4020604001إضافة وتعديالت للوزارات

إضافة وتعديالت ملؤسسات وهيئات
4020604002
حكومية
 4020604003إضافة وتعديالت ملؤسسات وهيئات أهلية
 4020605000إنشاء طرق وجسور وأرصفة

 4020605001إنشاء طرق وجسور وأرصفة للوزارات

إنشاء طرق وجسور وأرصفة ملؤسسات
4020605002
وهيئات حكومية
إنشاء طرق وجسور وأرصفة ملؤسسات
4020605003
وهيئات أهلية
 4020700000املساهمات واالستثمارات
 4020701000املساهمات

 4020701001املساهمات احمللية  /مختلفة

 4020701002املساهمات الدولية  /مختلفة
 4020702000االستثمارات

 4020702001االستثمارات احمللية  /مختلفة

 4020702002االستثمارات الدولية  /مختلفة
 4020800000األثاث واللوازم
 4020801000أثاث

 4020801001أثاث مكتبي متنوع
 4020801002أثاث منزلي متنوع
 4020801003أثاث مدارس
 4020802000اللوازم

 4020802001لوازم متنوعة

 4020900000نفقات رأسمالية أخرى

 4020901000نفقات رأسمالية اإلدارة العامة
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )26لسنة  2006بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة
 2005بالنظام املالي للوزارات واملؤسسات العامة
مجلس الوزراء
بعد االطالع على القانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم
املوازنة العامة والشؤون املالية ال سيما املادة ( )67منه،

على اجلهات املختصة كافة – كل فيما يخصه -تنفيذ هذا
النظام ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة  2005بالنظام
املالي للوزارات واملؤسسات العامة،

صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/5/2 :ميالدية.

وبناء على ما عرضه وزير املالية،

املوافق/4 :ربيع اآلخر 1427/هجرية.

وبنا ًء على ما اقره مجلس الوزراء في جلسته اخلامسة
املنعقدة في مدينتي غزة ورام الله بتاريخ ،2006/5/2
أصدرنا ما يلي:
املادة ( )1إضافة “تسديد فواتير الهواتف النقالة”
تضاف فقرة حتمل الرقم ( )5إلى املادة التاسعة واخلمسني
من قرار مجلس الوزراء رقم ( )43لسنة  2005بالنظام
املالي للوزارات واملؤسسات العامة نصها كاآلتي“ :استثناء
مما ورد ذكره أعاله يجوز تسديد فواتير الهواتف النقالة
لبعض املوظفني الذين يستخدمون هواتفهم النقالة في
االتصاالت الدولية ألغراض العمل ،وذلك بنا ًء على طلب
الوزير املختص بالتنسيق مع وزير املالية”.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
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الفصل الثالث :اإلطار العام للشؤون املالية واإلدارية ملوظفي
السلطة الوطنية الفلسطينية
 -1القوانني
قانون رقم ( )4لسنة  1998بإصدار قانون اخلدمة املدنية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

الباب األول

بعد االطالع على نظام اخلدمة املدنية رقم  23لسنة  1966م
املعمول به في محافظات الضفة الغربية،

املادة ()1

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وعلى أنظمة وأسس اخلدمة العامة لسنة 1988م املعمول
بها في محافظات غزة،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وعلى موافقة املجلس التشريعي،
أصدرنا القانون التالي:
املادة ()1
يعمل بأحكام قانون اخلدمة املدنية املرافق على أن يبدأ تطبيق
اجلانب املالي منه على مراحل وفقا ً لإلمكانات املالية للسلطة
الوطنية كما يقرر مجلس الوزراء.
املادة ()2
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانني
واللوائح السارية بشأن اخلدمة املدنية حلني قيام مجلس
الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات املنفذة إلحكامه خالل
مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
املادة ()3
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.

الفصل األول :تعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.

الدائرة احلكومية :أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة عامة
أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها ضمن املوازنة
العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو ملحقة بها.

الوزير :كل وزير أدى اليمني الدستورية و ُمنح الثقة
من املجلس التشريعي الفلسطيني .ولغايات هذا القانون
تشمل كلمة الوزير :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر
املرتبطة به.
الديوان :ديوان املوظفني العام.

رئيس الديوان :رئيس ديوان املوظفني العام.

جلنة االختيار :جلنة انتقاء املوظفني املؤلفة مبقتضى أحكام
هذا القانون.

اخلدمة املدنية :العمل في أي من الدوائر احلكومية وفقا ً
ألحكام هذا القانون.

املوظف :ويقصد به املوظف أو املوظفة وهو الشخص
املعني بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة مدرجة في
نظام تشكيالت الوظائف املدنية على موازنة إحدى الدوائر
احلكومية أيا ً كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها.

الوظيفة :مجموعة املهام التي توكلها جهة مختصة إلى
املوظف للقيام بها مبقتضى هذا القانون أو أي تشريع آخر
أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بها من صالحيات
وما يترتب على تلك املهام من مسؤوليات.
الشهادة اجلامعية األولى :اإلجازة أو الليسانس أو
البكالوريوس.
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الزوج :الزوج أو الزوجة.

الترقية :منح املوظف درجة أعلى من درجته.

الراتب :الراتب األساسي الشهري الذي يستحقه املوظف
ويتقاضاه مقابل قيامه مبهام الوظيفة التي يشغلها ،وال
يشمل العالوات أو البدالت من أي نوع كانت.

البعثة :إيفاد املوظف للدراسة في مؤسسة تعليمية أو
تدريبية معترف بها مدة تزيد على ثمانية أشهر سواء
كانت داخل فلسطني أو خارجها.

الدورة :إيفاد املوظف للتدرب بغرض إكسابه معرفة
علمية أو مهارة عملية أو كليهما معا ً وذلك ملدة ال تزيد
عن ثمانية أشهر سواء كانت داخل فلسطني أو خارجها.

املهمة الرسمية :إيفاد املوظف حلضور مؤمتر أو
حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة
استطالعية أو ملا هو مماثل ألي من هذه األمور على أن
يكون اإليفاد ملدة ال تزيد على شهر واحد سواء كانت
املهمة داخل فلسطني أو خارجها.
املوفد :املوظف الذي يوفد في بعثة أو دورة وفقا ً ألحكام
هذا القانون.
نظام التقاعد :قانون التأمني واملعاشات أو أي قانون أو
نظام تقاعدي آخر.
اللجنة الطبية :اللجنة الطبية املختصة.
السنة :حسب التقومي الشمسي.

الشهر :اجلزء من اثني عشر جزءا ً من السنة.
اليوم :اجلزء من ثالثني جزءا ً من الشهر.

1 -1إعادة النظر في جدول الرواتب والعالوات كلما اقتضت
الضرورة ذلك في ضوء الدراسات اخلاصة بتكلفة
املعيشة واإلمكانيات املالية للدولة وتقدمي االقتراحات
بشأنهما إلى املجلس التشريعي للمصادقة عليها.
2 -2حتديد قيمة عالوات االختصاص والندرة واملخاطرة
أو أية عالوات أخرى ومستحقيها ،ووضع الضوابط
واملعايير لصرفها بنا ًء على ما يعرضه ديوان املوظفني
بالتنسيق مع الدوائر احلكومية واجلهات املختصة.
3 -3وضع أية مشروعات خلدمة مصلحة املوظفني
وتطويرها مبا يكفل توفير االطمئنان واالستقرار
املادي واالجتماعي والنفسي لهم.
4 -4حتديد أيام العمل في الدوائر احلكومية وساعات
الدوام فيها وأيام العطل الرسمية.
5 -5إصدار اللوائح والقرارات األخرى املخولة له مبقتضى
هذا القانون.
املادة ()4
على الدوائر احلكومية القيام مبا يلي:
1 -1أن حتدد أساليب حتقيق األهداف واملهام املوكولة إليها
بكفاءة وفعالية وأن تعتمد الوسائل الكفيلة بتعريف
املوظفني واملواطنني بأهدافها ومهامها.
2 -2أن تضع مشروعا ً لهيكلها التنظيمي بتقسيماته محددا ً
فيه اختصاصات كل منها ويصدر باعتماده قرار من
مجلس الوزراء.

الفصل الثاني :مبادئ عامة

3 -3أن تضع جدوالً لوظائفها مرفقا ً به بطاقة وصف لكل
وظيفة محددا ً به واجباتها ومسؤولياتها وشروط
شغلها وتصنيفها وترتيبها وفقا ً للفئات الواردة في
اجلدول رقم ( )1امللحق بهذا القانون على أن يقدم إلى
مجلس الوزراء إلصدار القرار بشأنه.

1 -1املوظفني العاملني في الدوائر احلكومية ويتقاضون
رواتبهم من خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية حسب
نظام تشكيالت الوظائف.

4 -4أن حتدد حاجتها السنوية من الوظائف الواردة في
جدول وظائفها املعتمد إلدراجها في املوازنة العامة.

املادة ()2
تسري أحكام هذا القانون على:

2 -2املوظفني املعينني مبقتضى قوانني أو قرارات خاصة
فيما لم يرد بشأنه نص فيها.
املادة ()3
يتولى مجلس الوزراء اإلشراف العام على شؤون اخلدمة
املدنية في فلسطني وله في سبيل ذلك القيام مبا يلي:
152

5 -5أن توفر وسائل العمل الضرورية للموظف لتحسني
أدائه لواجباته مع مراعاة االقتصاد في النفقات
واحلرص على أموال الدولة.
6 -6أن تقوم بتوجيه املوظف املعني لديها حتت التجربة
لتعريفه على جهاز الدائرة وأهدافها ومهامها،
وتنظيمها اإلداري ،والتشريعات اخلاصة بها وبشؤون
اخلدمة املدنية ،وإيقافه على مهام وظيفته وتدريبه على
أساليب العمل في وحداتها اإلدارية املختلفة.
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املادة ()5

املادة ()7

تُنشأ في كل دائرة حكومية وحدة لشئون املوظفني تتولى
املهام التالية:

حتقيقا ً للغايات املقصودة من التنمية اإلدارية في تطوير
اجلهاز اإلداري في فلسطني يتولى الديوان املهام
واملسؤوليات التالية:

1 -1التعاون مع متخذي القرارات في الدائرة احلكومية
التابعة لها لوضع السياسات اخلاصة باملوظفني فيها،
وتنفيذها ومتابعتها ،ومراجعتها بني وقت وآخر.
2 -2املساهمة في تهيئة املناخ املناسب للعمل في الدائرة
احلكومية التابعة لها مما يساعد املوظفني فيها على
االرتفاع مبستوى أدائهم وإنتاجهم.
3 -3املشاركة في تطوير األساليب احلديثة في عمليات
إدارة شؤون املوظفني وتطبيقها في إطار من
التخطيط للقوى البشرية وتقييم األداء في الدائرة
احلكومية التابعة لها وتصنيف الوظائف وإدارة
احملفوظات فيه.
4 -4متابعة إجراءات شؤون املوظفني كالتعيني والترقية
والنقل والندب واإلعارة وغيرها وضبط امللفات
والسجالت اخلاصة بها.
5 -5إجراء الدراسات الالزمة لتحديد مدى حاجة املوظفني
للتدريب ،وإيفادهم في بعثات دراسية وعلمية ومتابعة
أعمال املوفدين منهم وذلك كله بالتنسيق مع ديوان
املوظفني.
6 -6وتبني الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات
والسجالت والنماذج التي تستخدم في عمل هذه
الوحدة.

الفصل الثالث :ديوان املوظفني العام
املادة ()6
1 -1تنشأ دائرة مستقلة تسمى (ديوان املوظفني العام)
ويعني بشؤون اخلدمة املدنية ويتولى إدارته رئيس
يرتبط مبجلس الوزراء.
2 -2يعني رئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية
بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء.
3 -3ميارس رئيس الديوان صالحياته في إدارة الشؤون
املتعلقة بالديوان وفقا ً ألحكام هذا القانون.
4 -4يقدم ديوان املوظفني مشروع هيكله التنظيمي ملجلس
الوزراء إلصدار القرار بشأنه.

1 -1اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والتحقق من
تطبيق الدوائر احلكومية لسائر تشريعات اخلدمة
املدنية بصورة سليمة.
2 -2املشاركة في إعداد وتنفيذ اخلطط املتعلقة باملوظفني
والعمل على تنمية قدراتهم عن طريق تنسيق التدريب
والبعثات داخل فلسطني وخارجها.
3 -3املشاركة في وضع القواعد اخلاصة بإجراء امتحانات
تنافسية بني املتقدمني للتعيني في الوظائف العامة
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لعقد تلك االمتحانات سنويا ً
أو كلما دعت احلاجة إليها ،وذلك بالتنسيق مع الدوائر
احلكومية واجلهات األخرى املعنية.
4 -4مراجعة القرارات اإلدارية الصادرة من الدائرة
احلكومية بالتعيني والترقية التي تلتزم بتبليغها
للديوان خالل خمسة عشر يوما ً من صدورها،
وللديوان أن يعترض على ما يراه مخالفا ً منها ألحكام
هذا القانون واللوائح السارية بشأن اخلدمة املدنية
ويبلغ أسباب اعتراضه إلى الدائرة احلكومية خالل
ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه بها ،وفي حالة عدم
االتفاق بني الديوان والدائرة احلكومية املعنية يرفع
الديوان األمر إلى مجلس الوزراء التخاذ ما يراه
مناسبا ً وفقا ً ألحكام هذا القانون.
5 -5إعداد سجل مركزي جلميع موظفي اخلدمة املدنية في
فلسطني.
6 -6إعداد اإلحصاءات عن املوظفني وأية إحصاءات أخرى
تتطلبها مهام الديوان ومتابعة تلك اإلحصاءات
وحتديثها.
7 -7توثيق التشريعات واملراجع املتعلقة باخلدمة املدنية.
8 -8إعداد دليل للخدمة املدنية في فلسطني توضح فيه
واجبات املوظف وحقوقه التي يتضمنها هذا القانون
وسائر التشريعات املعمول بها في فلسطني والتي
يجب على املوظف اإلملام بها.
املادة ()8
يقدم رئيس الديوان ملجلس الوزراء تقريرا ً سنويا ً عن أعمال
الديوان ونشاطاته قبل أربعة أشهر من انتهاء السنة املالية،
أو كلما طلب منه ذلك.
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الباب الثاني

الفصل األول :تصنيف الوظائف احلكومية
وفئات املوظفني
املادة ()9
1 -1فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر احلكومية
في فلسطني إلى الفئات التالية:
أ-

الفئة اخلاصة :وتشمل من يعني بدرجة وزير
من رؤساء الدوائر احلكومية.

ب -الفئة األولى :وتشمل الوظائف التخطيطية
واإلشرافية العليا ،وتكون مسؤوليات موظفي
هذه الفئة اإلشراف على تنفيذ أهداف الدوائر
احلكومية في املجاالت التخصصية املختلفة
ووضع اخلطط والبرامج واتخاذ القرارات
واإلجراءات لتنفيذها.
ويشترط فيهم توفر املؤهالت العلمية واخلبرات
العملية املطلوبة ،ويتم تعيني الوكالء ورؤساء
الدوائر واملديرين العامني من موظفي هذه الفئة
أو ما يعادلها .حتدد الرواتب وسائر احلقوق
املالية لشاغلي وظائف هذه الفئة وفقا ً للدرجة
الوظيفية الواردة في قرار التعيني وفقا ً ألحكام
القانون.
ج -الفئة الثانية :وتشمل الوظائف التخصصية
في مختلف املجاالت وتكون مسؤوليات موظفي
هذه الفئة القيام باألعمال التخصصية في
املهن الطبية والهندسية واإلدارية والقانونية
واملالية واحملاسبية واالقتصادية واالجتماعية
والثقافية والتربوية وغيرها .وتضم هذه الفئة
موظفي الدوائر احلكومية التي تتطلب مهارات
تخصصية محددة.
ويتم اختيار من ميتلكون مهارات إدارية
وقيادية من بني موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها
لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية الوسطى
كاملديرين ورؤساء األقسام ورؤساء الشعب
والوحدات.
د -الفئة الثالثة :وتشمل الوظائف الفنية والكتابية
وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ وثائق
وغيرها.
هـ -الفئة الرابعة :وتشمل الوظائف احلرفية في
مجاالت التشغيل والصيانة واحلركة والنقل
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والورش امليكانيكية والكهربائية ومحطات
القوى وغيرها.
و -الفئة اخلامسة :وتشمل وظائف اخلدمات
كاحلراس والسعاة ومن في حكمهم.
2 -2تعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجاالت
شؤون اخلدمة املدنية من تعيني وترقية ونقل ويكون
لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات
التي تتضمنها.
املادة ()10
فيما عدا الفئة اخلاصة تقسم الفئات الوظيفية إلى عدد من
الدرجات تغطي مدة اخلدمة الوظيفية للموظف من تاريخ
التحاقه وحتى انتهائها ،وفقا ً ما هو وارد في اجلدول رقم
( )1امللحق بهذا القانون.
املادة ()11
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة األولى عند
استيفائهم للشروط املنصوص عليها في هذا القانون.
املادة ()12
1 -1يجوز نقل موظفي الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية لكل من
يحصل على الشهادة اجلامعية األولى على األقل أثناء
خدمته وأن تكون الشهادة في مجال العمل.
2 -2وفي هذه احلالة ينقل املوظف إلى الدرجة املقابلة التي
يعادل راتبها ما كان يتقاضاه قبل النقل.
املادة ()13
يجوز نقل املوظف من إحدى الفئتني الرابعة واخلامسة
إلى الفئة الثالثة عند حصوله على الثانوية العامة فما
فوقها إلى الدرجة املقررة ملؤهله على أن يتقاضى راتبه
املقرر للدرجة املنقول إليها أو الراتب األصلي قبل النقل
أيهما أكثر.

الفصل الثاني :التعيينات
املادة ()14
ال يعني على إحدى وظائف اخلدمة املدنية إال من توافرت فيه
شروط شغل الوظيفة ،ويحظر اجلمع بني وظيفيتني.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()15

املادة ()22

يعني رئيس دائرة الرقابة املالية واإلدارية بقرار من رئيس
السلطة الوطنية ومصادقة املجلس التشريعي.

1 -1يكون التعيني في الوظائف بحسب األسبقية الواردة
بالترتيب النهائي لنتائج االمتحان ،وعند التساوي في
الترتيب يعني األعلى مؤهالً فاألكثر خبرة ،فإن تساويا
تقدم األكبر سناً ،وتسقط حقوق من لم يدركه الدور
للتعيني مبضي سنة من تاريخ إعالن نتيجة االمتحان.

املادة ()16
يعني باقي رؤساء الدوائر احلكومية املستقلة من الفئة األولى
بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب من مجلس
الوزراء.
املادة ()17
1 -1يعني الوكالء واملديرون العامون من موظفي الفئة
األولى (أو ما يعادلها من خارج الدائرة احلكومية)
بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبنا ًء على تنسيب
من مجلس الوزراء.
2 -2يعني موظفو الفئة األولى بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء
على تنسيب رئيس الدائرة احلكومية املختص.
املادة ()18
ُيعني موظفو الفئات األخرى بقرار من رئيس الدائرة
املختص.
املادة ()19
تعلن الدوائر احلكومية عن الوظائف اخلالية بها التي
يكون التعيني فيها بقرار من اجلهة املختصة خالل
أسبوعني من خلوها من صحيفتني يوميتني على األقل
ويتضمن اإلعالن البيانات املتعلقة بالوظيفة وشروط
شغلها و ُيشعر الديوان بذلك
املادة ()20
في الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات كتابية
وشفهية يتم اإلعالن عن إجراء املسابقات الكتابية أوالً،
ويدعى الناجحون في االمتحان الكتابي فقط إلجراء
املسابقات الشفهية ويتم اإلعالن عن أسماء الناجحني في
املسابقات الشفهية حسب الترتيب النهائي لنتائج املسابقات.
املادة ()21
تقوم جلان االختيار باإلعالن عن أسماء املقبولني للتقدم
ملسابقات التعيني في صحيفتني يوميتني ليومني متتاليني
على األقل بحيث يتضمن اإلعالن موعد ومكان املسابقة.

2 -2يتم الشروع في عملية التعيني خالل مدة شهر من
تاريخ إعالن النتائج املذكورة.
3 -3يجب االنتهاء من عملية التعيني للشواغر املعلن عنها
خالل مدة أقصاها سنة من تاريخ إعالن نتيجة
االمتحان.
املادة ()23
1 -1حتدد بقرار من مجلس الوزراء نسبة من الوظائف
التي تخصص لألسرى احملررين وللجرحى الذين
أصيبوا في عمليات املقاومة والذين تسمح حالتهم
بالقيام بأعمال تلك الوظائف كما يحدد القرار وصفا ً
للجرحى املذكورين وقواعد شغل تلك الوظائف.
2 -2يجوز أن يعني في تلك الوظائف أزواج هؤالء اجلرحى
أو أحد أوالدهم أو أحد إخوانهم أو أخواتهم القائمني
بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزا ً تاما ً أو وفاتهم،
إذا توافرت فيهم شروط شغل تلك الوظائف.
3 -3تنطبق أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة على أسر
الشهداء.
املادة ()24
يشترط فيمن يعني في أي وظيفة أن يكون:
1 -1فلسطينيا ً أو عربياً.
2 -2قد أكمل السنة الثامنة عشرة من عمره و َيثْبُت عمر
املوظف بشهادة ميالده الرسمية وفي األحوال التي
ال يتيسر فيها احلصول على شهادة امليالد يقدر عمره
بقرار تتخذه اللجنة الطبية املختصة ويعتبر قرارها في
هذا الشأن نهائياً.
3 -3خاليا ً من األمراض والعاهات البدنية والعقلية التي
متنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعني فيها
مبوجب قرار من املرجع الطبي املختص ،على أنه
يجوز تعيني الكفيف في عينيه أو فاقد البصر في إحدى
عينيه أو ذي اإلعاقة اجلسدية ،إذا لم تكن أي من تلك
اإلعاقات متنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعينّ
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فيها بشهادة املرجع الطبي املختص على أن تتوافر فيه
الشروط األخرى للياقة الصحية.
4 -4متمتعا ً بحقوقه املدنية غير محكوم عليه من محكمة
فلسطينية مختصة بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو
األمانة ما لم يرد إليه اعتباره.
املادة ()25
يراعى في التعيني ألول مرة القواعد التالية:
1 -1ال يكون التعيني بأثر رجعي ويعتبر تعيني املوظف في
اخلدمة من تاريخ إخطاره كتابيا ً بذلك من قبل الديوان
بواسطة الدائرة احلكومية التابع لها ومباشرته العمل
فيها .ويعتبر قرار تعيينه الغيا ً إذا لم يباشر عمله
خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه كتابيا ً وفي هذه
احلالة يعني من يليه في الترتيب إذا كان التعيني
مبوجب مسابقة.
2 -2ال يجوز تعيني الطالب املتفرغ في الدراسة في وظيفة
شاغرة في املوازنة.
3 -3ال يقبل مرشح للخدمة املدنية لوظيفة تتطلب رخصة
مبوجب قانون إال إذا كان املرشح حاصالً على
الرخصة املطلوبة من اجلهة ذات االختصاص.
4 -4أن تكون الشهادات العلمية التي يجري التعيني على
أساسها أصلية أو مصدقة حسب األصول صادرة عن
معهد أو كلية أو جامعة أو أ ّية مؤسسة أخرى معترف بها.
5 -5تكون معادلة الشهادات من قبل وزارتي التربية أو
التعليم العالي ك ٌل حسب اختصاصها وذلك وفقا ً
ألحكام القانون.
6 -6أن ال يقل السن عن ثماني عشرة سنة.
املادة ()26
تشكل جلان اختيار املوظفني للتعيني على الوظائف الشاغرة
في الدوائر احلكومية من ممثلني عن كل من:
1 -1الدائرة املعنية.

املعني أحكام الوظيفة الدائمة ومبراعاة شروط العقد
املبرم معه.
املادة ()28
يضع مجلس الوزراء بنا ًء على اقتراح ديوان املوظفني العام
نظاما ً لتوظيف اخلبراء احملليني واألجانب وملن يقومون
بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية.
املادة ()29
يصدر ديوان املوظفني الئحة بالضوابط واإلجراءات ومناذج
العقود التي تبرم مع املعينني وفقا ً للمادتني السابقتني.

الفصل الثالث :فترة التجربة
املادة ()30
1 -1فيما عدا وظائف الفئة األولى تعتبر السنة األولى من
عمل املوظف الذي يتم اختياره لشغل وظيفة شاغرة
من خارج اخلدمة فترة جتربة.
2 -2يتم تقييم أداء املوظف وفقا ً للنماذج والضوابط
واإلجراءات التي توضحها الالئحة التنفيذية.
3 -3يخطر املوظف اخلاضع للتجربة في حالة عدم اجتيازها
عن إنهاء عمله قبل أسبوعني من انتهائها ويتم إشعار
الديوان بذلك.
املادة ()31
إذا اجتاز املوظف فترة التجربة بنجاح يقوم رئيس الدائرة
احلكومية املختص بتثبيته بقرار في الوظيفة من تاريخ
مباشرة العمل فيها ويتم إشعار الديوان بذلك.

الفصل الرابع :تقييم األداء
املادة ()32
تقدر مراتب األداء بأربع مراتب هي:

2 -2ديوان املوظفني.
وتوضح الالئحة التنفيذية تفصيالً بذلك.

1 -1ممتاز ()%100 - 85

املادة ()27

3 -3جيد ()%74 - 65

يجوز شغل الوظيفة الدائمة بصفة مؤقتة في األحوال
املبينة بهذا القانون وفي هذه احلالة يسري على املوظف
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2 -2جيد جدا ً ()%84 - 75
4 -4متوسط ()%64 - 50

وما دون ذلك ضعيف.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()33
1 -1تضع الدائرة احلكومية بالتنسيق مع الديوان الئحة
تنفيذية تكفل قياس كفاية األداء الواجب حتقيقه مبا يتفق
مع الوصف الوظيفي لنشاط الدائرة احلكومية وأهدافها
ونوعية الوظائف بها واإلجراءات التي تتبع في وضع
وتقدمي واعتماد تقارير الكفاية وطرق التظلم منها.
2 -2يعتبر األداء العادي هو املعيار الذي يؤخذ أساسا ً
لقياس كفاية األداء ويكون تقدير الكفاية وفقا ً للمراتب
املذكورة في املادة السابقة.
3 -3يقوم الرئيس املباشر بتقدير كفاية األداء ملوظفيه
مبوضوعية ودقة وأمانة مرة واحدة في كل سنة تبدأ
من أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في كانون األول
(ديسمبر) من كل عام وتقدم خالل شهري كانون
الثاني (يناير) وشباط (فبراير) وتعتمد من الوزير
املختص خالل شهر آذار (مارس) من العام التالي.
4 -4ال يجوز سحب التقرير أو إدخال أي تعديل عليه بعد
إرساله إلى الديوان كما ال يجوز محو أو كشط أي
بيانات فيه.
5 -5يعلن للموظفني معايير قياس كفاية األداء التي تستخدم
في شأنهم.
املادة ()34
تعد التقارير السنوية على النموذج املخصص لهذه الغاية
وتدون فيها كفاءات املوظفني وسلوكهم ونشاطهم،
وتقدر كفاية أداء املوظف حسب الدرجات املدونة في
النموذج ،ويراعى في تقييم عمل املوظف إجنازه لواجباته
على ضوء املستويات املنتظرة من شاغل الوظيفة ،كما ً
ونوعاً ،وتقيم أساليب عمله من حيث املواظبة والسلوك
الشخصي والصفات الذاتية التي ميارس في ظلها
صالحياته ويتخذ قراراته.
املادة ()35
يشكل رئيس كل دائرة حكومية جلنة برئاسته لتدقيق
التقارير السنوية ووضع التقرير العام لكفاية أداء
املوظف.
املادة ()36
ُ 1 -1ت ْعلم الدائرة املختصة املوظف الذي يعمل لديها
بصورة من تقرير الكفاية عن أدائه مبجرد اعتماده من
اجلهة املختصة.

2 -2للموظف أن يتظلم للوزير املختص من التقرير املذكور
خالل عشرين يوما ً من تاريخ عمله به.
3 -3تشكل جلنة تظلمات تُنشأ لهذا الغرض بقرار من
الوزير املختص تتكون من ثالثة من كبار املوظفني
ممن لم يشتركوا في وضع التقرير للبت في التظلم
خالل مدة أقصاها ستون يوما ً من تاريخ تقدميه
للوزير ،ويكون قرار هذه اللجنة نهائياً.
4 -4ال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائيا ً إال بعد انقضاء ميعاد
التظلم منه أو البت فيه.
املادة ()37
مينح املوظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير كفاية
األداء شهادة تقدير من الدائرة احلكومية التابع لها ،ويعلن
عن اسمه في لوحة مخصصة لذلك.
املادة ()38
تضع الدائرة احلكومية املختصة التقرير السنوي عن املوظف
املنتدب أو املعار منها بعد أخذ رأي الدائرة احلكومية أو اجلهة
التي انتدب أو أعير إليها كتاب ًة.
املادة ()39
ينبه املوظف الذي يرد عنه تقدير بدرجة متوسط إلى أوجه
تقصيره ،وينذر املوظف الذي يرد عنه تقدير بدرجة ضعيف،
ويطلب من كل منهما حتسني أدائه ،وتالفي تقصيره،
وترسل نسخة اإلنذار إلى الديوان.
املادة ()40
يجوز وقف العالوة الدورية عن املوظف من تاريخ
استحقاقها إذا ورد عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف وحلني
حتسن أدائه الوظيفي بحصوله على تقدير متوسط فما فوق.
املادة ()41
ُيحال املوظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان
بدرجة ضعيف إلى جلنة تشكل من قبل الدائرة املختصة
بالتنسيق مع الديوان ،ويجوز أن توقع عليه واحدة أو أكثر
من اجلزاءات التالية:
1 -1وقف العالوة الدورية السنوية.
2 -2تنزيل الدرجة.

3 -3تنزيل الوظيفة.
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املادة ()42

املادة ()47

إذا قدم عن املوظف املشار إليه في املادة السابقة تقرير
ثالث بدرجة ضعيف يتعني على اللجنة املختصة النظر في
فصله.

تتم جميع الترقيات في باقي درجات الفئة الثالثة والفئتني
الرابعة واخلامسة باألقدمية من بني املستوفني لشروط
الترقية .ويصدر القرار بذلك من رئيس الدائرة املختص بناء
على توصية اللجنة املختصة.

الفصل اخلامس :الترقيات

املادة ()48

املادة ()43
ال تتم الترقية إال على درجة شاغرة في املوازنة املعتمدة
شريطة قضاء املوظف سنوات احلد األدنى للمدة املقررة
للبقاء على الدرجة املشار إليها في اجلدول رقم ( )1امللحق
بهذا القانون.
املادة ()44
يشترط للترقية على الدرجات داخل الفئة األولى حصول
املوظف على تقدير جيد جدا ً طيلة سنوات اخلدمة في الدرجة
ويتم اعتماد الترقية من قبل مجلس الوزراء بناء على تنسيب
رئيس الدائرة احلكومية املختص .تعطى األولوية باالختيار
ملن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات اخلدمة في هذه
الدرجة وعند التساوي في تقييم األداء يتم االختيار حسب
األقدمية فيما بينهم.
املادة ()45
يشترط للترقية على الدرجات داخل باقي الفئات حصول
املوظف على متوسط تقدير جيد فما فوق آلخر ثالث سنوات.
املادة ()46
تتم الترقية داخل الفئتني الثانية والثالثة للموظفني املستوفني
لشروط الترقية في الدائرة احلكومية املختصة بقرار من
رئيس الدائرة املختص .وتعطى األولوية في الترقيات
لألقدمية واألداء مع البدء بالنسبة املخصصة للترقية
باألقدمية وذلك وفقا ً للنسب التالية:

املادة ()49
1 -1يصدر قرار الترقية من اجلهة املختصة بالتعيني،
وتعتبر الترقية نافذ ًة من تاريخ صدور القرار بها.
2 -2يستحق املوظف من تاريخ الترقية أول مربوط الدرجة
اجلديدة أو عالوة من عالوات هذه الدرجة مضافة إلى
راتبه األصلي أيهما أكبر.
املادة ()50
1 -1إذا ُق ِّدمت بحق موظف شكوى تستوجب اتخاذ
إجراءات تأديبية أو جزائية فال ينظر في ترقيته إال بعد
صدور القرار النهائي في قضيته.
2 -2إذا تقرر عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه أو متت
تبرئته من التهمة املوجهة إليه ينظر في ترقيته من
تاريخ استحقاقها.

الباب الثالث

الفصل األول :رواتب املوظفني وعالواتهم

أقدمية

أداء

السادسة

اخلامسة

%80

%20

1 -1حتدد رواتب املوظفني طبقا ً لسلم الرواتب امللحق بهذا
القانون.

الرابعة

الثالثة

%50

%50

2 -2يجوز ملجلس الوزراء تقدمي اقتراح بتعديل سلم
الرواتب من حني إلى آخر إلى املجلس التشريعي
الفلسطيني للمصادقة عليه.

من

الدرجة

تتم الترقية من الفئة الثانية إلى الفئة األولى للموظفني
املستوفني لشروط الترقية بتنسيب من رئيس الدائرة وبقرار
من مجلس الوزراء .وتعطى األولوية للترقية باالختيار
ملن حصل على تقدير ممتاز طيلة سنوات اخلدمة في هذه
الدرجة ،وعند التساوي في تقييم األداء يتم االختيار حسب
األقدمية فيما بني املستحقني.

اخلامسة
الثالثة

الثانية
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إلى

الرابعة
الثانية

األولى

%60
%40

%20

%40
%60

%80

املادة ()51
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3 -3يصرف الراتب اإلجمالي للموظف على أساس:

معترف بها وحلني إمتامه دراسته أو إكماله
اخلامسة والعشرين من العمر أيهما أسبق.

 .1الراتب األساسي مع عالوة الدرجة.

ب -إذا كان معاقا ً أو أصبح معاقا ً وبنسبة إعاقة
حتددها اللجنة الطبية العليا.

 .3عالوة اجتماعية للزوج واألوالد.

ج -إذا كانت بنتا ً غير متزوجة وغير موظفة.

 -أاالستحقاقات:

 .2عالوة االختصاص.

 .4بدل انتقال من مكان السكن إلى مكان العمل.
 .5عالوة غالء املعيشة.
 .6عالوة ندرة.

 .7عالوة مخاطرة.

 .8عالوة طبيعة عمل.

 .9عالوة إدارية :ومتنح ملن يشغلون مواقع
إشرافية قيادية وفقا ً للهيكل التنظيمي
وجدول الوظائف املعتمدين للدوائر
املختلفة على الوجه املبني في اجلدول رقم
( )2امللحق بهذا القانون وال يجوز اجلمع
بينها وبني عالوة االختصاص بحيث
يصرف أيهما أكبر.

ب -االستقطاعات:

 .1قسط التقاعد.

 .2قسط التأمني الصحي.
 .3ضريبة الدخل.

 .4أية استقطاعات أخرى يحددها القانون.
املادة ()52

د -إذا كانت مطلقة أو أرملة وغير موظفة.
3 -3إذا ما كان الزوجان موظفني باخلدمة املدنية فتدفع
العالوة االجتماعية للزوج فقط.
املادة ()54
1 -1يبدأ صرف العالوة عن املواليد وحاالت الزواج اعتبارا ً
من تاريخ امليالد أو عقد الزواج.
2 -2ويوقف صرف العالوة عن املتوفني من األبناء أو
عن الزوج املتوفى أو املطلق أو البنت التي تزوجت
اعتبارا ً من تاريخ الوفاة أو الطالق أو الزواج
حسب األحوال.
املادة ()55
يجوز منح شاغل الوظيفة مقابالً عن األعمال التي يكلف
بها في غير أوقات العمل الرسمية إذا توفر اعتماد مالي
مخصص لها ،بقرار من رئيس الدائرة احلكومية املختصة
بالشروط التالية:
1 -1أن يكون العمل املراد تنفيذه من األعمال الطارئة أو
املوسمية امللحة التي ال يتسنى أداؤها وقت الدوام
الرسمي.

مينح املوظف الذي أمضى سنة فأكثر في اخلدمة عالوة
دورية سنوية تصرف له في األول من كانون الثاني (يناير)
من كل عام وباحلد األقصى لعدد العالوات املقررة لدرجته ما
لم يصدر قرار من جهة ذات اختصاص بحجبها أو بتأخيرها
عنه وفقا ً ألحكام هذا القانون.

3 -3أن يقتصر صرفها على املوظفني التنفيذيني من الفئة
الثانية فما دونها على أساس الساعة بساعة.

املادة ()53

وحتدد الالئحة التنفيذية األحكام والضوابط واإلجراءات
للعمل في غير أوقات العمل الرسمية.

2 -2أال تتجاوز املبالغ املدفوعة عنها ربع راتب املوظف
املعني.

1 -1تدفع العالوة االجتماعية للموظف عن زوجه غير
املوظف وعن أبنائه وبناته حسب الفئات املقررة لكل
منهم حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة.

الفصل الثاني :احلوافز والعالوات التشجيعية

ألي من املذكورين في
2 -2على أن يستمر صرف العالوة ٍّ
الفقرة ( )1أعاله في األحوال التالية:

املادة ()56

أ-

إذا كان يتابع دراسته في أ ّية مؤسسة تعليمية

1 -1يضع الديوان مع الدائرة املختصة نظاما ً للحوافز املادية
واملعنوية للموظفني فيها مبا يكفل حتقيق األهداف
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وحتسني األداء وترشيد النفقات على أن يتضمن هذا
النظام فئات احلوافز املادية وشروط منحها.
2 -2يجوز للدائرة املختصة صرف مكافأة تشجيعية
للموظف الذي يقدم أعماالً أو بحوثا ً لرفع كفاءة األداء
وترشيد النفقات.
3 -3يجوز للدائرة املختصة منح املوظف عالوة تشجيعية
تعادل العالوة الدورية املقررة إذا حصل على تقرير
كفاية األداء مبرتبة ممتاز عن العامني األخيرين على
أال يزيد عدد املوظفني الذين مينحون هذه العالوة عن
 %20من عدد املوظفني العاملني على هذه الدرجة فإذا
قل عددهم عن خمسة متنح لواحد منهم على أال يتكرر
منحها للموظف إال بعد سنتني على األقل من تاريخ
منحها له.

الفصل الثالث :النقل والندب واإلعارة
املادة ()57
يجوز نقل املوظف أو ندبه أو إعارته داخل فلسطني أو خارجها
بطلب خطي من املوظف بعد موافقة اجلهات املختصة أو بنا ًء
على مصلحة العمل.
املادة ()58
مع مراعاة ما نصت عليه أحكام املواد األخرى من هذا القانون
ال يجوز نقل املوظف من وظيفته إلى وظيفة أخرى أقل منها
درجة إال بنا ًء على موافقته اخلطية ،على أال يؤثر النقل على
أقدميته في الدرجة أو حقه في الترقية.
املادة ()59

بالتنسيق مع ديوان املوظفني ندب املوظف مؤقتا ً ملدة
أقصاها سنة قابلة للتجديد مرة واحدة للعمل في دائرة
حكومية أخرى بنفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها
إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك .وتنظيم الالئحة القواعد
اخلاصة بالندب.
املادة ()62
يجوز إعارة املوظف مبوافقته اخلطية إلى أية حكومة
أخرى أو إلى منظمة دولية أو إقليمية أو مؤسسة عامة
بنا ًء على طلب أي منها سواء داخل فلسطني أو خارجها،
كما يجوز إعارته بالطريقة نفسها إلى أية سلطة محلية أو
مؤسسة ذات نفع عام داخل فلسطني أو إلى شركة تساهم
فيها احلكومة.
املادة ()63
يراعى عند إعارة املوظف ما يلي:
1 -1أال تتجاوز مدة اإلعارة األولى في الداخل سنة ،ويجوز
جتديدها كل مرة ملدة سنة أخرى بحيث ال تتجاوز مدة
اإلعارة في مجملها أربع سنوات.
2 -2أال تتجاوز مدة اإلعارة للخارج عن أربع سنوات،
وال يجوز إعارة املوظف بعدها إال بعد انقضاء خمس
سنوات من عودته للعمل.
املادة ()64
1 -1يصدر قرار اإلعارة من اجلهة املختصة بالتعيني بنا ًء
على طلب اجلهة املستعيرة بالتنسيق مع الديوان،
ويحدد القرار مدة اإلعارة وشروطها وتاريخ بدايتها
واسم اجلهة املستعيرة.

يجوز نقل املوظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى بنا ًء
على طلبه وموافقة الدائرتني املختصتني ويصدر قرار النقل
من اجلهة املختصة بالتعيني.

2 -2يكون راتب املوظف واستحقاقاته طوال مدة اإلعارة
على حساب اجلهة املستعيرة وتعتبر مدة اإلعارة
كاملة مدة خدمة مقبولة للتقاعد واستحقاق الترقية
والعالوة الدورية ،على أن تستوفى منه العائدات
التقاعدية املستحقة.

إذا نقل موظف من دائرة حكومية إلى أخرى يصرف راتبه
مع استحقاقاته األخرى من تاريخ النقل على حساب موازنة
الدائرة املنقول إليها.

املادة ()65

املادة ()60

املادة ()61
يجوز بقرار من رئيس الدائرة احلكومية املختص
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تلتزم الدائرة التي أعير منها املوظف بإعادته إلى وظيفته
األولى أو إلى وظيفة معادلة لها بالدرجة والراتب اللذين
كان يستحقهما املوظف في الوقت الذي أعيد فيه للوظيفة،
وفي جميع األحوال يحتفظ املوظف املعار مبميزات الوظيفة
جميعها التي كان يشغلها قبل اإلعارة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل الرابع :واجبات املوظف وسلوكه الوظيفي
املادة ()66
الوظائف العامة تكليف للقائمني بها ،هدفها خدمة املواطنني
حتقيقا ً للمصلحة العامة طبقا ً للقوانني واللوائح .وعلى
املوظف مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح وتنفيذها وأن
يلتزم مبا يلي:
1 -1تأدية العمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن
يخصص وقت العمل الرسمي ألداء واجبات وظيفته،
وأن يلتزم بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية بنا ًء
على تكليف من اجلهة املختصة إذا اقتضت مصلحة
العمل ذلك.
2 -2أن يحسن معاملة اجلمهور وأن ينجز معامالتهم في
الوقت احملدد.
3 -3احترام مواعيد العمل.
4 -4احملافظة على األموال واملمتلكات العامة.
5 -5احترام التسلسل اإلداري في اتصاالته الوظيفية
وتنفيذ ما يصدر إليه من أوامر وتعليمات في
حدود القوانني واللوائح النافذة ،ويتحمل ك ُّل
مسؤول مسؤولية األوامر التي تصدر منه كما
يكون مسؤوالً عن حسن سير العمل في حدود
اختصاصاته.

3 -3استغالل وظيفته وصالحياته فيها ملنفعة ذاتية أو ربح
شخصي أو القبول مباشرة أو بالواسطة ألية هدية
أو مكافأة أو منحة أو عمولة مبناسبة قيامه بواجبات
وظيفته.
4 -4أن يحتفظ لنفسه بأصل أ ّية ورقة رسمية أو صورة
أو نسخة أو ملخص عنها أو أن ينزعها من امللفات
املخصصة حلفظها ولو كانت خاصة بعمل كلّف به
شخصياً.
5 -5أن يفشي أ ّيا ً من األُمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته
خالفا ً للمجاالت التي يجيزها القانون حتى ولو ترك
الوظيفة.
6 -6اخلروج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو
الظهور مبظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة.
7 -7شرب اخلمر ولعب القمار في األندية أو في احملال
العامة.

الفصل اخلامس :اإلجراءات والعقوبات التأديبية
املادة ()68
إذا ثبت ارتكاب املوظف مخالفة للقوانني واألنظمة والتعليمات
والقرارات املعمول بها في اخلدمة املدنية أو في تطبيقها
فتوقع عليه إحدى العقوبات التأديبية التالية:

6 -6أن يعمل على تنمية قدراته وكفاءاته العلمية والعملية
واالطالع على القوانني واللوائح والتعليمات املتعلقة
بعمله واإلحاطة بها وتقدمي االقتراحات التي يراها
مفيدة لتحسني طرق العمل في الدائرة ورفع مستوى
األداء فيها.

3 -3اخلصم من الراتب مبا ال يزيد عن راتب خمسة عشر
يوماً.

املادة ()67

4 -4احلرمان من العالوة الدورية أو تأجيلها مدة ال تزيد
عن ستة أشهر.

يحظر على املوظف ما يلي:
1 -1مخالفة أحكام هذا القانون أو القوانني واللوائح األخرى
املعمول بها واملتعلقة باخلدمة املدنية واملوظفني.
2 -2اجلمع بني وظيفته وبني أي عمل آخر يؤديه بنفسه أو
بالواسطة.
وحتدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط
واألحكام لألعمال التي يجوز للموظف أداؤها في
غير أوقات الدوام الرسمية مبا ال يضر أو يتعارض أو
يتناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها.

 1 -1التنبيه أو لفت النظر.
2 -2اإلنذار.

5 -5احلرمان من الترقية حسب أحكام هذا القانون.
6 -6الوقف عن العمل مدة ال تتجاوز ستة أشهر مع صرف
نصف الراتب.
7 -7تخفيض الدرجة.
8 -8اإلنذار بالفصل.
9 -9اإلحالة إلى املعاش.
1010الفصل من اخلدمة.
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املادة ()69

املادة ()74

1 -1تكون اإلحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن ميلك
سلطة توقيع العقوبة على املوظف.

ال يعفى املوظف من العقوبة التأديبية استنادا ً إلى أمر صادر
إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكابه املخالفة كان تنفيذا ً ألمر
خطي بذلك صادر إليه من رئيسه املذكور بالرغم من تنبيهه
للمخالفة خطياً.

2 -2فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر ال يجوز توقيع
عقوبة على املوظف إال بعد إحالته إلى جلنة للتحقيق
معه وسماع أقواله ،ويتم إثبات ذلك بالتسجيل في
محضر خاص ،ويكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة
مسبباً.
املادة ()70
ال توقع على موظفي الفئة الثانية إال إحدى العقوبات
التأديبية التالية:
1 -1اللوم.
2 -2اإلحالة إلى املعاش.
3 -3الفصل من اخلدمة.
املادة ()71
1 -1تكون إحالة موظفي الفئة األولى للتحقيق على
املخالفات التأديبية بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء
على طلب من رئيس الدائرة احلكومية التابعني
لها.
2 -2تتولى التحقيق جلنة يشكلها مجلس الوزراء من
موظفني ال تقل درجاتهم عن درجة املوظف احملال
للتحقيق.
3 -3ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء التخاذ
القرار املناسب بشأنها وفقا ً ألحكام هذا القانون.
املادة ()72
إذا نسب للموظف ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو التحقيق
معه في شأن يخرج عن نطاق وظيفته فعلى اجلهة القائمة
على هذا اإلجراء إبالغ الدائرة احلكومية التابع لها املوظف
فورا ً للنظر في شأنه وفقا ً ألحكام هذا القانون.
املادة ()73
ال يجوز إحالة املوظف إلى التحقيق وفقا ً ألحكام هذا القانون
بسبب مخالفة تأديبية مضى على اكتشافها أكثر من ستة
أشهر.
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الفصل السادس :محو العقوبات التأديبية
املادة ()75
1 -1متحى العقوبات التأديبية التي توقع على املوظف
بانقضاء املدد اآلتية:
أ-

ستة أشهر في حالة التنبيه أو اللوم أو اإلنذار أو
اخلصم من الراتب مدة ال تتجاوز خمسة أيام.

ب -سنة في حالة اخلصم من األجر مدة تزيد على
خمسة أيام أو تأجيل العالوة أو احلرمان منها.
ج -سنتان بالنسبة إلى العقوبات األخرى فيما عدا
عقوبتي الفصل واإلحالة إلى املعاش بحكم أو
قرار تأديبي.
2 -2بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا يتم احملو في
احلاالت املذكورة في الفقرة ( )1بقرار من اللجنة
املختصة وفقا ً ألحكام الالئحة التنفيذية لهذا القانون
إذا تبني لها أن سلوك املوظف وعمله منذ توقيع العقوبة
مرضيا ً وذلك من واقع تقارير كفاية أدائه السنوية
وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
املادة ()76
يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كأن لم تكن
بالنسبة للمستقبل ،وال يؤثر ذلك على احلقوق والتعويضات
التي ترتبت نتيجة لها ،وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة لها،
وما يتعلق بها من ملف خدمة املوظف.
املادة ()77
حتتفظ كل دائرة حكومية في حساب خاص بحصيلة
عقوبات اخلصم املوقعة على املوظفني ،ويكون الصرف
من هذه احلصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو
الرياضية للموظفني طبقا ً للشروط واألوضاع التي حتددها
الدائرة احلكومية املختصة وفقا ً ألحكام الالئحة التنفيذية
لهذا القانون.
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الباب الرابع

الفصل األول :اإلجازات
املادة ()78
ال يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال إلجازة يستحقها
في حدود اإلجازات املقررة في هذا القانون ووفقا ً
للضوابط واإلجراءات التي تضعها الدائرة احلكومية
التابع لها.
املادة ()79
تكون اإلجازات املستحقة للموظف على النحو التالي:
1 -1اإلجازة السنوية.
2 -2اإلجازة العارضة.
3 -3اإلجازة املرضية.
4 -4اإلجازة الدراسية.
5 -5اإلجازة دون راتب.
6 -6إجازة األمومة والوالدة.
7 -7إجازة احلج.
املادة ()80
يستحق املوظف إجازة اعتيادية سنوية براتب كامل ال
يدخل في حسابها أيام العطل الرسمية فيما عدا يوم العطلة
األسبوعية وذلك على التفصيل التالي:
1 -1خمسة عشر يوما ً في السنة األولى وذلك بعد مضي
ستة أشهر من تاريخ مباشرته العمل.
2 -2ثالثني يوما ً ملن أمضى سنة فأكثر.
 3 -3خمسة وثالثني يوما ً ملن جتاوز عمره اخلمسني
وأمضى في اخلدمة عشر سنوات على األقل.
املادة ()81
املقصود بالسنة لغايات منح اإلجازات االعتيادية في هذا
القانون سنة ميالدية تبدأ من األول من كانون الثاني (يناير)
وتنتهي في اليوم األخير من كانون األول (ديسمبر) من
ذات السنة.

املادة ()82
1 -1تكون اإلجازة السنوية ملوظفي املؤسسات التعليمية
مبختلف مستوياتها طبقا ً للوائح التي تضعها الدائرة
احلكومية املختصة.
2 -2ويجوز استثناء مبوافقة رئيس الدائرة احلكومية
املختص منح املوظف الذي يعمل في حقل التعليم
إجازة ال تتجاوز عشرة أيام في السنة الواحدة.
املادة ()83
ال يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء اإلجازة االعتيادية
السنوية إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل ويوافق
عليها رئيس الدائرة احلكومية املعنية ،وفي هذه احلالة
يتم االستفادة من الرصيد املرحل حتى نفاذه مع اإلجازة
االعتيادية املستحقة له في السنوات التالية بحيث ال تزيد في
سنة واحدة عن ستني يوماً.
املادة ()84
يستحق املوظف إجازة عارضة براتب كامل ملدة ال تزيد
عن عشرة أيام في السنة وذلك بسبب طارئ يتعذر معه
احلصول على أية إجازة أخرى.
املادة ()85
1 -1يستحق املوظف كل ثالث سنوات تقضى في اخلدمة
إجازة مرضية متنح بقرار من اللجنة الطبية املختصة
في احلدود التالية:
أ-

ثالث أشهر براتب كامل.

ب -ستة أشهر براتب يعادل  %75من الراتب الكامل.
ج -ستة أشهر براتب يعادل  %50من الراتب الكامل
إال إذا جتاوز املوظف عمر اخلمسني فترفع هذه
النسبة إلى  %75من الراتب الكامل.
د -ثالثة أشهر أخرى بدون راتب إذا قررت اللجنة
الطبية املختصة احتمال شفائه.
2 -2للدائرة احلكومية التي يتبعها املوظف زيادة املدة ستة
أشهر أخرى دون راتب إذا كان املوظف مصابا ً مبرض
يحتاج لشفائه عالجا ً طويالً وذلك وفقا ً ملا تقرره
اللجنة الطبية املختصة.
3 -3يجوز لرئيس الدائرة احلكومية املذكورة مبراعاة احلد
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األقصى ملجموع املدد املشار إليها في هذه املادة أن
يقرر زيادة املدد التي يحصل فيها املوظف على إجازة
مرضية بأجر مخفض ،كما يجوز له أن يقرر منحه
بتلك اإلجازة بأجر كامل.
4 -4للموظف احلق في طلب حتويل اإلجازة املرضية إلى
إجازة اعتيادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
5 -5على املوظف املريض أن ُيخطر الدائرة احلكومية التابع
لها عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من تخلفه
عن العمل ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه ألسباب قهرية.
6 -6يجوز للموظف املريض احلصول على إجازة مرضية
ال تزيد على ثالثة أيام متنح من طبيب تابع لوزارة
الصحة ،ويجوز متديدها ملدة ال تتجاوز ثالثة أيام
أخرى بنا ًء على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي
تابع لوزارة الصحة.
7 -7استثناء من أحكام اإلجازات املرضية مينح املوظف
املريض بأحد األمراض املزمنة التي يصدر بتحديدها
من وزير الصحة  -بنا ًء على موافقة اللجنة الطبية
العليا  -إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن ُيشفى
أو تستقر حالته استقرارا ً ميكنه من العودة إلى العمل
وإذا تبني عجزه عجزا ً كامالً تنهى خدمته لعدم اللياقة
الصحية.
 8 -8يضع ديوان املوظفني اإلجراءات املتعلقة بحصول
املوظف على اإلجازة املرضية وذلك بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
9 -9إذا رغب املوظف املريض في إنهاء إجازته والعودة
لعمله فال يتم ذلك إال مبوافقة اللجنة الطبية املختصة.
1010يعتبر متارض املوظف  -الذي يثبت بقرار من اللجنة
الطبية املختصة  -إخالالً بواجبات الوظيفة.
املادة ()86
1 -1مبا ال يتعارض مع مصلحة العمل يجوز لرئيس
الدائرة احلكومية التي يتبعها املوظف الذي أمضى
سنتني في اخلدمة املوافقة على منحه إجازة دراسية
بناء على طلبه.
2 -2متنح اإلجازة الدراسية ملدة سنة قابلة للتجديد سنويا ً
بحد أقصى أربع سنوات.
3 -3تكون اإلجازة الدراسية دون راتب وفقا ً للشروط
والضوابط التي تتضمنها الالئحة التنفيذية لهذا
القانون.
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املادة ()87
1 -1مينح املوظف إجازة دون راتب بناء على طلبه ملرافقة
زوجه املسافر إلى اخلارج للعمل أو الدراسة والذي
ال تقل مدة سفره عن ستة أشهر شريطة أال جتاوز
اإلجازة مدة بقاء الزوج في اخلارج.
2 -2يجوز للدائرة احلكومية املختصة منح املوظف إجازة
دون راتب لألسباب التي يبديها في طلبه والتي تقدرها
جهة اإلدارة.
3 -3ال يستحق املوظف الذي منح إجازة دون راتب عالوة
أو ترقية طوال مدة إجازته ،وال حتتسب مدة هذه
اإلجازة في أقدمية درجته فيما يتعلق بالترقيات
والعالوات دومنا إخالل باألحكام اخلاصة بالتأمني
واملعاشات.
4 -4يجوز للدائرة التابع لها املوظف شغل وظيفة املوظف
املرخص له بإجازة دون راتب ملدة سنة على األقل
بالتعيني أو الترقية عليها وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ()88
1 -1متنح املوظفة احلامل إجازة براتب كامل ملدة عشرة
أسابيع متصلة قبل الوضع وبعده.
2 -2للموظفة املرضعة احلق في االنصراف من العمل
قبل موعد انتهائه بساعة واحدة وملدة سنة من تاريخ
مولد الطفل ولها احلق في إجازة دون راتب ملدة عام
لرعايته.
املادة ()89
للموظف احلق وملرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة ألداء
فريضة احلج براتب كامل ملدة ثالثني يوماً.

الفصل الثاني :التغيب عن العمل
املادة ()90
1 -1يفقد املوظف وظيفته إذا تغيب عن عمله دون إذن مدة
تزيد عن خمسة عشرة يوما ً متصلة ما لم يقدم عذرا ً
مقبوالً.
 2 -2حتتسب مدة الغياب في هذه احلالة براتب كامل أو
غير ذلك وفقا ً ملقتضيات احلال.
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املادة ()91

2 -2عدم اللياقة الصحية.

تعتبر املدد التي يوفد فيها املوظف في بعثة رسمية أو دورة
تدريبية كأنها عمل رسمي وبراتب كامل وفقا ً ألحكام
القوانني واللوائح اخلاصة املنظمة لها.

3 -3االستقالة.

املادة ()92
يستحق املوظف الذي يوفد في مهمة عمل رسمية البدالت
واملصاريف التي تقررها وحتدد شروطها وضوابطها الئحة
خاصة يصدرها مجلس الوزراء.

الفصل الثالث :التوقيف عن العمل
املادة ()93
مع مراعاة األحكام األخرى لهذا القانون -:عند إحالة املوظف
للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة احلكومية التي يتبعها وقف
املوظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها
بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه.
املادة ()94
يدفع للموظف املوقوف عن عمله راتبه كامالً فترة وقفه.

الفصل الرابع :إصابة العمل
املادة ()95
مع عدم اإلخالل بأحكام القوانني واللوائح املعمول بها
بخصوص إصابات العمل ،إذا أصيب املوظف في حادثة
عمل  -وهي التي تقع له أثناء تأديته عمله أو بسببه
 مينح اإلجازة املرضية التي تقررها اللجنة الطبيةاملختصة وال تعتبر ضمن اإلجازات املرضية املقررة في
هذا القانون.

الباب اخلامس :انتهاء اخلدمة
املادة ()96
تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية:
1 -1بلوغ السن القانونية لترك اخلدمة.

4 -4فقد الوظيفة.
5 -5اإلحالة إلى املعاش أو الفصل من اخلدمة.
6 -6احلكم عليه بحكم نهائي من محكمة فلسطينية مختصة
بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو األمانة.
7 -7الوفاة.
املادة ()97
تنتهي خدمة املوظف إذا أكمل الستني من عمره.
املادة ()98
1 -1تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من اللجنة
الطبية العليا.
2 -2ال يجوز إنهاء خدمة املوظف لعدم اللياقة الصحية
للخدمة قبل استنفاذ إجازاته املرضية واالعتيادية
ما لم يطلب كتابيا ً إنهاء خدمته دون انتظار استنفاد
إجازاته املذكورة.
املادة ()99
1 -1للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته بطلب خطي إلى
رئيس الدائرة احلكومية التابع لها.
2 -2يبت رئيس الدائرة احلكومية املذكور في طلب
االستقالة خالل مدة أقصاها ثالثون يوما ً من تاريخ
تقدميها إليه.
3 -3تعتبر االستقالة مقبولة حكما ً إذا لم يتم البت فيها
خالل املدة املشار إليها في الفقرة ( )2أعاله.
4 -4ال تقبل استقالة املوظف احملال إلى التحقيق إال بعد انتهائه
بغير إحدى عقوبتي الفصل أو اإلحالة إلى املعاش.
5 -5يستمر املوظف في عمله إلى أن يبلغ كتابيا ً بقرار قبول
االستقالة أو انقضاء املوعد املنصوص عليه في الفقرة
( )2من هذه املادة.
املادة ()100
تنتهي خدمة املوظف بفقده وظيفته في إحدى احلالتني
التاليتني:
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1 -1التغيب وفقا ً ألحكام املادة ( )90من هذا القانون.

املادة ()104

2 -2إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من
ثالثني يوما ً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته
منتهية في هذه احلالة من اليوم التالي الكتمال هذه
املدة شريطة أن يكون قد مت إنذاره خطيا ً بعد تغيبه
خمسة عشر يوماً.

1 -1يضع مجلس الوزراء القواعد واألحكام والشروط
املنظمة لتنفيذ أية زيادات قد تستحق في الرواتب
نتيجة تطبيق هذا القانون للموظفني املوجودين في
اخلدمة أو املعينني وفق أحكامه.

املادة ()101
تنتهي خدمة املوظف بإحالته إلى املعاش في حالتني:
1 -1وفقا ً ألحكام املادتني ( 68و )70من هذا القانون.
2 -2مبوافقة من رئيس الدائرة احلكومية بناء على طلب
خطي من املوظف شريطة أال يقل عمره عند تقدميه هذا
الطلب عن خمسني سنة وبشرط استيفاء احلد األدنى
من السنوات الستحقاق معاش التقاعد.
املادة ()102

2 -2يجوز التدرج في تنفيذ الزيادات املشار إليها أعاله
شريطة أن يتم البدء باملستفيدين من الفئات والدرجات
الدنيا.
3 -3ال يستفيد املعينون وفق أحكام هذا القانون من
الزيادات املذكورة املقررة فيه إال عند تنفيذها ألقرانهم
املوجودين في اخلدمة.

املادة ()105
1 -1للموظف أن يتظلم لرئيس الدائرة احلكومية من أي
قرار إداري وذلك خالل عشرين يوما ً من تاريخ
علمه به.

تكون حقوق من تنتهي خدمته من املوظفني ألحد األسباب
الواردة في هذا القانون وفقا ً لألحكام والقواعد الواردة
بشأن التقاعد.

2 -2ويتم البت في التظلم خالل ستني يوما ً من تاريخ
تقدميه ،فإذا انقضت هذه املدة دون الرد خطيا ً على
املتظلم أعتبر تظلمه مرفوضاً.

الباب السادس :أحكام عامة وانتقالية

3 -3للموظف اللجوء إلى القضاء خالل ستني يوما ً من
تاريخ إبالغه رفض تظلمه أو انقضاء املدة املنصوص
عليها في الفقرة ( )2أعاله.

املادة ()103
1 -1يحدد مجلس الوزراء قواعد وأحكام نقل املوظفني
املوجودين في اخلدمة املدنية وقت نفاذ هذا القانون
ووفقا ً ألحكامه إلى الفئات والدرجات الواردة في
اجلداول امللحقة به.
2 -2تشكل بقرار من رئيس كل دائرة حكومية بالتنسيق
مع ديوان املوظفني جلنة أو أكثر للنظر في نقل
موظفيها وفقا للقواعد واألحكام املشار إليها في الفقرة
( )1أعاله.
3 -3إذا تبني أن الراتب الذي يتقاضاه املوظف عند نقله وفقا ً
ألحكام الفقرتني السابقتني يزيد عن الراتب املستحق له
في الدرجة املنقول إليها يحتفظ براتبه األصلي على أن
يتم احتساب أية عالوات أو زيادات تستحق له ضمن
تسوية راتبه براتب الدرجة اجلديدة حلني استنفاد
الفرق وذلك وفقا ً لإلجراءات التي يصدر بشأنها قرار
من مجلس الوزراء.
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4 -4تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات
اخلاصة بالتظلم من القرارات اإلدارية.
املادة ()106
1 -1تصدر بقرار من مجلس الوزراء الئحة حتدد معادلة
وظائف ودرجات كادر قوات األمن العام وكادر منظمة
التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ،وكذلك كادر أية
جهة فلسطينية أخرى بالفئات والدرجات املقابلة لها
في القانون.
2 -2على الدوائر احلكومية مراعاة أحكام املعادلة وفقا ً
للفقرة ( )1عند النظر في التعيني أو النقل من الفئات
املذكورة أعاله إلى كادر اخلدمة املدنية.
املادة ()107
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تصدر بقرار من مجلس

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الوزراء الئحة تبني قواعد احتساب مدة اخلدمة أو اخلبرة
السابقة ملوظفي مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية
وعناصر املقاومة واألسرى احملررين ومن في حكمهم،
وغيرهم ممن لهم مدد خدمة أو خبرة سابقة ويراعى في
ذلك عدم متيز من يستفيد من هذا احلكم عن نظيره.
املادة ()108
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون يستمر العمل بالقوانني
واللوائح السارية بشأن اخلدمة املدنية حلني قيام مجلس
الوزراء بإصدار اللوائح والقرارات املنفذة ألحكامه خالل
مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
صدر مبدينة غزة بتاريخ  1998 / 5 / 28ميالدية
املوافق  1419 / 2 / 2هجرية
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم ( )11لسنة 2004
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

الفصل الثاني :مكافآت ورواتب رئيس وأعضاء
املجلس التشريعي

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،

املادة ()2

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2004/5/5
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعريفات
املادة ()1
يكون لأللفاظ والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك:
القانون :قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي
واحلكومة واحملافظني.
الرئيس :رئيس دولة فلسطني رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية.
املجلس :املجلس التشريعي الفلسطيني.
رئيس املجلس :رئيس املجلس التشريعي.
النظام الداخلي :النظام الداخلي للمجلس.
احلكومة :مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس الوزراء :رئيس احلكومة.
احملافظ :رئيس الوحدة اإلدارية األساسية.
احملافظة :الوحدة اإلدارية األساسية.
املكافآت :هي املخصصات أو الرواتب الشهرية لرئيس
وأعضاء املجلس التشريعي ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء
واحملافظني.
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يتقاضى رئيس املجلس مكافأة شهرية قدرها ()4000
أربعة آالف دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا وتدفع له عن الفترة املمتدة من تاريخ توليه منصبه
وحتى إنتهاء فترة واليته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
املادة ()3
فيما عدا رئيس الوزراء والوزراء يتقاضى عضو املجلس مكافأة
شهرية قدرها ( )3000ثالثة آالف أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا وتستحق املكافأة من تاريخ حلف العضو اليمني،
وحتى انتهاء فترة واليته أو شغور مركزه أيهما أقرب.
املادة ()4
يستحق رئيس املجلس وأعضاؤه أو ورثتهم من بعدهم مبلغا
يساوي ( )%12.5من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها
في املجلس بحد أقصى ال يتجاوز ( )%80من املبلغ اإلجمالي
احملدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غالء املعيشة،
يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية حتسب
كسور السنة سنة كاملة.

الفصل الثالث :مكافآت ورواتب رئيس الوزراء
وأعضاء احلكومة
املادة ()5
يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقطوعا قدره
(أربعة آالف) دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا وتدفع له عن الفترة ما بني اليوم التالي لنيل احلكومة
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ثقة املجلس وأدائها اليمني القانونية أمام الرئيس وحتى يوم
تنصيب احلكومة التي تخلفها.
املادة ()6
يستحق رئيس مجلس الوزراء أو ورثته من بعده مبلغا
يساوي ( )%30من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في
احلكومة بحد أقصى ال يزيد على ( )%80من املبلغ اإلجمالي
احملدد للراتب الشهري مربوطا بجدول غالء املعيشة،
يصرف شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية حتسب
كسور السنة سنة كاملة.
املادة ()7
يتقاضى الوزير راتبا شهريا مقطوعا قدره ( )3000دوالر
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ،ويدفع له عن
الفترة املمتدة ما بني اليوم التالي لنيل احلكومة ثقة املجلس
وحتى يوم شغور مركزه.
املادة ()8
يستحق الوزير أو ورثته من بعده مبلغا يساوي ()%20
من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها في احلكومة بحد
أقصى ال يزيد على ( )%80من املبلغ اإلجمالي احملدد
للراتب الشهري مربوطا بجدول غالء املعيشة ،يصرف
شهريا فور شغور مركزه ،ولهذه الغاية حتسب كسور
السنة سنة كاملة.

الفصل الرابع :مكافآت ورواتب احملافظ
املادة ()9
يتقاضى احملافظ راتبا شهريا وفقا لدرجته التي يحددها
الرئيس في قرار تعيينه ويدفع له عن الفترة املمتدة من
تاريخ مباشرته العمل وحتى انتهاء خدمته.
املادة ()10
يستحق احملافظ وورثته من بعده مبلغا يساوي ()%10
من الراتب الشهري عن كل سنة قضاها كمحافظ وبحد
أقصى ال يتجاوز ( )%70من املبلغ اإلجمالي احملدد
للراتب الشهري مربوطا بجدول غالء املعيشة ،يصرف
شهريا فور شغور مركزه ولهذه الغاية حتسب كسور
السنة سنة كاملة.

الفصل اخلامس :أحكام عامة وانتقالية
املادة ()11
استثناء من أحكام املواد ( )10 ،8 ،6 ،4من هذا القانون يجب
أن ال يقل الراتب التقاعدي لكل من رئيس املجلس أو عضو
املجلس أو رئيس الوزراء أو الوزير أو احملافظ عن ()%50
من الراتب الشهري أي كانت املدة التي قضاها أي منهم في
ذلك املنصب.
املادة ()12
ال يجوز لرئيس املجلس وأعضاء املجلس ورئيس وأعضاء
مجلس الوزراء واحملافظني اجلمع بني املكافأة والراتب
الشهري أو أية مكافأة وراتب تقاعدي آخر.
املادة ()13
يجوز لرئيس املجلس أو عضو املجلس أو رئيس الوزراء
أو الوزير أو احملافظ اجلمع بني املستحقات التقاعدية
املنصوص عليها في هذا القانون مع أية مستحقات تقاعدية
أخرى مبا ال يتجاوز احلد األعلى في هذا القانون وتتولى
اجلهة املختصة قانونا بالتقاعد تنظيم وتنفيذ كل ما يتعلق
باحلقوق التقاعدية.
املادة ()14
يخصص لرئيس املجلس وعضو املجلس ورئيس الوزراء
والوزير الذي ميارس املهمة ألول مرة بدل حتسني أوضاع
بقيمة ( )15.000دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ،وبصرف املبلغ مرة واحدة في حياته بغض
النظر عن مدد الوالية.
املادة ()15
1 -1حتدد احلقوق املالية األخرى لرئيس وأعضاء املجلس
بقرار يصدر عن املجلس التشريعي.
2 -2حتدد احلقوق املالية األخرى لرئيس الوزراء
والوزراء واحملافظني بنظام يصدر عن مجلس
الوزراء .وفي كلتا احلالتني يعمل به بعد إقراره
في إطار قانون املوازنة العامة السنوي وينشر في
اجلريدة الرسمية.
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املادة ()16
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة ()17
باستثناء احلقوق التقاعدية تطبق أحكام هذا القانون بعد
نفاذه ،وال يطبق بأثر رجعي.
املادة ()18
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ
أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2004/10/2 :يالدية
املوافق /18 :شعبان  1425 /هجرية.
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )4لسنة  2005بتعديل قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ج -الفئة األولى :وتشمل من يعني بوظيفة مدير
أو مستشار ممن ميتلكون مهارات إدارية أو
قانونية ،ويشترط فيهم توفر املؤهالت العلمية
واخلبرات العملية املطلوبة.

وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة ،1998

د -الفئة الثانية :وتشمل الوظائف التخصصية في
مختلف املجاالت وتكون مسؤوليات موظفي هذه
الفئة القيام باألعمال التخصصية في املهن الطبية
والهندسية واإلدارية والقانونية واملالية واحملاسبية
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية
وغيرها .وتضم هذه الفئة موظفي الدوائر احلكومية
التي تتطلب مهارات تخصصية محددة.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل,
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وعلى ما أقره املجلس التشريعي في قراءته الثانية في
جلسته املنعقدة بتاريخ ,2004/11/24
أصدرنا القانون التالي:

ويتم اختيار من ميتلكون مهارات إدارية
وقيادية من بني موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها
لشغل الوظائف اإلدارية واإلشرافية الوسطى،
كرؤساء األقسام ورؤساء الشعب والوحدات.

املادة ()1
يستبدل نص املادة ( )9من قانون اخلدمة املدنية رقم ()4
لسنة  1998بالنص التالي:
1 -1فيما عدا الوزراء تقسم الوظائف في الدوائر احلكومية
في فلسطني إلى الفئات التالية:
أ-

الفئة اخلاصة :وتشمل من يعني بدرجة وزير
من رؤساء الدوائر احلكومية.

هـ -الفئة الثالثة :وتشمل الوظائف الفنية
والكتابية وأعمال السكرتارية من طباعة
وحفظ وثائق وغيرها.
و -الفئة الرابعة :وتشمل الوظائف احلرفية في
مجاالت التشغيل والصيانة واحلركة والنقل
والورش امليكانيكية والكهربائية ومحطات
القوى وغيرها.

ب -الفئة العليا :وتشمل الوظائف التخطيطية
واإلشرافية العليا ،وتكون مسؤوليات موظفي هذه
الفئة اإلشراف على تنفيذ أهداف الدوائر احلكومية
في املجاالت التخصصية املختلفة ووضع اخلطط
والبرامج واتخاذ القرارات واإلجراءات لتنفيذها.

ز -الفئة اخلامسة :وتشمل وظائف اخلدمات
كاحلراس والسعاة ومن في حكمهم.

ويشترط فيهم توفر املؤهالت العلمية واخلبرات
العملية املطلوبة ،ويتم تعيني الوكالء والوكالء
املساعدين ورؤساء الدوائر واملديرين العامني
من موظفي هذه الفئة أو ما يعادلها.

2 -2تعتبر كل فئة من هذه الفئات وحدة متميزة في مجاالت
شؤون اخلدمة املدنية من تعيني وترقية ونقل ،ويكون
لها قائمة مستقلة بأقدمية موظفيها في كل الدرجات
التي تتضمنها.

حتدد الرواتب وسائر احلقوق املالية لشاغلي
وظائف هذه الفئة وفقا ً للدرجة الوظيفية الواردة
في قرار التعيني وفقا ً ألحكام القانون.

املادة ()2
ُيستبدل نص املادة ( )11من قانون اخلدمة املدنية رقم ()4
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لسنة  1998بالنص التالي:
يجوز نقل موظفي الفئة الثانية بالترقية إلى الفئة األولى،
ونقل موظفي الفئة األولى بالترقية إلى الفئة العليا ،عند
استيفائهم للشروط املنصوص عليها في القانون.
املادة ()3
تستبدل عبارة (الفئة األولى) الواردة في املواد
(/71،17،16أ) من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة
 1998بعبارة (الفئة العليا).
املادة ()4
تستبدل عبارة (الراتب األساسي مع عالوة الدرجة) الواردة
في املادة (/3/51أوالً/أ) من قانون اخلدمة املدنية رقم ()4
لسنة  1998بعبارة (الراتب األساسي).
املادة ()5
تستبدل عبارة (الفئة الثانية) الواردة في املادة ( )70من قانون
اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998بعبارة (الفئة العليا).
املادة ()6
1 -1يستبدل اجلدول رقم ( )1امللحق بقانون اخلدمة املدنية
رقم ( )4لسنة  1998باجلدول رقم ( )1امللحق بهذا
القانون.
2 -2يستبدل اجلدول رقم ( )2امللحق بقانون اخلدمة
املدنية رقم ( )4لسنة  1998باجلدول رقم ()2
امللحق بهذا القانون.
املادة ()7
أينما وردت عبارتا (اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ()2
امللحق بقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998تستبدل
بعبارتي (اجلدول رقم ( )1واجلدول رقم ( ))2امللحق بهذا
القانون.
املادة ()8
تعدل املادة ( )6الفقرة ( )2من قانون اخلدمة املدنية رقم
( )4لسنة  1998لتصبح على النحو التالي:
1 -1يعني رئيس الديوان بقرار من مجلس الوزراء وفقا ً
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ألحكام املادة ( )69من القانون األساسي ،بعد قيام
مجلس الوزراء بتنسيب املرشح لهذا املنصب للمجلس
التشريعي ،ومصادقة املجلس التشريعي على تعيينه
باألغلبية املطلقة ألعضائه.
2 -2في حال رفض املجلس التشريعي املصادقة على
املرشح ملنصب رئيس الديوان ،يقدم مجلس الوزراء
بديال آخر خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ
رفض املجلس التشريعي املصادقة على تعيينه.
املادة ()9
تضاف الفقرات األربع اآلتية إلى املادة رقم ( )7من قانون
اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998بعد الفقرة رقم ()8
وذلك كما يلي:
1 -1إحالة ملفات املوظفني الذين تنتهي خدماتهم واستمارة
حصر مدة خدمتهم إلى اجلهة املختصة بصرف
املستحقات التقاعدية وفقا ً لنظام التقاعد.
2 -2تقدمي الرأي في مشاريع الهياكل التنظيمية
وتقسيماتها ،وجداول الوظائف والوصف الوظيفي،
التي تقدمها الدوائر احلكومية قبل عرضها على
مجلس الوزراء.
3 -3التنسيق مع الدائرة احلكومية من أجل االرتقاء
باإلدارة العامة وتطويرها ،وذلك من خالل املشاركة
معها في كل ما يتعلق باألنظمة واللوائح والتعليمات
والقرارات التي تعنى بشؤون اخلدمة املدنية.
4 -4إنشاء مركز للتدريب وفروع له في أنحاء فلسطني.
املادة ()10
إصابة العمل هي احلادث الذي يقع للموظف أثناء مباشرته
ملهام وظيفية أو بسببها ،أو أثناء ذهابه ملباشرة عمله أو
عودته منه ،ويعتبر في حكم ذلك اإلصابة بأحد أمراض
املهنة التي حتددها الالئحة.
املادة ()11
1 -1إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم،
يستحق املصاب تعويضا َ نقديا ً يعادل نسبة العجز
إلى العجز الكلي الدائم من التعويض الوارد في
نظام التقاعد.
2 -2إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم،

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
يستحق املصاب تعويضا ً نقديا ً عن مجموع نسب
العجز مبا ال يتجاوز التعويض املقرر للعجز الكلي
الدائم.
املادة ()12
يسقط حق املصاب في التعويض في احلاالت اآلتية:
1 -1إذا ثبت أن إصابة العمل نتجت عن:
أ-

فعل متعمد من املصاب.

ب -وقوع املصاب حتت تأثير املسكرات أو املخدرات.
2 -2انقضاء سنتني على وقوع إصابة العمل دون املطالبة
بهذا احلق إال إذا كان التأخير ناجتا ً عن عدم استقرار
حالة املوظف املصاب وفق تقرير اللجنة الطبية.
املادة ()13
إذا تعرض املوظف إلصابة عمل أو ألحد األمراض املهنية
التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون فإنه يستحق:
1 -1إجازة مرضية براتب كامل.
2 -2العالج الالزم على نفقة السلطة الوطنية وفقا ً ملا تقرره
اللجنة الطبية.
3 -3تعويضا ً ماليا ً عادالً عن نسبة العجز املقررة في تقرير
اللجنة الطبية وفقا ً ألحكام نظام التقاعد.
املادة ()14
يجوز للموظف الطعن في قرار اللجنة الطبية خالل ثالثني
يوما ً من تاريخ إعالمه به وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ()15
إذا ظهرت على املوظف أعراض مرض مهني خالل سنتني من
تاريخ انتهاء خدمته يستحق املوظف جميع احلقوق املقررة
له وفقا ً ألحكام هذا القانون.
املادة ()16
1 -1إذا ثبت أن إصابة العمل تسبب فيها طرف آخر،
للموظف املصاب أن يختار بني احلصول على
التعويضات القانونية من ذلك الطرف أو من السلطة
الوطنية.

2 -2للسلطة الوطنية الرجوع على ذلك الطرف بأية أعباء
مالية تكون قد حتملتها أو دفعتها نتيجة لتلك اإلصابة.
املادة ()17
إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو إلى عجز كلي دائم ترتب
عليه إنهاء خدمة املوظف ،يتم تطبيق األحكام الواردة في
نظام التقاعد.
املادة ()18
ال تخل األحكام اخلاصة بحقوق املوظف التي تنشأ عن إصابة
العمل بحقوقه األخرى الواردة في أحكام نظام التقاعد.
املادة ()19
ال يجوز للحجز على التعويض املستحق عن اإلصابة أو
حتويله ألي شخص آخر غير املستحقني ،إال لسداد النفقة
ومبا ال يتجاوز ثلث قيمة التعويض.
املادة ()20
تستبدل املادة ( )95من قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة
 1998باملواد (،19 ،18 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11
 )20من هذا القانون.
املادة ()21
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
املادة ()22
على جميع اجلهات املختصة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به فور نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر مبدينة رام الله بتاريخ/2 :إبريل  2005/ميالدية.
املوافق /23 :صفر1426 /هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون التأمني واملعاشات رقم ( )8لسنة 1964م
وتعديالته املعمول به في محافظات غزة،
وعلى قانون التقاعد املدني رقم ( )34لسنة 1959م املعمول
به في محافظات الضفة،
وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم
( )16لسنة ،2004
وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته،
وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي بجلسته املنعقدة بتاريخ
،2005/4/7
أصدرنا القانون التالي:

الباب األول :تعاريف ونطاق القانون
املادة ( )1التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها
أدناه ،ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الرئيس :رئيس السلطة الوطنية.
احلكومة :مجلس وزراء السلطة الوطنية.
رئيس الوزراء :رئيس احلكومة.
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الوزير :كل من عمل وزيرا ً في السلطة الوطنية أو كل من
شغل وظيفة حكومية مبرتبة وزير.
اخلزينة :خزينة السلطة الوطنية.
املوظف :كل من عني بقرار من جهة مختصة لشغل
وظيفة مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف املدنية
أو العسكرية على موازنة إحدى الدوائر احلكومية أيا
كانت طبيعة تلك الوظيفة أو مسماها أو أي مستخدم
آخر نصت القوانني واألنظمة على أنه خاضع لقانون
التقاعد العام.
الدائرة احلكومية :أية وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة
أو سلطة أو هيئة أو أي جهة أخرى تكون موازنتها ضمن
املوازنة العامة للسلطة أو ملحقة بها.
املتقاعد :املوظف الذي يحال على التقاعد وفقا ً ألحكام
القانون.
املشترك :املوظف املنتسب لنظام التقاعد العام والذي
تسري عليه أحكام القانون.
احلافظ :البنك أو املؤسسة املالية التي يتم تعيينها من قبل
مجلس إدارة الهيئة حلفظ وإدارة أموال وممتلكات الهيئة
وفقا ً لتعليمات مجلس اإلدارة.
املنتفع :الشخص الذي يحصل على منافع تقاعدية بعد
تطبيق القانون ويشمل املتقاعد ومستحقي التقاعد وفقا ً
ألحكام القانون.
الراتب :املبلغ الشهري الذي يتقاضاه املوظف والذي
تخصم منه املساهمات ويشمل الراتب األساسي،
والعالوات الثابتة وهي (عالوة طبيعة العمل) والعالوات
الدورية وعالوة غالء املعيشة.

مساهمة املشترك :النسبة املقتطعة شهريا ً من راتب
املوظف طبقا ً للقانون.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
مساهمة احلكومة :املبلغ الشهري الذي يدفع من خزينة
السلطة الوطنية ملصلحة املوظف.
املساهمة اإللزامية :مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب
امللزم املوظف بتوريده إلى احلافظ مساهمة منه لصالح
حساب التقاعد األساسي وتقوم احلكومة باقتطاع النسبة
وتوريدها للهيئة.
املساهمة االختيارية :مبلغ أو نسبة مئوية من الراتب
والتي يطلب املوظف من احلكومة خصمها من راتبه
وبشكل اختياري وتورد حلسابه لدى احلافظ.
العوائد التقاعدية :الفوائد واألرباح املستحقة من
استثمارات جميع املبالغ العائدة لنظام التقاعد األساسي،
واملبالغ املرصودة في حساب املوظف.
الراتب التقاعدي :املبلغ الشهري أو قيمة الدفعة الواحدة
أو مزيج بينهما تدفع ملوظفي القطاع العام أو أية فئة
مشمولة في أحكام هذا القانون عند االستحقاق.
تقاعد الورثة :هو مبلغ التقاعد الذي يحصل عليه ورثة
املوظف املتوفي وفقا ألحكام القانون.
سن التقاعد املبكر :السن األدنى من سن التقاعد اإللزامي
والذي يسمح مبوجبه هذا القانون للموظف اخلروج
إلى التقاعد واحلصول على راتب تقاعدي واالستفادة
من املساهمات واحلصص والعوائد التقاعدية واملنافع
األخرى.
مجلس اإلدارة :هو املجلس الذي يشكل مبوجب أحكام
هذا القانون ويتولى مسؤولية إدارة هيئة التقاعد.
رئيس املجلس :رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد.
املستحقون :األفراد الذين لهم احلق في االستفادة من
الراتب التقاعدي األساسي واألموال املجمعة في احلساب
االختياري للموظف املتقاعد.
االستثمارات :املبالغ التي تطلب الهيئة من خبراء
استثماريني (مدير أو مديرو االستثمار) استثمارها
لصالح املوظف نيابة عنه في األوجه واألماكن احملددة
وفقا ً ألحكام هذا القانون واللوائح الصادرة مبقتضاه.
سنوات اخلدمة التقاعدية :هي مدة اخلدمة املقبولة
للتقاعد مبوجب أحكام هذا القانون والتي سددت
مستحقاتها املالية بالكامل للهيئة.
الهيئة“ :هيئة التقاعد الفلسطينية” املنشأة مبوجب هذا
القانون.

احلسابات :احلسابات اخلاصة بأنظمة التقاعد السابقة
وفقا ً لقانون ( )34لسنة  ،1959وقانون ( )8لسنة
 ،1964إضافة إلى حسابات األنظمة اجلديدة وهي نظام
“املنافع احملددة” و “نظام املساهمات احملددة” واملعرفة
في هذا القانون.
املدققون :األشخاص املتخصصون الذين يقومون
بأعمال التدقيق احملاسبي واملالي جلميع أعمال الهيئة
وفقا ً ألحكام القانون.
جلنة التدقيق :مجموعة من أشخاص متخصصني
في احملاسبة تعينهم الهيئة ويقومون مبهمات التدقيق
احملاسبي واملالي ألعمال الهيئة.
مديرية الرواتب العامة :الدائرة املختصة في وزارة
املالية التي تقوم بإعداد وصرف رواتب العاملني في
القطاع العام.
اإلدارة املالية والعسكرية :اإلدارة املالية التي تتولى
تنفيذ موازنة القطاع العسكري مبا فيها إعداد رواتب
العسكريني.
دراسة اكتوارية :دارسة مالية إحصائية متخصصة
تقدر إيرادات ونفقات الهيئة املستقبلية وفقا ً
ملساهمات ومنافع املوظفني واملتقاعدين والعوامل
الدميوغرافية اخلاصة بالعاملني اخلاضعني لقانون
التقاعد العام.
التوازن املالي :الوضع الذي ميكن الهيئة من سداد جميع
املستحقات التقاعدية من خالل املبالغ املتوفرة لديها سواء
من مساهمات املشتركني و/أو العائدات االستثمارية لهذه
األموال.
األنظمة األخرى :أنظمة التقاعد غير النظام الوارد في هذا
القانون.
جلنة االستثمارات :اللجنة املشكلة داخل الهيئة واملكلفة
بدراسة األوضاع االستثمارية وتقدمي التوصيات املتعلقة
باستثمار أموال الهيئة ملجلس اإلدارة.
مدير االستثمارات :الشخص أو املؤسسة املالية
املختصة الذي يعني من قبل الهيئة ليتولى إدارة استثمار
أموال الهيئة حسب تعليمات مجلس اإلدارة وفقا ً ألفضل
املمارسات.
الرقم القياسي ألسعار املستهلك :الرقم القياسي
لألسعار والذي يتم احتسابه ونشره من قبل اجلهاز
املركزي لإلحصاء الفلسطيني.
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املنافع احملددة :العائد املعرف مسبقا ً واملضمون
والذي يعطي فئات املوظفني املشمولني بهذا القانون
احلق في استالمه من قبل هيئة التقاعد وفقا ً ألحكام
هذا القانون.
نظام املنافع احملددة“ :نظام تقاعد” ميتلك املتقاعدين
املشمولون به وفقا ً ألحكام القانون احلق في احلصول
على راتب تقاعدي أو مكافأة محدد ومحسوب على
أساس الراتب وسنوات اخلدمة.
املساهمات احملددة :النسبة احملددة من الراتب التي
يدفعها املوظفون املشمولون بأحكام القانون شهرياً،
مساهمة منهم تقيد حلسابهم بالهيئة.
نظام املساهمات احملددة“ :نظام تقاعد” تختار فيه فئات
املوظفني املشمولة بأحكام القانون املساهمة بقيمة محددة
من راتبهم ،بحيث يحصل املتقاعد عند التقاعد على كامل
هذه املبالغ إضافة إلى مساهمة احلكومة في هذا النظام
والعوائد التقاعدية.
تضارب املصالح :تعارض مصلحة فرد معني مع واجبه
و/أو التزاماته اجتاه الهيئة ،مما يخلق وضع وحالة يكون
فيها قرار املسؤول قابل للتأثير عليه عن طريق املصلحة
الشخصية.
فائدة الليبر :سعر لندن للفائدة الداخلية بني البنوك.
القطاع العام :يشمل موظفي القطاع املدني ومنتسبي
قوى األمن الفلسطيني ،مبا في ذلك موظفي منظمة
التحرير الفلسطينية الذين لديهم مسؤوليات في
اخلارج والتي تدفع رواتبهم من موازنة السلطة
الوطنية ،شريطة أن ال ينتفعوا من نظام تقاعد
حكومي آخر.
املادة ( )2األشخاص املخاطبني بالقانون
تسرى أحكام هذا القانون على جميع موظفي القطاع العام
وموظفي الهيئات احمللية ومؤسسات العمل األهلي واملجتمع
املدني املشتركني بنظام التقاعد وفقا ً ألحكامه ،ويغطي تقدمي
املنافع التقاعدية لهم في احلاالت التالية:
1 -1اإلحالة على التقاعد.
2 -2الشيخوخة أو العجز عن العمل.
3 -3الوفاة.
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الفصل األول :إنشاء الهيئة ومهامها
املادة ( )3هيئة التقاعد الفلسطينية
1 -1تنشأ مبقتضى أحكام هذا القانون هيئة تسمى (هيئة
التقاعد الفلسطينية) تتمتع بالشخصية االعتبارية
واالستقالل املالي واإلداري واألهلية القانونية،
ملباشرة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل لها
حتقيق أغراضها ،مبا في ذلك متلك األموال املنقولة
وغير املنقولة الالزمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها
والتصرف فيها وفق أحكام القانون.
2 -2يكون املقر الرئيس للهيئة في مدينة القدس ،ولها احلق
في فتح فروع في احملافظات األخرى.
3 -3تتمتع الهيئة باإلعفاءات والتسهيالت املمنوحة
للوزارات والدوائر احلكومية وأية إعفاءات أخرى
متنح للهيئة مبوجب القانون.
املادة ( )4أموال الهيئة
تتكون أموال الهيئة من املوارد اآلتية:
1 -1االشتراكات التي تقتطع شهريا ً من رواتب املنتفعني
بأحكام هذا القانون.
2 -2املساهمات التي تؤديها اجلهات التي تلتزم برواتب
املنتفعني.
3 -3حصيلة استثمار أموال الهيئة.
4 -4املوارد األخرى الناجتة عن نشاط الهيئة.
املادة ( )5مهام الهيئة
تقوم الهيئة باملهام التالية:
1 -1التنظيم واإلدارة واإلشراف على نظام التقاعد وفقا ً
ألحكام هذا القانون.
2 -2التأكد من أن املوجودات تستثمر بشكل يضمن رأس
املال ويضمن حتقيق أعلى عائد ممكن مع مراعاة
العوامل التي ميكن أن تؤثر على متويل الهيئة
وإمكانياتها وقدرتها على تلبية االحتياجات واملتطلبات
املالية وفقا ً لنظام يصدر بهذا الشأن.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
3 -3ممارسة جميع املسؤوليات امللقاة عليها ضمن أعلى
معايير املسؤولية املهنية وفق األصول.

2 -2املشترك املعني أو املنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة ال
يخضع موظفوها ألحكام هذا القانون.

املادة ( )6حظر ممارسة بعض األعمال

املادة ( )10االشتراك في أنظمة التقاعد

يحظر على الهيئة ودوائرها ممارسة أية أعمال و/أو
صالحيات و/أو نشاطات ال تتوافق مع أهداف الهيئة
كما يحظر عليها االقتراض من أجل متويل موازنتها
التشغيلية.

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

املادة ( )7متويل الهيئة
متول املوازنة اجلارية للهيئة من مساهمات املشتركني بحيث
ال تزيد على “ ”%2من االشتراكات في أية سنة مالية ،وتلتزم
الهيئة باحلصول مسبقا على موافقة املجلس التشريعي،
وفي حاالت الضرورة القصوى وحال تطلب األمر جتاوز
اجلارية لهذه النسبة.

الفصل الثاني :املشتركون
املادة ( )8الفئات املنتفعة بالقانون
1 -1ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية:
أ-

املوظفون املدنيون وموظفو قوى األمن الفلسطينية
الذين يتقاضون رواتبهم من املوازنة العامة.

ب -موظفو منظمة التحرير الفلسطينية الذين يتولون
مسؤوليات في اخلارج ،والذين تدفع رواتبهم
من املوازنة العامة شريطة عدم اشتراكهم في
أنظمة تقاعد حكومية أخرى.
ج -موظفو الهيئات احمللية واملؤسسات العامة التي
تطلب صراحة االشتراك بنظام التقاعد وفقا ً
ألحكام هذا القانون.

الفصل الثالث :احلسابات
املادة ( )11نظام التقاعد
يتكون نظام التقاعد من:
1 -1نظام املنافع احملددة.
2 -2نظام املساهمات احملددة.
املادة ( )12تأسيس احلسابات
تقوم الهيئة بتأسيس احلسابات التالية:
1 -1حساب خاص يضم حقوق ومساهمات املشتركني
في نظام التقاعد السابق واملنبثق عن قانون رقم “”8
لسنة ( 1964نظام الـ .)%10
2 -2حساب خاص يضم حقوق ومساهمات ضباط
وضباط صف واألفراد العاملني في قوى األمن
الفلسطيني وفقا ً لقانون التأمني واملعاشات لقوى
األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة .2004
3 -3حساب خاص يضم حقوق ومساهمات املشتركني في
نظام التقاعد السابق واملنبثق عن قانون التقاعد املدني
رقم “ ”34لسنة ( 1959نظام الـ.)%2
4 -4حساب خاص ألغراض “نظام املنافع احملددة”
املنصوص عليه في هذا القانون.

2 -2يجوز ملؤسسات العمل األهلي واملجتمع املدني
االشتراك لشمل موظفيها بهذا القانون وينظم ذلك
بالئحة تصدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن.

5 -5حساب خاص ينشأ ألغراض “نظام املساهمات
احملددة” املنصوص عليه في هذا القانون.

املادة ( )9استثناء بعض الفئات

الفصل الرابع :املعاملة الضريبية

ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية:

1 -1موظفو القطاع العام فوق سن “ ”45سنة عند تاريخ تنفيذ
هذا القانون ،ويستمر هؤالء في املساهمة املالية واحلصول
على املنافع التقاعدية حسب القوانني اخلاضعني لها.

املادة ( )13اعفاءات
1 -1تعفى عائدات استثمارات الهيئة ورواتب التقاعد من
ضريبة الدخل.
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2 -2تخضع مساهمات املشترك لضريبة الدخل.
املادة ( )14حتصيل أموال الهيئة
حتصل الهيئة أموالها وفقا ً لقوانني وأنظمة حتصيل األموال
العامة.

الباب الثالث :نظام موظفي القطاع العام
الفصل األول :املساهمات

املادة ( )15نسبة املساهمة اإلجبارية
تكون نسبة املساهمة اإلجبارية موحدة جلميع املنتفعني.
املادة ( )16حساب نسبة املساهمة
يكون الراتب هو األساس الذي حتسب منه نسبة املساهمة لكل
من املشترك أو احلكومة أو أي جهة أخرى تلتزم برواتب املوظفني.
املادة ( )17نسبة مساهمة احلكومة في نظام املنافع
احملددة
1 -1تكون نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية في نظام
املنافع احملددة ( )%9من الراتب.
2 -2تكون نسبة مساهمة املشترك اإلجبارية في نظام
املنافع احملددة ( )%7من الراتب.
املادة ( )18نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية
تكون نسبة مساهمة احلكومة اإلجبارية في نظام املساهمات
احملددة ( )%3وللمشترك ( )%3من الراتب .وللمشترك
املساهمة بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية
التزامات إضافية على احلكومة.
املادة ( )19حتويل مساهمات املشترك واحلكومة
1 -1تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة املالية
بتحويل مساهمات املشترك واحلكومة إلى احلسابات
املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ الهيئة ،ويعلم مدير
عام الرواتب احلافظ وإدارة الهيئة بهذا التحويل،
ويبلغ احلافظ فورا ً كالً من إدارة الهيئة ومديرية
الرواتب العامة استالمه لهذه احلوالة.
2 -2تقوم مديرية الرواتب العامة في وزارة املالية بالتعاون
والتنسيق مع اإلدارة املالية العسكرية بتحويل
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مساهمات احلكومة ومساهمات موظفي اخلدمة
العسكرية إلى احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى
حافظ الهيئة ،ويعلم مدير عام الرواتب احلافظ وإدارة
الهيئة بهذا التحويل ،ويبلغ احلافظ فورا كال من:
إدارة الهيئة ،ومديرية الرواتب العامة ،واإلدارة املالية
العسكرية .استالمه لهذه احلوالة.
3 -3تزود مديرية الرواتب العامة الهيئة بسجالت الرواتب
التي حتتوي على جميع املعلومات الضرورية
لالحتفاظ بسجالت احلسابات الفردية لألعضاء
اخلاصة بنظامي املنافع احملددة واملساهمات احملددة.
4 -4فيما عدا موظفي القطاع العام تقوم اجلهات التي تلتزم
برواتب املوظفني املشتركني بنظام التقاعد باآلتي:
أ-

حتويل مساهمات املشترك ومساهمتها إلى
احلسابات املخصصة لهذا الغرض لدى حافظ
الهيئة ،وتعلم هذه اجلهة احلافظ والهيئة بهذا
التحويل ،ويبلغ احلافظ فورا ً كالً من إدارة الهيئة
واجلهة املشغلة استالمه لهذه احلوالة.

ب -تزويد الهيئة بسجالت الرواتب التي حتتوي على
جميع املعلومات الفردية لالحتفاظ بسجالت
احلسابات الفردية لألعضاء اخلاصة بنظامي
املنافع احملددة واملساهمات احملددة.

الفصل الثاني :حفظ السجالت ومسك الدفاتر
املادة ( )20مسؤولية الهيئة
ألغراض احملاسبة تكون الهيئة مسؤولة عن مطابقة أية
اختالفات قد حتصل في السجالت أو التحويالت املالية إلى
احلسابات املختلفة بطريقة القيد املزدوج لدى كل من:
1 -1مديرية الرواتب العامة وأية دائرة أخرى مختصة
بصرف الرواتب.
2 -2الهيئة.

3 -3احلافظ.

4 -4مدير االستثمارات.
املادة ( )21مديرية الرواتب العامة
تقوم مديرية الرواتب العامة وجهات التشغيل بإعالم
املشتركني شهريا ً وعن طريق كشف الرواتب و/أو
قسائم الرواتب بحجم املبالغ التي اقتطعت منهم لصالح
أنظمة التقاعد.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )22تزويد املشترك بتقرير
تقوم الهيئة بتزويد املشترك كل ثالثة أشهر بتقدير حول
حساب املساهمات احملددة اخلاصة به ويجب أن يشمل
التقرير البيانات التالية:
1 -1اسم املشترك ورقم اشتراكه في احلساب.
2 -2جميع التحويالت إلى احلساب خالل ربع السنة قيد
البحث.
3 -3رصيد احلساب وتوزيع استثمارات احلساب في آخر
يوم في ربع السنة قيد البحث.

الفصل الثالث :املواعيد الزمنية والغرامات
املادة ( )23تنظيم مواعيد حتويل املساهمات والغرامات
املترتبة
تنظم مواعيد حتويل املساهمات والغرامات املترتبة عن
تأخير التحويل وفقا ً لألسس التالية:
1 -1تسجل دفعات املساهمات املشار إليها في املادة رقم
( ،)19فعليا ً لصالح الهيئة في موعد أقصاه اخلامس
عشر من كل شهر.
2 -2إذا تعذر على احلكومة وجهات التشغيل األخرى
حتويل املساهمات أو لم يتم دفعها في الوقت
احملدد ،تكون الهيئة مخولة لفرض التحويل الفوري
لهذه املساهمات ،إضافة إلى فرض غرامات تأخير
بنسبة( )%1من قيمة أية مساهمات متأخرة.
3 -3إذا زادت فترة التأخير في حتويل هذه املساهمات عن
شهر ،يفرض على القيمة املتأخرة سعر فائدة الاليبر
 ،%1 +خالل السنة األولى باإلضافة على الغرامة
املفروضة وفقا ً للبند ( )2من هذه املادة.
4 -4املساهمات املتأخرة لفترة تزيد عن سنة يتم التفاوض
حولها لتحويلها إلى قروض جتارية على اخلزينة.
5 -5املساهمات وأية دفعات من الغرامات والفوائد املتأخرة
وتكاليف تنفيذ التحصيل والرسوم اإلضافية ورسوم
التمديد املفروضة على املساهمات املستحقة ولم
تدفع في الوقت احملدد يتم حتصيلها وفقا لتعليمات
التحصيل اإلدارية الصادرة عن الهيئة.
6 -6ال يجوز للخزينة أو جهات التشغيل األخرى طلب
إعادة أية حتويالت حولت إلى الهيئة بشكل اخلطأ بعد
مضي خمس سنوات على حتويلها.

7 -7الدفعات احملولة وفقا ً ألحكام الفقرة ( )6من هذه
املادة ميكن أخذها بعني االعتبار عند ترتيب الدفعات
املستقبلة في موعد أقصاه السنوات اخلمس األولى.
8 -8دفعات الفوائد املتأخرة ومصاريف اجلباية وأية
رسوم إضافية سوف متول بالكامل من قبل احلكومة
وجهات التشغيل األخرى وتقدر من قبل الهيئة.
املادة ( )24إجراء دراسة اكتوارية استشارية
1 -1على الهيئة أن جتري كل ثالث سنوات دراسة اكتوارية
استشارية إلعادة حتديد نسبة املساهمات واملنافع مع
مراعاة مؤشرات األنظمة األخرى وصوالً للتوازن املالي.
2 -2تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص وفقا ً ملتطلبات
معايير احملاسبة الدولية.

الفصل الرابع :املنافع
املادة ( )25املنافع التقاعدية
1 -1للمشترك احلق في احلصول على املنافع التقاعدية في
نظام املنافع احملددة وفقا ً ملا يلي:
أ-

تقاعد الشيخوخة محسوبا على أساس ( )%2عن كل
سنة خدمة من متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات
من سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد.

ب -للمشترك احلق في احلصول على تقاعد العجز
الصحي مبعدل ( )%2عن كل سنة خدمة من
متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات ،مع مراعاة
أن سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد
هي عدد سنوات اخلدمة الفعلية حتى تاريخ
اإلصابة أو العجز يضاف إليها نصف السنوات
املتبقية حتى بلوغ سن التقاعد اإللزامي ،بحيث
ال تزيد سنوات اخلدمة احملسوبة ألغراض
التقاعد عن  35سنة.
2 -2في حالة عدم وجود ثالث سنوات خدمة ألغراض
احتساب متوسط الراتب حتسب املنافع على أساس
متوسط الراتب لسنوات اخلدمة الفعلية.
3 -3في حالة الوفاة يحصل الورثة على نفس مبلغ التقاعد
الذي كان يحصل عليه املتوفى إذا كان متقاعدا ً قبل
الوفاة ،وفي حالة وفاة املشترك خالل اخلدمة الفعلية،
يحتسب الراتب التقاعدي وفقا لألسس املعتمدة
الحتساب راتب العجز الصحي الواردة في الفقرة ()1
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بند (ب) من هذه املادة ويوزع الراتب التقاعدي ومبلغ
التأمني على الورثة املستحقني وفقا ً للجدول رقم ()2
الوارد في املادة رقم (.)34
4 -4إضافة إلى املنافع الواردة في الفقرة ( )1من هذه
املادة للمشترك في حالة الوفاة أو عدم اللياقة
الصحية بسبب عجز طبي دائم نتيجة إلصابة عمل
أو حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه ،احلصول
على مبلغ من التأمني تؤديه له الهيئة معادالً لنسبة
من الراتب السنوي تبعا ً للسن وذلك وفقا ً للجدول
رقم ( )1اآلتي:
جدول رقم ( :)1بيان نسبة مبالغ التأمني
السن حتى
سن
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

نسبة مبلغ
التأمني %
267

260

253

247

240

233

227

220

213

207

200

193

187

180

173

167

160

153

السن حتى
سن
43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

نسبة مبلغ
التأمني %
147

140

133

127

120

113

107

100

93

87

80

73

67

60

53

47

40

33

مالحظة :في حتديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة
5 -5يتوقف صرف حصة الورثة من الراتب التقاعدي
كاآلتي:
أ-

األرملة أو األرامل أو للبنت إذا تزوجن.

ب -إذا بلغ االبن أو البنت أو األخوة املعالني سن
( 21سنة) دون دخول اجلامعات ،أو سن (26
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سنة) إذا كان /كانت ملتحقة بإحدى اجلامعات
أو املعاهد العليا.
6 -6تعدل املنافع بقرار من مجلس الوزراء مرة على األقل
كل ثالث سنوات معتمدة على الزيادة في متوسط
الرقم القياسي ألسعار املستهلك في السلطة الوطنية
خالل هذه املدة.
املادة ( )26نظام املساهمات احملددة
1 -1يستحق املشترك عند بلوغه سن التقاعد اإللزامي كامل
املبالغ املجمعة باسمه في احلساب اخلاص املذكور في
املادة رقم ( )12بند ( )5مبا في ذلك حصة املوظف
وحصة احلكومة والعوائد التقاعدية ،وله احلق في
اختيار إحدى البدائل التالية:
أ-

كامل املبلغ دفعة واحدة عند التقاعد.

ب -مبلغ شهري على طول احلياة أو وفقا ً جلدول
متفق عليه.
ج -توليفه من البدائل املذكورة في (أ  +ب) من هذا
البند.
2 -2في حالة العجز يستطيع املشترك سحب كامل املبلغ
كدفعة واحدة.
3 -3في حالة وفاة املشترك يحصل املنتفعون /املستحقون
على كامل املبلغ كدفعة واحدة ويوزع عليهم وفقا
للقائمة الواردة في املادة ( )34من هذا القانون.

الفصل اخلامس :أهلية االنتفاع بالتقاعد
املادة ( )27أهلية االنتفاع بالتقاعد
حتدد أهلية االنتفاع بالتقاعد اإللزامي على النحو التالي:
1 -1السن اإللزامي على تقاعد شيخوخة هو ( 60سنة)
شريطة توفر  15سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد
وسددت جميع املساهمات عنها.
2 -2املشتركون الذين أكملوا عشرين سنة خدمة مقبولة
ألغراض التقاعد وبلوغ سن ( )55سنة يحصلون على
تقاعد شيخوخة.
3 -3احلد األدني من سنوات املساهمة للحصول على تقاعد
شيخوخة هو ( )25سنة خدمة مقبولة ألغراض
التقاعد وبلوغ سن (.)50

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
4 -4ميكن للمشتركني الذين أكلموا خدمة ( )20سنة
مقبولة ألغراض التقاعد ووصلوا سن ( )50أن
يحصلوا على تقاعد شيخوخة إذا كانوا يعملون في
الوظائف التالية:
أ-

منتسبي قوات األمن.

ب -املختبرات ومراكز األشعة.
ج -موظفو التنقيب عن النفط والغاز.
د -موظفو املناجم.
5 -5إذا بلغ املشترك سن الستني ولم يكن مؤهال للحصول
على تقاعد يحصل على مساهمتة وفوائدها البسيطة
دفعة واحدة في سنة بلوغه الستني.
املادة ( )28دفع املستحقات التقاعدية
في حالة االستقالة يتم دفع املستحقات التقاعدية في أنظمة
التقاعد كما يلي:
1 -1نظام املنافع احملددة:
أ-

في حالة استقالة املوظف قبل استحقاقه
للتقاعد ،ميكن ومبوافقة املوظف نقل جميع
سنوات اخلدمة املقيدة حلسابه واملسدد عنها
املساهمات املالية ،وفقا لنظام املنافع احملددة
الذي يعمل فيه إلى نظام املنافع اجلديد البديل
الذي يصبح املوظف عضوا ً فيه ،أو أي نظام
مشابه يعمل به في القطاع اخلاص.

ب -إذا لم تكن إمكانية التمويل متوفرة لدى
املوظف السابق ،تعيد الهيئة كامل مساهمة
املوظف مضافا ً إليها الفوائد في املوعد األقرب
من موت املوظف ،أو عجزه أو وصوله إلى
تقاعد الشيخوخة.
ج -إذا التحق موظف سابق باخلدمة ،تقيد سنوات
اخلدمة السابقة غير احملولة إلى نظام التقاعد
البديل وكأنه لم حتصل هناك فترة انقطاع.
د -دون املس بالفقرة (أ) أعاله يستطيع املشترك
الذي يستقيل من اخلدمة وله ثالث سنوات
خدمة أو أقل طلب صرف كامل مساهمته
في نظام املنافع احملددة ،شريطة أن يسدد
املشترك املساهمات دفعة واحدة أو وفقا ً
لدفعات شهرية يتم االتفاق عليها ،إذا أعيد
للخدمة خالل خمس سنوات من استالمه
للعائد أو املساهمة ،وعندما يسحب املشترك

املساهمات اخلاصة به ،تعتبر مساهمة
احلكومة إيرادات غير عادية للهيئة.
2 -2نظام املساهمات احملددة:
أ-

إذا انسحب موظف من اخلدمة قبل استحقاقه
للتقاعد ،ميكن وبناء على طلب املوظف حتويل
رصيد حسابه في نظام (املساهمات احملددة)
ألي نظام الحق مشابه بديل يلتحق به املوظف.

ب -قبل حدوث مثل هذا التحويل ،يحق للموظف
السابق االحتفاظ بجميع احلقوق اخلاصة
بالقيمة املجمعة في احلساب واحلق في
استمرار مراقبة االستثمار في احلساب.
ج -إذا لم يحول املوظف رصيد احلساب إلى نظام
الحق مشابه تقوم الهيئة بصرف املبلغ وفقا ً
حلالة املوظف ،أي إما في حالة املوت ،أو العجز
أو وصول سن التقاعد اإللزامي ،وتشمل قيمة
املنافع احملولة رصيد احلساب في تاريخ
انسحاب املوظف إضافة إلى جميع االلتزامات
والعوائد املترتبة على احلساب.
د -للهيئة احلق في إغالق حساب املوظف
املستقيل وتوزيع الرصيد إذا توفي كما هو
منصوص عليه في األنظمة والتعليمات.
هـ -تنطبق قواعد هذه املادة على األشخاص
املنسحبني من العمل بشكل اختياري أو
إجباري.
املادة ( )29أهلية االنتفاع بتقاعد العجز
يتم حتديد أهلية احلصول على تقاعد في حالة العجز الصحي
اجلزئي الدائم أو الكلي الدائم من قبل جلنة طبية متخصصة
يتم اختيارها من قبل الهيئة شريطة أن يكون املوظف:
1 -1دون سن ( )60سنة.
2 -2غير مؤهل للحصول على تقاعد شيخوخة أو تقاعد
مبكر.
3 -3أكد عجز الصحي من قبل جلنة طبية متخصصة تعني
من قبل الهيئة ،على أن تتم إعادة النظر في وضعه وفقا
ملا تقره اللجنة الطبية.
املادة ( )30تقييم الوضع الصحي للمتقاعدين
1 -1تقوم اللجنة الطبية من ذاتها أو بطلب من الهيئة بإعادة
فحص وتقييم الوضع الصحي للمتقاعدين بسبب العجز
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كل سنتني على األقل ،للتأكد من أن املنتفعني ما زالوا
ينتفعون حسب شروط احلصول على تقاعد العجز.
2 -2إذا شفي املوظف من عجزه ،يعاد إلى وظيفته وحتتسب
فترة االنقطاع عن العمل سنوات خدمة ألغراض التقاعد
على أن يسدد كل من املوظف واحلكومة مساهمتيهما
عن فترة االنقطاع وحتدد الالئحة شروط ذلك وفترة
االنقطاع املسموح للموظف العودة بعدها لوظيفته.
املادة ( )31أهلية االنتفاع بتقاعد الورثة
1 -1يستحق الورثة احلصول على تقاعد الورثة ،إذا كان
املتوفى يتلقى راتبا ً تقاعديا ً في وقت وفاته ،أو كان
مؤهالً للحصول على راتب تقاعدي وفقا لنظام املنافع
احملددة وفقا ً ألحكام هذا القانون.

املادة ( )33شروط إضافية لالنتفاع بتقاعد الورثة
1 -1يتوقف صرف الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها،
ويعود إليها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت
أو ترملت ألول مرة خالل عشر سنوات من تاريخ
زواجها ،وإذا كان نصيب األرملة قد رد إلى أوالد
صاحب املعاش أو الوالدين فال يعود إليها من معاشها
إال اجلزء الباقي دون رد.
2 -2ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها من زوجها األول
ومعاشها من زوجها األخير ،وفي هذه احلالة يصرف
لها املعاش األكبر.

2 -2إذا تغير عدد الورثة يعاد احتساب وتوزيع الراتب
التقاعدي على الورثة للحفاظ على حصص متساوية
للورثة املستحقني وفقا للجدول رقم( )2امللحق باملادة
( )34من هذا القانون.

3 -3يشترط عند وفاة املشترك أن ال يكون هناك دخل
للشريك (األخوة والبنات واألخوات) أو يكون
دخلهم أقل من قيمة استحقاقهم ،ولهذا الغرض ال
تعتبر النفقة املدفوعة للبنات واألخوات دخالً ،وعلى
الشخص املنتفع إثبات عدم حصوله على دخل أو أن
دخله أقل من مستحقاته بوساطة شهادة من اجلهة
املعنية تؤيد إقراره .وفي حالة وجود دخل خاص
تخصم قيمة الدخل من املستحقات التقاعدية،
وتتم إعادة حتديد املستحقات التقاعدية سنويا ً
على ضوء املتغيرات احلاصلة في الدخل سواء في
الزيادة أو النقصان.

1 -1أرملة أو أرامل املشترك.

4 -4للحصول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة
أال تكون متزوجة من غير والد املتوفى.

املادة ( )32الورثة املستحقون
الورثة املستحقون هم:
2 -2األوالد واألخوة أقل من ( )21سنة والذين كانوا
يعالون من املشترك قبل وفاته.
3 -3األوالد واألخوة ما فوق ( )21سنة ودون ( )26سنة
الذين كانون يعالون من املشترك قبل وفاته والذين ما
زالوا يكملون تعليمهم اجلامعي.
4 -4األوالد واألخوة الذين كانوا يعالون من قبل املشترك
قبل وفاته والعاجزين عن حتصيل دخل ألسباب
صحية ،وتقوم اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة
بتحديد ما إذا كان الوضع الصحي ألحدهم مينعه من
العمل أم ال.
5 -5البنات واألخوات غير املتزوجات ،مطلقات أو أرامل.
6 -6والدي املشترك.
7 -7زوج املشتركة ،إذا كان عند وفاتها غير قادر على كسب
الدخل من الناحية الصحية أو غير قادر على إعالة
نفسه ،وفقا ً لتقرير اللجنة الطبية املشكلة من قبل الهيئة.
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5 -5يقطع معاش البنات واألخوات عند زواجهن،
ومتنح البنت أو األخت ما كان يستحق لها من
معاش إذا طلقت أو ترملت خالل عشر سنوات على
األكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة املنتفع
أو صاحب املعاش وذلك دون إخالل بحقوق باقي
املستحقني.
6 -6يستحق الزوج حال وفاة زوجته النصيب احملدد في
اجلدول إذا كان وقت وفاتها مصابا ً بعجز صحي
مينعه من الكسب ،ويثبت حالة العجز بقرار من
اللجنة الطبية اخلاصة بالهيئة ،ويشترط أال يكون
له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه
في املعاش أو يزيد عليه ،فإذا نقص الدخل عما
يستحقه صرف له معاش مبقدار الفرق ،وفي هذه
احلالة يوزع باقي املعاش املستحق للزوجة على
املستفيدين في حدود األنصبة املبينة باجلدول
املذكور دون وجود الزوج.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )34توزيع الراتب التقاعدي
يوزع الراتب التقاعدي على الورثة وفقا ً للجدول التالي:
جدول رقم ( :)2األنصبة املستحقة في املعاش
رقم
احلالة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

املستحقون
أرملة أو أرمل او زوج مستحق وأكثر من ولد

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد وولدين
أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد

أرملة أو أرامل أو زوج أو أكثر من ولد ووالدين مستحقني

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدين مع عدم وجود أوالد
أكثر من ولد ووالدين مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق
ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة او زوج مستحق
والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

األرامل

 0.5نصف  0.5نصف

-

 0.5نصف ثلث

-

-

 0.5نصف ثلث

2 -2إذا قل ما مينح للوالدين في احلالة رقم ( )4عن السدس
نتيجة وجود دخل يرد الباقي إلى األرملة.
3 -3عند وفاة أحد الوالدين في حالة رقم ( )4يؤول نصيبه
إلى األرملة فإذا كانت قد توفيت أو تزوجت يؤول هذا
النصيب إلى األوالد على أال يجاوز مجموع املستحق
لهم النسب املوضحة كاحلالة رقم ( )6أو احلالة رقم
( )7حسب احلال.
4 -4يشترط الستحقاق األخوة واألخوات معاشا ً أن تثبت
إعالة املورث لهم أثناء حياته.
املادة ( )36أهلية االنتفاع بالتقاعد املبكر
1 -1ميكن ملوظف اخلدمة املدنية املشمول في القانون
احلصول على تقاعد مبكر بعد موافقة الهيئة
واستكمال ( )15سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض

سدس لكل واحد منهما -

ثلث

 0.5نصف

-

 0.75ثالثة أرباع سدس كل واحد منهما -

-

ثلث لكل واحد منهما

-

-

ثلث
بالتساوي

 0.5نصف -
-

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وال -
أوالد وال والدين

1 -1في حالة زواج أو وفاة أرملة بعد استحقاقها معاشاً،
يؤول نصيبها إلى أوالد صاحب املعاش الذين
يتقاضون معاشات وقت زواجها أو وفاتها ،ويوزع
بينهم بالتساوي بشرط أال يتجاوز مجموع املستحق
لهم النسب املوضحة باحلالة رقم ( )6أو احلالة رقم
( )7حسب احلال ويسري هذا احلكم على الزوج
املستحق في حالة وفاته.

األوالد

-

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وال أوالد وال -
والدين

املادة ( )35الزواج أو الوفاة

الوالدين

األخوة

 0.5نصف
-

-

سدس لكل واحد منهما -
سدس لكل واحد منهما -
سدس لكل واحد منهما -

-

سدس

التقاعد وبلوغ سن ( )55وفي هذه احلالة فإن الراتب
التقاعدي وفقا ً لنظام املنافع احملددة سوف ينخفض
مبقدار ( )%4عن كل سنة أو جزء من السنة حتى
وصول سن التقاعد اإللزامي احملدد بستني سنة.
2 -2ميكن لقوى األمن املشمولة في القانون احلصول على
تقاعد مبكر غير منقوص بعد موافقة الهيئة وإكمال
( )15سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض التقاعد
وبلوغ سن خمسني سنة.
3 -3إذا رغب أحد موظفي قوى األمن االنتقال للعمل في
قطاع آخر خاضع لنظام تقاعد (املنافع احملددة) تنقل
جميع سنوات اخلدمة العسكرية إلى القطاع اجلديد
وحتسب ألغراض التقاعد.
4 -4إذا لم يصبح املوظف العسكري عضوا ً في نظام تقاعد
جديد ،على الهيئة إعادة جميع املبالغ التي قد تراكمت له
باإلضافة إلى عوائد االستثمارات وفقا ً حلالة املوظف
العسكري وأحكام القانون.
5 -5إذا انسحب أحد من قوى األمن من الوظيفة يحول
رصيد حسابه في نظام (املساهمة احملددة) إلى نظام
(املساهمات احملددة اجلديد) والذي يصبح عضوا فيه.
6 -6إذا لم يصبح عنصر قوى األمن السابق عضوا ً في
نظام تقاعد آخر من أنظمة املساهمات احملددة ،تدفع
له الهيئة رصيد احلساب وفقا ً حلالته وأحكام القانون.
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الفصل السادس :إجراءات احلصول على التقاعد
املادة ( )37إجراءات احلصول على التقاعد
حتدد إجراءات احلصول على التقاعد مبا يلي:

1 -1على الهيئة إنشاء نظام مطالبة للمنافع التقاعدية
يشتمل على مناذج وإجراءات وتوجيهات ،واملواعيد
الضرورية كما ينص عليها في التعليمات.
2 -2يقدم املشترك إلى الهيئة طلب اإلحالة إلى التقاعد عند
استحقاقه لهذه املنافع.
3 -3على الهيئة عند استالم الطلب أن تتأكد من صحة
املعلومات الواردة فيه وتعلم طالب التقاعد فورا ً
باملنافع املستحقة.
4 -4تعطي الهيئة تعليماتها إلى احلافظ بتحويل املنافع
التقاعدية إلى احلساب البنكي اخلاص باملتقاعد وفقا
للتواريخ احملددة في التعليمات ،وفي حالة التأخير
فإن للمتقاعد احلق في احلصول على تعويضات مالية
وفقا ً ملا يتم إقراره.
5 -5تقوم الهيئة مبطابقة دفعات املنافع التقاعدية املدفوعة
للمتقاعدين في حسابات احلافظ وغيره من املؤسسات
املالية التي لها عالقة بدفعات املنافع.
املادة ( )38االعتراض في حال نشوء خالف
يحق للمشترك االعتراض لدى اللجنة املختصة املشكلة
من الهيئة وذلك في حالة وقوع خالف بينه بني الهيئة،
وعند تعذر اللجنة في الوصول إلى حل فللمشترك أن
يلجأ إلى القضاء.

الباب الرابع :إدارة هيئة التقاعد
الفصل األول :مجلس اإلدارة
املادة ( )39إدارة الهيئة
1 -1يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة
أعضاء وفقا ً ملا يلي:
أ-

ثالثة أعضاء مهنيني متخصصني في األمور
املالية واالقتصادية.

ب -رئيس الهيئة.

ج -رئيس ديوان املوظفني العام.
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د -رئيس هيئة التنظيم واإلدارة.

هـ -ممثل عن موظفي الهيئات احمللية يتم اختياره من
جهاتهم التمثيلية.

و -ممثل عن املتقاعدين يتم اختياره من جهاتهم التمثيلية.

ز -ممثل عن وزارة املالية يتم اختياره من وزير
املالية على أن ال يقل عن درجة مدير عام ويكون
مختص باألمور املالية واالقتصادية.
ح -يشترط في جميع أعضاء املجلس أن يكونوا من
األشخاص املعروفني بالنزاهة ولم يصدر بحق
أي منهم حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف
أو األمانة.

ط -يكون مجلس اإلدارة فيما يقوم به من أعمال
مسؤوالً أمام مجلس الوزراء واملجلس التشريعي.

املادة ( )40رئيس الهيئة
يكون رئيس الهيئة سكرتيرا ً للمجلس ويتولى إدارة الهيئة
بشكل مباشر ،ويقوم باألعمال اإلدارية طبقا ً للقانون
واألنظمة والتعليمات وقرارات وتوجيهات مجلس اإلدارة.
املادة ( )41مهام مجلس اإلدارة
وفقا ً ألحكام هذا القانون يقوم مجلس اإلدارة باإلشراف
على إدارة أعمال وشؤون الهيئة ومن مسؤولياته:
1 -1حتديد سياسة استثمارية ألموال الهيئة مع مراعاة
مبدأ الدميومة ،مبا في ذلك وضع أهداف استثمارية
مكتوبة ،وحتديد معايير وآليات لالستثمارات ،وبشكل
خاص يجب على السياسة االستثمارية أن حتدد:
أ-

فئات املوجودات املسموح بامتالكها.

ب -توزيع امللكية والعائدات املتوقعة وأدوات وأنواع
املخاطر واألدوات املالية.
2 -2إقرار مشروع موازنة الهيئة املقدم من رئيس الهيئة.
3 -3التأكد من قيام رئيس الهيئة بتنفيذ سياسات املجلس
بأمانة وصدق في كل ما يتعلق بأعماله وواجباته.
4 -4تصميم ومراقبة وإعادة النظر في معايير مراقبة
املخاطر الداخلية ونظام التشغيل.
5 -5مراقبة تضارب املصالح وإساءة استخدام املعلومات
التفصيلية مبا في ذلك صياغة تعليمات وإجراءات
مكتوبة من أجل التعرف وحتديد حاالت تضارب
املصالح احملتملة ووضع إجراءات حلل هذه

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
التضاربات ،ووضع ميثاق شرف ألعضاء مجلس
اإلدارة وموظفي الهيئة.
6 -6مراجعة التدقيق السنوي والبيانات املالية السنوية،
واملصادقة على التقرير السنوي حول نشاطات الهيئة
وتقييم املوجودات املقدم من رئيس الهيئة.
7 -7العمل على تنفيذ عملية توعية للمشتركني واملستفيدين
املستحقني وغيرهم ممن لهم عالقة في التقاعد .مبا
في ذلك اإلفصاح وفي الوقت املناسب عن املعلومات
الضرورية ملنتسبي النظام واملتقاعدين مبا في ذلك
حقوقهم والتزاماتهم املالية وفقا ً للوائح والتعليمات
اخلاصة بذلك.
املادة ( )42تفويض الصالحيات
1 -1ملجلس اإلدارة احلق في تخويل بعض من صالحياته
أو كاملها إلى رئيس املجلس و /أو إلى جلنة من
أعضاء مجلس اإلدارة ،وال يجوز للمجلس أن يخول
الصالحيات التالية:
أ-

اعتماد تغيير أو إلغاء التعليمات.

ب -اعتماد السياسة االستثمارية واملعايير واإلجراءات
اخلاصة بالهيئة.
ج -اعتماد املوازنة واعتماد البيانات املالية اخلتامية
وأية بيانات مالية أخرى تصدر عن املجلس.
د -حتمل املجلس مسؤولية املراقبة واإلشراف على
جميع ما يخوله من صالحيات ويبقى مسؤوال
عن جميع القرارات التي تتخذ ،وال يستطيع
املجلس في أي حال من األحوال أن يعفي نفسه
من مسؤولياته عن طريق تخويل صالحيات
بعض الوظائف واملهام إلى الغير.
املادة ( )43تعيني األعضاء

التمثيلية ذات العالقة وفقا ً ألحكام املادة ( )39من هذا
القانون.
املادة ( )45شغور منصب رئيس املجلس
إذا شغر منصب رئيس املجلس أو نائبه أو أي عضو من
األعضاء قبل انتهاء مدة عضويته يعني آخر بديالً له وفقا ً
ألحكام املواد ( )44 ،43 ،41 ،39من هذا القانون إلكمال
املدة املتبقية.
املادة ( )46شروط تعيني العضو في مجلس اإلدارة
يشترط في من يعني عضوا ً في مجلس اإلدارة ما يلي:
1 -1أن ال يقل عمره عن ( )35سنة.
2 -2أن ال يكون فاقدا ً األهلية وفقا ً لقرار محكمة فلسطينية
أو غيرها.
3 -3أن ال يكون قد أشهر إفالسه.
4 -4أن يتمتع باألمانة والصدق والقدرة على العمل.
5 -5أن تتوفر فيه االستقامة وحسن السير والسلوك.
6 -6أن ال يكون محكوما ً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف
واألخالق واألمانة واالعتداء على املال العام أو اخلاص.
املادة ( )47احلصول على مكافأة مالية
يحق لعضو مجلس اإلدارة احلصول على مكافأة مالية
ومنافع كما هو منصوص عليه في النظام ،ويتم حتديد حجم
املكافآت واملنافع قياسا ً ملا يحصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة
في مؤسسات مماثلة من ناحية املسؤوليات والنشاطات
وفقا ً لنظام يصدر من مجلس الوزراء.
املادة ( )48استقالة عضو مجلس اإلدارة

دون اإلخالل بأحكام املادة ( )39من هذا القانون يصدر
رئيس السلطة الوطنية مرسوما ً بتعيني أعضاء مجلس إدارة
الهيئة بنا ًء على تنسيب من مجلس الوزراء ويحدد املرسوم
رئيس املجلس ونائبه ،ويراعى في اختيارهما القدرة على
العمل وتطويره وتنظيمه.

تبدأ استقالة عضو مجلس اإلدارة في تاريخ استالمها
خطيا وموقعا ً عليها أو في التاريخ احملدد فيها وأيهما
أبعد ،وعند ذلك يجب على رئيس الهيئة التأكد من أن جميع
املعلومات املتعلقة بعمل العضو املستقيل قد سلمت إلى
رئيس املجلس.

املادة ( )44مدة العضوية ملجلس اإلدارة

املادة ( )49اجتماعات مجلس اإلدارة

تكون مدة العضوية ملجلس اإلدارة أربع سنوات ،ويجوز
متديدهما لفترة أخرى كحد أقصى وبتنسيب من اجلهة

1 -1تكون اجتماعات مجلس اإلدارة قانونية ،إذا حضرها ثلثي
األعضاء ،وتؤخذ قرارات املجلس بأغلبية احلضور ،وفي
حالة تساوي األصوات يرجح صوت رئيس املجلس.
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2 -2ال يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة قانونياً ،إال إذا حضره
الرئيس أو نائب الرئيس.
املادة ( )50انعقاد مجلس اإلدارة
يعقد مجلس اإلدارة مرة في الشهر على األقل ،ويقوم رئيس
الهيئة بتحضير جدول أعمال املجلس وتسجيل املالحظات
وحتضير محضر اجللسة خالل ثالثة أيام بعد االجتماع
للتوقيع عليه من قبل األعضاء.
املادة ( )51امكانية الدعوة لعقد اجتماع عاجل
ميكن الدعوة لعقد اجتماع عاجل بتوقيع ثالثة أعضاء مع
االلتزام بأحكام القانون.
املادة ( )52حضور جميع االجتماعات
على األعضاء حضور جميع االجتماعات ،وفي حالة الغياب
يتوجب على العضو إعالم رئيس الهيئة بسبب غيابه مسبقا ً
وأي عضو يتغيب ثالثة اجتماعات متتالية وبدون عذر مقبول
يفصل من املجلس ويطلب من رئيس السلطة الوطنية تعيني
بديل عنه وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ( )53االحتفاظ بنسخة من القرارات
يحتفظ بنسخة من جميع القرارات التي تؤخذ في اجتماعات
املجلس مع محضر اجللسة ،وتضمن قرارات املجلس في
التقرير السنوي للهيئة ويتم نشرها وفقا ً للقانون.
املادة ( )54العضو املمتنع عن التصويت
يجوز للعضو املمتنع عن التصويت أن يطلب تثبيت ذلك في
محضر اجللسة.

الفصل الثاني :رئيس الهيئة
املادة ( )55إدارة الهيئة
يتولى إدارة الهيئة بشكل مباشر رئيسا ً متخصصا ً في الشؤون
املالية واالقتصادية وذو خبرة وكفاءة عالية وحسن السيرة
والسمعة والسلوك .ويعتبر املسئول التنفيذي األعلى للهيئة.
املادة ( )56تعيني رئيس الهيئة
يعني رئيس الهيئة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على
تنسيب من مجلس الوزراء ومصادقة املجلس التشريعي
باألغلبية املطلقة ألعضائه.
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املادة ( )57مهام رئيس الهيئة
يقوم رئيس الهيئة باملهمات التالية:

1 -1اإلشراف اليومي على إدارة الهيئة وموظفيها ،ويعتبر
جزء من هذه املسؤولية إصدار التعليمات واإلجراءات
املكتوبة والعلنية املتعلقة بالهيئة ودوائرها وفروعها
وأقسامها ومتابعة أنشطتها ،وحتفظ هذه التعليمات في
السجل العام وتعرض لإلطالع عليها من قبل املتقاعدين.
2 -2إنشاء نظام سجالت يحتوي على أحدث املعلومات
املتعلقة مبساهمات األفراد املشتركني في أنظمة
التقاعد التابعني لها وفقا ً ألحكام القانون ،ويسمح
للعضو املشترك أو من ينوب عنه مبوجب الوكالة
باالطالع على السجل اخلاص به.
3 -3إنشاء أنظمة جلمع املعلومات ،ونشرها وإبالغ
املشتركني وغيرهم من اجلهات ذات الصلة.
4 -4إنشاء نظام تسجيل لألعضاء مبوافقة مجلس اإلدارة.
5 -5حتديد قيمة وأهلية املنافع التقاعدية ملقدمي الطلبات
وفقا ً للقانون والالئحة اخلاصة ذلك.
6 -6إنشاء مجلس طبي لدراسة احلالة اخلاصة بالعجز الصحي
وغيرها من احلاالت احملولة إليه مبوافقة مجلس اإلدارة.
7 -7إدارة عملية االعتراض في الهيئة.
8 -8تقدمي توصية إلى مجلس اإلدارة بخصوص طلب
إحدى البلديات أو مؤسسة حكومية أخرى االنضمام
إلى نظام التقاعد اجلديد وفقا ً ألحكام القانون،
وتقدمي اقتراحات ملجلس اإلدارة بشأن قبول البلديات
االنضمام لنظام التقاعد والتأكد من تلبيتها الشروط
املنصوص عليه في القانون.
9 -9إعداد مشروع املوازنة السنوية والبيانات املالية
األخرى للهيئة وعرضها على مجلس اإلدارة إلقرارها
وتقدمي تقرير ربعي عن تطورات تنفيذ املوازنة
واملعوقات في تنفيذها أو في تنفيذ بعض منها وتقدمي
توصية في منتصف كل سنة عند ضرورة إعادة النظر
في حجم وتوزيع املوازنة وإدخال التعديالت املطلوبة.
1010توفير الدعم املادي التنظيمي واإلداري لعمل اللجان
املتخصصة وجميع اللجان املشكلة من قبل الهيئة
خلدمة عملها وفقا للموازنة املقرة.
1111تأمني تقييم اكتواري كل ثالث سنوات والعمل على
عرض نتائج الدراسة على مجلس اإلدارة.
1212حتضير جدول أعمال ومحاضر ومجلس اإلدارة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
1313متابعة تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة.

املادة ( )62مراجعة أوجه االستثمار

1414تنفيذ السياسة االستثمارية ملجلس اإلدارة وإعطاء
التعليمات املباشرة لكل من احلافظ ومدير و /أو مديري
االستثمارات لتنفيذ هذه السياسة وفقا ً ألحكام القانون.

يعلم رئيس الهيئة املشتركني في بداية كل سنة مالية
بضرورة مراجعة أوجه االستثمار الذي يفضلون استثمار
أموالهم فيها ،وإعالم الهيئة في حالة الرغبة في تغيير
األولويات.

1515متابعة عمل احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات.
1616إجراء التعيينات الضرورية إلدارة الهيئة وفقا ً لسياسة
مجلس اإلدارة وقراراته.
1717القيام بأي مهام أخرى يكلفه بها مجلس اإلدارة.
املادة ( )58تخويل في الصالحيات

الفصل الثالث :تضارب املصالح
املادة ( )63إفصاح العضو عن املصالح التجارية
واملالية

يجوز لرئيس الهيئة تخويل بعض صالحياته ملن يراه
مناسبا ً من موظفي الهيئة ،على أن يكون التخويل خطياً ،وال
يعفي هذا التخويل رئيس الهيئة من املسؤولية.

يتوجب على عضو مجلس اإلدارة أن يفصح عند تعيينه
لرئيس املجلس عن جميع مصاحله التجارية واملالية التي
ميكن أن تشكل تعارضا ً في مصلحته الشخصية مع
مسؤولياته القانونية بصفته عضوا ً في املجلس.

املادة ( )59حتمل املسؤولية اجلنائية واملدنية

املادة ( )64التعارض في املصالح

يتحمل رئيس الهيئة املسؤولية اجلنائية واملدنية الناجمة عن:

في حالة وجود تعارض في املصالح أو يوجد هناك شك بأن
تعارضا ً في املصالح بدأ في الظهور على جميع أعضاء مجلس
اإلدارة ،وموظفيها واملساهمني أو املنتفعني ،أن يفحصوا عن
هذا التعارض خطيا ً لدى رئيس الهيئة ،وعلى رئيس الهيئة أن
يعلم املجلس في أول اجتماع قادم بهذا التضارب ،وفي حالة
الضرورة ميكن الدعوة إلى اجتماع طارئ لهذا الغرض.

1 -1اخلسائر الناجمة عن عدم القيام بالواجبات وفقا ً
ألحكام القانون.
2 -2اخلسائر الناجمة عن اإلهمال.
3 -3اخلسائر الناجمة عن عمل مقصود ومتعمد.
املادة ( )60تقدمي تقارير

الفصل الرابع :اللجان املتخصصة

يقدم رئيس الهيئة إلى مجلس اإلدارة في فترة أقصاها شهر
آذار من السنة التي تلي السنة املالية املنصرمة ما يلي:

املادة ( )65تشكيل جلنة تدقيق وجلنة استثمارات

1 -1احلسابات اخلتامية للهيئة والصناديق العاملة فيها
واملعدة وفقا ً للقواعد املتبعة.
2 -2في املشروعات التجارية مشفوعة ببيان تفصيلي عن
مفردات األصول واخلصوم.
3 -3حساب اإليرادات واملصروفات.
4 -4تقرير عام عن أعمال الهيئة واحلافظ ومديري
االستثمار وحالة الهيئة املالية.
املادة ( )61إصدار تقرير مفصل
يصدر رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية تقريرا ً مفصالً
لكل مشترك يبني فيه حجم مستحقاته االختيارية املتراكمة
بحوزته وأرباحها السنوية املتحققة.

1 -1يشكل مجلس اإلدارة جلنة تدقيق وجلنة استثمارات.
2 -2تقوم جلنة التدقيق باإلشراف ومراقبة جميع عمليات
التدقيق الداخلي واستقبال تقرير سنوي من املدقق
الداخلي حول النشاطات والنتائج.
3 -3تقوم جلنة االستثمارات بتطوير دليل االستثمارات
إلقراره من قبل مجلس اإلدارة كما وتستلم تقارير
منتظمة حول النشاطات االستثمارية ونتائجها.
4 -4يعني رئيس مجلس اإلدارة على األقل ثالثة أعضاء
من مجلس اإلدارة في كل جلنة التدقيق وجلنة
االستثمارات ،على أن يكون واحدا ً منهم على األقل من
أعضاء املجلس املتخصصني.
5 -5تختار كل جلنة رئيسا ً لها من ضمن األعضاء.
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6 -6يجوز للجان االستعانة بخبراء من خارج الهيئة بعد
موافقة مجلس اإلدارة.
املادة ( )66تعيني جلان
ملجلس اإلدارة أن ينشىء ويعني جلان أخرى كما يراه
مناسباً ،ويحيل إليها الوظائف واملهام التي يراها مناسبة،
وفي جميع األحوال ال يجوز ملجاالت عمل ووظائف
هذه اللجان أن تتعارض مع مهام جلنتي االستثمارات
والتدقيق.
املادة ( )67إصدار تعليمات لعمل اللجان
على مجلس اإلدارة إصدار تعليمات لعمل هذه اللجان،
وميكن له أن يدعو أعضاء منها حلضور اجتماعات املجلس.
املادة ( )68جلنة التدقيق

املادة ( )70حضور االجتماعات
على املدقق اخلارجي أن يحضر اجتماعات جلنة التدقيق إذا
ما طلب منه أي عضو في جلنة التدقيق ذلك ،وعليه أيضا ً
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة إذا ما طلب منه رئيس
املجلس ذلك.
املادة ( )71جلنة االستثمارات
تقدم جلنة االستثمارات إلى مجلس اإلدارة توصياتها
بشأن السياسة االستثمارية للهيئة من أجل تزويده بجميع
املعلومات واملعايير واإلجراءات ،وتراجع اللجنة مخاطر
االستثمارات وتعلم املجلس عن نشاطات وفعالية كل من
احلافظ ومدير و/أو مديري االستثمارات.
املادة ( )72ضم شخص مهني للجنة االستثمارات
يجب على جلنة االستثمارات أن تضم شخصا ً مهنيا ً واحدا ً
على األقل من التخصصات التالية :اإلدارة املالية ،احملاسبة
واالقتصاد.

تشرف جلنة التدقيق على التقارير املالية والتدقيق اخلارجي
ونظام املعلومات والرقابة الداخلية وعليها القيام بجميع
املهام املوكلة إليها من مجلس اإلدارة مبا في ذلك وليس على
سبيل احلصر:

املادة ( )73مهام جلنة االستثمار

1 -1مراجعة البيانات املالية السنوية واملوازنة التشغيلية
للهيئة وتقدمي تقرير بذلك إلى مجلس اإلدارة.

على جلنة االستثمار أن تنجز جميع الواجبات املوكلة إليها
من قبل مجلس اإلدارة مبا في ذلك وليس على سبيل احلصر:

2 -2مساعدة إدارة الهيئة في تطبيق وتثبيت إجراءات
التدقيق والرقابة الداخلية املناسبة ومراجعة وتقومي
وإقرار إجراءات الرقابة بالتدقيق الداخلي واخلارجي
للهيئة وللحافظ ومدير و /أو مديري االستثمارات
والتقومي االكتواري واإلجراءات الداخلية املتعلقة
باحلسابات وحفظ السجالت.

1 -1تقدمي النصح املهني ملجلس اإلدارة ،بتطوير اإلطار
العام للسياسة االستثمارية للهيئة.

3 -3مراجعة جميع االستثمارات والتحويالت التي تؤثر
على عائدات استثمارات الهيئة.
4 -4إعداد تقرير ربع سنوي يقدم إلى املجلس وفقا ً ألحكام
القانون واألنظمة التي يصدرها مجلس الوزراء
والتعليمات التي يقررها مجلس اإلدارة.

2 -2تقدمي النصح املهني فيما يتعلق باختيار احلافظ ومدير
و/أو مديري االستثمارات.
3 -3رفع تقارير ربع سنوية إلى مجلس اإلدارة حول
محفظة االستثمارات وأية تغييرات طرأت عليها
وتقييم املوجودات وعوائد االستثمارات واألداء املتعلق
بتحقيق احلد األدنى املطلوب ،وأهداف االستثمارات
وأخطاء احلسابات املختلفة شهريا ً وسنويا ً وتوفير
تقارير مهنية مالية وتسويقية ملجلس اإلدارة إلعالمه
بوضع املشتركني العاديني حسب النظام.

املادة ( )69الدعوة إلى االجتماع

املادة ( )74طلب عقد اجتماع للجنة االستثمارت

ميكن للمدقق الداخلي و/أو اخلارجي للهيئة ،أو أي عضو
من املجلس أو أي من أعضاء جلنة التدقيق أن يطلب من
رئيس اللجنة الدعوة إلى اجتماعها ،وميكن لرئيس جلنة
التدقيق الطلب من سكرتير املجلس أن يضع على أجندة
اجتماع مجلس اإلدارة أية مواضيع تخص عمل اللجنة.

يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو أي عضو من جلنة
االستثمارات طلب عقد اجتماع للجنة االستثمارات،
ولرئيس اللجنة أن يطلب من سكرتير املجلس وضع
أية مواضيع تخص االستثمارات على جدول أعمال
مجلس اإلدارة.
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الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )75حضور اجتماعات جلنة االستثمارات
يجب على املدقق اخلارجي للهيئة واحلافظ ومدير و /أو
مديري االستثمارات حضور اجتماعات جلنة االستثمارات
إذا ما متت دعوتهم من قبل رئيسها ،وعليهم حضور
اجتماعات مجلس اإلدارة إذا ما متت دعوتهم من قبل رئيسه
أيضاً.

الفصل اخلامس :إدارة االستثمارات
املادة ( )76تطوير دليل الستثمارات وموجودات الهيئة
على مجلس اإلدارة أن يطور دليالً الستثمارات وموجودات
الهيئة وفقا ً لنصائح وتوصيات اخلبراء كلما دعت احلاجة
إلى ذلك ،وضمان ما يلي:
1 -1قيام مديري االستثمارات القائمني على استثمار
ممتلكات وموجودات الهيئة بعملهم وفقا ً ألحكام
القانون ،وسياسة املجلس االستثمارية ،واملعايير
واإلجراءات التي يحددها.
2 -2عدم وجود أي حتديد فيما يتعلق باالستثمارات في
املجاالت التجارية املوكولة ملدير االستثمارات ،إضافة
إلى ضرورة توافق االستثمارات ومبدأ تقومي العوائد.
3 -3ضمن املخاطر املمكنة الواردة في األهداف االستثمارية،
وميكن توزيع أو خلط أو مزج االستثمارات في
املجاالت املالية واالجتماعية والسياسية كما يلي:
أ-

محفظة استثمارية من سندات وأوراق احلكومة
اإللزامية.

ب -متطلبات لالستثمار اجتماعيا ً في مجاالت
وقطاعات محددة ومن ضمن هذه املجاالت:
الرياضة والثقافة والتعليم واألبحاث واإلسكان
والشركات والبنية التحتية العامة وغيرها.

باالستثمارات املتوافقة مع مهمات ووظائف املجلس الستثمار
املوجودات في استثمارات جتارية مربحة وحصينة على أن
حتتوي هذه اإلجراءات واملعايير على ما يلي:
1 -1أنواع االستثمارات املسموح استثمار املوجودات بها
ومعايير اختيار وحتديد االستثمارات ضمن هذه
األنواع مبا فيها محدودية القطاع أو نوع االستثمار.
2 -2حتديد وتطوير حدود دنيا أو معايير ميكن عن
طريقها تقييم أداء االستثمارات وأنواعها والفردية
منها بشكل عام.
3 -3معايير ومؤشرات الوقوف على فعالية استثمارات
الصندوق.
4 -4جتنب االستثمارات غير األخالقية ،مبا في ذلك وضع
سياسات ومعايير وإجراءات من أجل جتنب تنفيذ
استثمارات متس بسمعة الوطن.
5 -5محددات أو حدود استثمارية للوصول إلى توازن
معقول بني املخاطر والعائدات في احملفظة النقدية
بشكل عام.
6 -6هيكلية إدارة املوجودات.
7 -7استخدام البدائل ،وغيرها من األدوات املالية.
8 -8إدارة القروض والسيولة والعمليات والعملة والسوق
وغيرها من املخاطر املالية.
9 -9ممارسة أو تخويل التصويت من خالل االستثمارات.
1010طرق وقواعد من أجل تقييم االستثمارات التي ال تتم
التجارة بها بشكل علني ومنتظم شريطة أن تكون
قد متت وفقا ً لدليل االستثمارات والقواعد واألسس
الصحيحة لها.
املادة ( )78إعادة النظر في املعايير

4 -4يجب على مجلس اإلدارة أن يضع معايير وإجراءات
تتطابق مع واجبات استثمار األموال في مجاالت دائمة
وعلى أسس جتارية.

يجب أن يعاد النظر في املعايير واإلجراءات مرة كل سنة على
األقل ،بحيث يتم تنظيم تقرير عنها في تقرير املجلس السنوي.

5 -5أن ال يخلق دليل االستثمارات تضارب في املصالح أو
يجني مكاسب من احتاد مهني معلن عنه بني احلافظ
ومدير و/أو مديري االستثمار.

الفصل السادس :التقارير
املادة ( )79التقارير

املادة ( )77إقرار معايير االستثمارات

يتم إعداد التقارير التالية:

يطلب من مجلس اإلدارة إقرار املعايير واإلجراءات اخلاصة

1 -1تقرير سنوي من املجلس لرئيس الوزراء لإلفصاح
عنه للمشتركني والنشر.
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2 -2التقرير السنوي للمدقق اخلارجي إلى جلنة
التدقيق لإلفصاح عنه للمجلس ورئيس الهيئة
واملشتركني.
3 -3تقرير ربعي للجنة التدقيق إلى املجلس لإلفصاح عنه
إلى جلنة االستثمارات ورئيس الهيئة.
4 -4تقرير ربعي للجنة االستثمارات إلى املجلس لإلفصاح
عنه إلى جلنة التدقيق ورئيس الهيئة.
5 -5تقرير ربعي ملديري االستثمار إلى جلنة االستثمارات
لإلفصاح عنه إلى املجلس ورئيس الهيئة.
6 -6تقرير ربعي للحافظ إلى جلنة االستثمارات لإلفصاح
عنه إلى املجلس ورئيس الهيئة.
املادة ( )80مضمون التقارير
يجب أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس على ما يلي:
1 -1البيانات املالية واحلسابات عن السنة املالية
املنصرمة.
2 -2النتائج األساسية املتعلقة بأداء االستثمارات.
3 -3مدى تطابق أداء مدير االستثمارات السابق واحلالي
لتعليمات احلد األدنى.
4 -4بيان سياسة االستثمارات للسنة القادمة.
5 -5ما يتضمنه تقرير املدقق اخلارجي بشأن الوضع املالي
للسنة املنصرمة.
6 -6ما تشتمل عليه التقارير الربعية لكل من جلنة التدقيق
وجلنة االستثمارات.
7 -7بيان السياسات االستثمارية واملعايير واإلجراءات.
8 -8حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات.
9 -9معلومات بشأن ترتيبات مديري االستثمارات
واحلافظ اخلاصة باالستثمارات ،مبا في ذلك الرسوم
والنفقات واإليرادات.
1010شهادة موقعة من رئيس املجلس ورئيس الهيئة
تؤكد أن جميع االستثمارات التي متت خالل السنة
املاضية تتفق مع سياسة االستثمارات واملعايير
واإلجراءات طبقا للقانون واألنظمة والقرارات
والتعليمات.
1111معلومات حول حجم التعويضات واملنافع التي صرفت
جلميع أعضاء املجلس.
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الفصل السابع :إدارة الشؤون املالية
املادة ( )81بدء وانتهاء السنة املالية للهيئة
تبدأ السنة املالية للهيئة في األول من كانون الثاني (يناير)
وتنتهي في احلادي والثالثني من شهر كانون األول
(ديسمبر) من كل سنة ميالدية.
املادة ( )82ضمان التحقيق العالي للمعايير احملاسبية
يجب على الهيئة أن تضمن حتقيقا ً أعلى للمعايير احملاسبية
املالية في أعمالها عن طريق:
1 -1االحتفاظ بالسجالت احملاسبية والتقارير املهنية وفقا ً
ملعايير احملاسبة الدولية.
2 -2إنشاء أنظمة مراقبة إدارية ومالية ومعلوماتية.
3 -3االحتفاظ بسجل االستثمارات التي نفذت خالل السنة
املاضية مبا في ذلك:
أ-

القيمة الدفترية لكل استثمار.

ب -القيمة السوقية لكل استثمار ،أو القيمة املعادلة
له إذا ما طرح للبيع.
ج -معلومات تسمح بالتأكد من تنفيذ متطلبات
أحكام القانون وسياسة االستثمارات واملعايير
واإلجراءات اخلاصة بذلك.
املادة ( )83احملافظة على السجالت والدفاتر احملاسبية
تقوم الهيئة باحملافظة على السجالت والدفاتر احملاسبية
واألنظمة واإلجراءات املطلوبة ،وتتأكد من أن:
1 -1املوجودات التقاعدية محمية أو حتت املراقبة.
2 -2حتويالت الهيئة واحلافظ قد متت وفقا ً ألحكام القانون
واألنظمة والقرارات والتعليمات.
3 -3إدارة املوارد البشرية واملالية والطبيعية للهيئة تتم
بصورة اقتصادية وفعالة وصحيحة.
املادة ( )84توفير البيانات السنوية
على الهيئة أن تعد وتوفر بيانات مالية سنوية حتتوي علي
ما يلي:
1 -1ميزانية نهائية في نهاية كل سنة مالية.
2 -2اإليرادات والنفقات للسنة املالية املنصرمة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
3 -3التغييرات الصافية التي حصلت في قيمة املوجودات.
4 -4االستثمارات.
املادة ( )85إظهار كافة املعلومات الضرورية لعرض
املوقف املالي
يجب على البيانات املالية السنوية أن تظهر جميع املعلومات
الضرورية لعرض املوقف املالي بشكل صحيح وفقا ً ملعايير
احملاسبة الدولية في نهاية كل سنة مالية.
املادة ( )86حتضير وإعداد تقارير مالية ربعية
يجب على الهيئة حتضير وإعداد تقارير مالية ربعية حتتوي
على نفس املعلومات التي تتضمنها البيانات املالية السنوية
ويستثنى من ذلك امليزانية.

الفصل الثامن :املدققون
املادة ( )87تعيني مدقق داخلي
يجب على الهيئة تعيني مدقق داخلي متفرع يتصف بالنشاط
واألمانة والنزاهة واإلخالص والقدرة على القيام بالعمليات
املالية للهيئة ،وعليه أن يقوم بتحضير تقرير سنوي يقدم إلى
املجلس طبقا ً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
املادة ( )88تعيني مدقق خارجي
على املجلس أن يعني مدققا ً خارجيا ً سنويا ً من خالل مناقصة
مفتوحة وعادلة طبقا ً للشروط والتعليمات ،ويبقى املدقق اخلارجي
السابق في موقعه إلى حني تعيني مدقق جديد وتسليمه املهام.
املادة ( )89التزام املدقق باملعايير
على املدقق اخلارجي أن يقوم ويلتزم باملعايير التالية:
1 -1أن يكون عضوا ً في إحدى معاهد أو جمعيات املدققني
ذات السمعة اجليدة ومعترف بها.
2 -2أن يكون لديه خبرة ال تقل عن خمس سنوات كمدقق
رئيسي ملؤسسات مالية كبيرة.
3 -3أن يكون مستقال عن الهيئة.
املادة ( )90تقدمي االستقالة في حال عدم تلبية متطلبات
الهيئة
يجب على املدقق اخلارجي الذي لم يقم بتلبية متطلبات

الهيئة واحتياجاتها خالل السنة املالية أن يقدم استقالته
اخلطية وموقعة منه إلى الهيئة بدون تأخير ،وتصبح
هذه االستقالة سارية املفعول عند تسليم الهيئة لها ،أو
في الوقت احملدد في كتاب اإلقالة املوجه من الهيئة له،
أيهما أبعد.
املادة ( )91تزويد املدقق اخلارجي بجميع املعلومات
على أعضاء املجلس وإدارة الهيئة تزويد املدقق اخلارجي
بجميع املعلومات والتوضيحات ،وتأمني الوصول إلى
السجالت والوثائق والسجالت احملاسبية وحسابات الهيئة،
والتي يعتبرها املدقق ضرورية لتحضير أي تقرير يطلب منه
وفقا ً للقانون.
املادة ( )92إعداد تقرير سنوي من املدقق اخلارجي
على املدقق اخلارجي أن يعد تقريرا ً سنويا ً ببيانات مفصلة
وأن يوضح من وجهة نظر املدقق ما يلي:
1 -1إذا كانت البيانات املالية مقدمة بشكل عادل وفقا ً ملعايير
احملاسبة الدولية.
2 -2إذا كانت حتويالت الهيئة قد متت وفقا ً ألحكام القانون
والتعليمات.
3 -3إذا كان سجل االستثمارات يعكس بشكل واقعي القيمة
احلقيقة ملوجودات الهيئة.
4 -4إذا كانت هناك أية مسائل ناقصة أو مطلوبة – من
وجهة نظر املدقق اخلارجي– رفعها إلى مجلس اإلدارة
ولفت نظر املجلس إليها.
املادة ( )93وجود خطأ في اليانات املالية
في حالة توفر قناعة لدى املدقق اخلارجي أو شك بوجود
أي خطأ أو إهمال في البيانات املالية التي وافق عليها
املدقق الداخلي أو املدقق السابق ،فعلى املدقق اخلارجي
وبدون تأخير أن يعلم املجلس بهذا الشأن ،وفي هذه
احلاالت يجب على املدقق اخلارجي أن يخرج بيانات
مالية معدلة أو إجراء التعديل الضروري في التقرير
املرفوع إلى املجلس.
املادة ( )94عدم إلزام املدقق اخلارجي بتقدمي
املعلومات
املدقق اخلارجي غير ملزم بتقدمي أية معلومات ألية جهة
خارجية باستثناء ما يسمح به القانون.
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الفصل التاسع :احلافظ
املادة ( )95تعيني احلافظ
على مجلس إدارة الهيئة أن يقوم بتعيني (حافظ) من خالل
مناقصة مفتوحة وقانونية يتولى إدارة أموال وموجودات
الهيئة ،وحتدد الهيئة له مدة العمل على أساس معايير األداء
التي تتضمنها القرارات والتعليمات.
املادة ( )96معايير اختيار احلافظ
يجب أن تشمل معايير اختيار احلافظ على ما يلي:
1 -1توفر نظام إدارة مخاطر وغيره من أنظمة املعلومات
واألنظمة التكنولوجية لديه.
2 -2خبرة ال تقل عن خمس عشرة سنة وسجل إيجابي
حافل كخبير يعتمد عليه في السوق.
3 -3إمكانية إعادة التأمني.
4 -4إظهار وإثبات حجم رأس املال االحتياطي يتناسب
وحجم املبالغ التي يكلف باحلفاظ عليها.
5 -5قدرة عالية على االتصال واإلعالم.
6 -6وجود لوائح عمل أو أدلة التزام أخالقية مكتوبة
تتوافق مع املتطلبات التنظيمية.
7 -7كشف وإبالغ رسمي عن جميع أنواع وأحجام الرسوم
والعمولة وغير ذلك من املصاريف.
املادة ( )97استالم احلافظ التعليمات املباشرة من
رئيس الهيئة
يستلم احلافظ تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة أو مديرها العام
للهيئة بشأن أية فعالية تتعلق باألموال واملمتلكات احملفوظة
لدى احلافظ ،ويقوم احلافظ بإدارة أموال أنظمة التقاعد “املنافع
احملددة” “واملساهمات احملددة” بشكل مستقل كليا ،وتعامل
الدفعات من وإلى احلسابات املذكورة بشكل منفصل متاما.
املادة ( )98احلافظ ومدير االستثمارات
يجب أن يكون احلافظ ومدير االستثمارات وحدتني
مختلفتني ومستقلتني عن بعضهما البعض.
املادة ( )99احلصول على املعلومات من اجلهة الرسمية
املشرفة
يجب على الهيئة أن حتصل في فترات محددة على معلومات
من اجلهة الرسمية املشرفة على احلافظ عن أي إجراء ميكن
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أن يؤثر على الوضع املالي أو اإلداري للحافظ ،وعليها أن
تأخذ اإلجراءات الالزمة على ضوء ذلك مبا فيها إعادة تعيني
حافظ آخر في حالة الضرورة.

الفصل التاسع :احلافظ
املادة ( )100مهام احلافظ
على احلافظ أن يقوم باملهام التالية:
1 -1االحتفاظ مبوجودات وممتلكات التقاعد بصفته مؤمتنا
عليها نيابة عن املشتركني.
2 -2إبقاء موجودات أنظمة التقاعد مفصولة كليا ً عن
ممتلكاته اخلاصة وغيرها من املمتلكات.
3 -3استقبال مساهمات احلكومة أو جهات التشغيل
األخرى ،واملوظفني طبقا ً للقانون.
4 -4إعالم الهيئة ومدير االستثمارات باستالم املساهمات
التقاعدية من وزارة املالية جهات التشغيل األخرى
حلسابات املتقاعدين املفتوحة لديه ،وذلك خالل أربعة
أيام من استالمه املبالغ.

5 -5التأكد من أن االستثمارات تتم وفقا ً للتعليمات الصادرة عن
مالكي احلسابات الفردية والسياسة االستثمارية للهيئة.
6 -6إبالغ الهيئة بقيمة املوجودات واإلجراءات التقاعدية
شهريا ً على األقل.
7 -7إعالم مجلس اإلدارة باملسائل املتعلقة باملوجودات
املوضوعة لديه نيابة عن املشتركني في فترات زمنية
حتدد من قبل املجلس.
8 -8تقدمي خدمات أخرى لها عالقة مبوجودات التقاعد
واملوافقة عليها بني كل من الهيئة واحلافظ مبا في ذلك
احلد األدنى املطلوب من العوائد.
9 -9صرف املنافع التقاعدية وفقا لتعليمات الهيئة ضمن
املواعيد املتفق عليها.
املادة ( )101تبليغ الهيئة بكافة االجراءات
على احلافظ إبالغ الهيئة باإلجراءات التي ستتخذ بحقه
بشأن التصفية أو اإلفالس لتقوم باختيار حافظ جديد فوراً.
املادة ( )102حظر تنفيذ القرارات على موجودات التقاعد
املوضوعة عند احلافظ

ال يجوز تنفيذ أية قرارات على موجودات التقاعد املؤمنة
واملوضوعة لدى احلافظ وفقا ً للقانون في أية قضايا مرفوعة

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
على احلافظ ،وال يجوز أن تكون هذه املوجودات جزءا ً من
عملية اإلفالس أو التصفية.
املادة ( )103تقييد ممارسة احلافظ للنشاطات
على احلافظ أن يقوم مبمارسة نشاطاته وفقا ً للشروط
الواردة واحملددة في االتفاق املوقع مع الهيئة بصورة دقيقة
وكاملة.
املادة ( )104مسؤولية احلافظ
يكون احلافظ مسئوال أمام الهيئة عن أية مسائل أخرى
ناجمة عن عدم قيام احلافظ بواجباته وفقا ً ملا هو منصوص
عليه في االتفاق املوقع مع الهيئة أو تلك الناجمة عن القيام
مبهامه طبقا ً للقانون واألنظمة والقرارات والتعليمات.
املادة ( )105االستفادة من مبلغ إعادة التأمني
للهيئة احلق في االستفادة من مبلغ إعادة التأمني اخلاص
باحلافظ وذلك في حالة خرق االتفاق املوقع بينهما.

الفصل العاشر :مدير االستثمارات
املادة ( )106تعيني مؤسسة مالية مديرا لالستثمارات

6 -6قوة مالية مع مؤشرات ثابتة حول حجم املوجودات
وحجم رأس املال االحتياطي أو ( 100مليون دوالر
على األقل).
7 -7وجود لوائح عمل وأدلة التزام أخالقية مكتوبة تتوافق
مع املتطلبات التنظيمية.
8 -8اإلفصاح عن جميع الرسوم والعموالت وغيرها من
املصاريف.
9 -9التعهد بتوفير املعلومات الضرورية لألغراض البحثية
املهنية.
املادة ( )108واجبات مدير االستثمارات
تشمل واجبات مدير االستثمارات وفقا للقانون و/أو األنظمة
و/أو القرارات و/أو التعليمات و/أو االتفاق على ما يلي:
1 -1تقدمي مجموعة من خيارات احملافظ املالية بشكل
يتناسب وأولويات وسياسة جلنة االستثمارات.
2 -2االستثمار وفقا لسياسة جلنة االستثمارات واتباع
أفضل السبل والوسائل بشأن ذلك.
3 -3تقدمي التقارير واإلعالم عن حافظة االستثمارات
وقيمتها وعائداتها وغير ذلك من املعلومات اإلحصائية
التي ميكن أن تطلب من قبل احلافظ أو مجلس اإلدارة.
4 -4العمل على تقدمي وتوفير إمكانية إعادة التأمني.

يعني املجلس من خالل مناقصة مفتوحة وقانونية ،مؤسسة
مالية مرموقة مديرا ً لالستثمارات ،وحتدد مدة العقد من قبل
الهيئة وفقا لقاعدة معايير األداء اجليدة الواردة في األنظمة
والتعليمات.

5 -5اإلفصاح الكامل عن جميع الرسوم والعموالت وغيرها
من املصاريف.

املادة ( )107معايير اختيار مدير االستثمارت

الباب السادس :صرف قروض بضمان مبلغ
املكافأة أو الراتب التقاعدي

يجب أن تشمل معايير اختيار مدير االستثمارات ما يلي:
1 -1خبرة استثمارية مثبتة ومشهودة.

املادة ( )109القروض

2 -2توفر نظام املخاطر ونظم املعلومات والتكنولوجيا
احلديثة لديه.

يجوز للهيئة أن تقرض املنتفعني بأحكام هذا القانون الذين ال
تقل مدة خدمتهم عن ثالث سنوات وذلك أثناء مدة اخلدمة،
وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجلس اإلدارة لهذا
الغرض ،وبالفائدة التي يحددها ويكون صرف هذه القروض
في احلدود اآلتية:

3 -3خمس عشرة سنة من اخلبرة على األقل في موضوع
إدارة االستثمارات وسجل مثبت كمؤسسة مالية ذات
سمعة ومكانة عالية في األسواق.
4 -4توفير ترتيبات وخدمات إعادة التأمني.
5 -5قدرات على تقدمي التقارير والبيانات بشكل منتظم
طبقا للقوانني واألنظمة والقرارات والتعليمات.

1 -1راتب ثالثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته ثالث إلى خمس
سنوات تسدد على سنة واحدة.
2 -2راتب خمسة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر من
خمس سنوات.
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3 -3راتب سبعة أشهر ملن تكون مدة خدمته أكثر من عشر
سنوات حتى خمس عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها
ثالث سنوات.
4 -4راتب تسعة أشهر ملن تزيد مدة خدمته عن خمس
عشرة سنة تسدد في مدة أقصاها ثالث سنوات
وذلك شريطة أال يتجاوز سن املنتفع  57عاما ،فإذا
زادت عن هذا القدر فال يجوز أن يزيد القرض املمنوح
له وفوائده عن املبلغ الذي يستحق في حالة الوفاة
في تاريخ نهاية مدة السداد ،وال يجوز أن تزيد مدة
السداد بأية حال عن املدة الباقية لبلوغ سن التقاعد
كما ال يجوز إجراء قرض آخر إال بعد سداد رصيد
القرض السابق.
5 -5إذا انتهت خدمة املنتفع ألي سبب قبل االنتهاء من سداد
القرض ،خصم الرصيد املتبقي مما يستحق من مكافأة
أو راتب تقاعدي الذي يستحق في حالة وفاته أو فصله
من اخلدمة بسبب العجز عن العمل ،وال يجوز خصم
الرصيد املتبقي من الراتب التقاعدي املستحق للورثة
إال في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات
يخصم منها الرصيد تتحمل به الهيئة خصما ً من ريع
استثمار أمواله.

في نظام التقاعد السابق وفقا للقانون رقم ( )34لسنة
 ،1959حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة
لصالح القانون وحتول السلطة الوطنية املستحقات
املترتبة عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة دفعة
واحدة لصالح هذا النظام.
3 -3إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو عضو
في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون رقم ( )8لسنة
 ،1964حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة
لصالح هذا النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات
املترتبة عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة
دفعة واحدة لصالح هذا النظام ويشمل ذلك املدنيني
وعناصر قوى األمن الفلسطينية.
4 -4إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو
عضو في نظام التقاعد السابق وفقا لقانون التأمني
واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني لسنة ،2004
حتسب سنوات التفرغ أو األسر السابقة لصالح هذا
النظام وحتول السلطة الوطنية املستحقات املترتبة
عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة دفعة واحدة
لصالح هذا النظام يشمل ذلك املدنيني وعناصر قوى
األمن الفلسطينية.

6 -6يجوز ملجلس اإلدارة تخفيض قيمة ما يجوز صرفه
من قروض وكذا تخفيض مدة السداد.

5 -5يقوم الصندوق القومي الفلسطيني و/أو هيئة التنظيم
واإلدارة و/أو اإلدارة املالية العسكرية وبناء على
سجالتها الرسمية باعتماد عدد سنوات اخلدمة املتفرغة
في صفوف منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها
املعتمدة ،وتدفع احلكومة كامل التعويض النقدي عن
كافة سنوات هذه اخلدمة املعتمدة ،وميكن استخدام
مصادر أخرى رسمية للوصول إلى عدد سنوات العمل
املتفرغ مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

املادة ( )110حساب سنوات التفرغ

6 -6في حالة حصول املوظف على تقاعد من مصدر آخر أو
حالة عدم كفاية املعلومات الواردة في السجالت بشأن
مدة اخلدمة أو التعويض املدفوع عنها ،تعدل مساهمات
احلكومة عن سنوات هذه اخلدمة في املنظمة وفصائلها
املعتمدة بشكل يتفق مع اإلجراءات واألحكام املطورة
وفقا لألنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

الباب السابع :أحكام عامة وانتقالية

الفصل األول :ترتيبات خاصة بالعاملني في
منظمة التحرير الفلسطينية
حتسب سنوات التفرغ ملوظفي القطاع العام وقوى األمن
الفلسطيني الذين خدموا في مؤسسات منظمة التحرير
الفلسطينية وفصائلها املعتمدة وكذلك سنوات األسر
لألسرى احملررين من سجون االحتالل وفقا ً للمعطيات
التالية:
1 -1إذا كان عمر املوظف دون سن ( )45حتسب سنوات
التفرغ أو األسر السابقة لصالح قانون التقاعد اجلديد
على أن حتول السلطة الوطنية املستحقات التي
ترتبت عليها مبا فيها حصة املوظف واحلكومة عن
هذه السنوات إلى الهيئة وتقيد في احلساب اخلاص
باملوظف لدى الهيئة.
2 -2إذا كان عمر املوظف ( )45سنة أو ما يزيد وهو عضو
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املادة ( )111تسوية املستحقات احلكومية
للمتقاعدين الذين عملوا بشكل متفرغ في منظمة التحرير
الفلسطينية وفصائلها املعتمدة احلق في اختيار طريقة
تسوية مستحقاتهم التقاعدية وفقا ً إلحدى البدائل التالية:
1 -1احلصول على راتب تقاعدي وفقا ً لنظام التقاعد الذين
كانوا منتسبني إليه عند إحالتهم على التقاعد.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
2 -2احلصول على مكافأة مالية وفقا ً للنظام املعمول به في
الصندوق القومي الفلسطيني تدفع مرة واحدة عند
إحالة املوظف على التقاعد وفي هذه احلالة ال يجوز
للموظف أو املنتفعني املطالبة برواتب تقاعدية.
3 -3تخصم السلفة أو السلف املالية التي حصلوا عليها
على حساب املكافآت وصرفت من الصندوق القومي
أو من وزارة املالية من هذه املستحقات ومن الرواتب
التقاعدية وفقا لالئحة تصدر بهذا الشأن.

الفصل الثاني :ترتيبات انتقالية
املادة ( )112عدم املساس باحلقوق
مبا ال يتعارض مع القوانني ذات العالقة (،1964 ،1959
 )2004ال متس احلقوق التقاعدية ملوظفي اخلدمة املدنية
وعناصر قوى األمن الفلسطينية لدى أنظمة التقاعد احلالية
بعد نفاذ أحكام هذا القانون.
املادة ( )113استحقاق الراتب التقاعدي
1 -1يكون للموظف احملسوب له سنوات خدمة أقل من
السنوات املطلوبة الستحقاق راتب تقاعدي وفقا ً
لقوانني التقاعد السابقة املذكورة أعاله والقانون
احلالي احلق في شراء سنوات خدمة ألغراض التقاعد
وفقا ً لالئحة تصدر عن مجلس الوزراء.
2 -2يجب أن ال تزيد عدد السنوات املسموح بشرائها
وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1من هذه املادة عن نصف
عدد السنوات املسجلة لصالح املوظف في نظام
التقاعد وفقا ً ألحكام القوانني السابقة املذكورة أعاله
والقانون احلالي أو عشر سنوات أيهما أقل ،وشريطة
أن ال يزيد إجمالي عدد السنوات احملسوبة للتقاعد عن
( )40سنة.
املادة ( )114انتهاء خدمة موظفي القطاع العام
تنتهي خدمة موظفي القطاع العام الذين تزيد أعمارهم عن
( )60سنة خالل ( )120يوم من تاريخ سريان هذا القانون
شريطة أن تسوى مستحقاتهم التقاعدية.
املادة ( )115حتويل املنافع املستحقة
على اجلهات ذات العالقة حتويل املنافع املستحقة للموظفني
دون سن “ ”45سنة وفقا ً للقوانني السابقة ،خالل مدة
أقصاها سنتان من تاريخ سريان القانون إلى حساباتهم

حسب نظام التقاعد احلالي ،وتكون شروط ومعطيات
التحويل كما يلي:
1 -1يقيد إلى حساب املوظف اخلاص قيمة احلقوق املالية
احملولة له من النظام السابق.
2 -2تقيد سنوات املساهمة في تاريخ التنفيذ بنسبة ()1:1
في نظام التقاعد اجلديد لصالح املشترك ومبعدل
( )%2من الراتب الشهري في يوم التحويل عن كل
سنة معتمدة.
3 -3يجب على الهيئة إقرار أي حتويل.

الفصل الثالث :أحكام عامة
املادة ( )116استثناء تطبيق أحكام القانون
ال تنطبق أحكام هذا القانون على رئيس السلطة الوطنية
ورئيس وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس وأعضاء املجلس
التشريعي.
املادة ( )117اإلحالة إلى التقاعد املبكر
يجوز ملجلس الوزراء أن يحيل أي موظف العتبارات
املصلحة العامة إلى التقاعد املبكر إذا أكمل خمس عشرة
سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته
اإللزامية ،وال يوجد ضمن هذه املادة ما مينع من حصول
املوظف على أية تعويضات حسب االتفاق مع اجلهة املشغلة
وضمن أحكام القانون.
املادة ( )118سريان أحكام القانون
تسري أحكام هذا القانون على كافة حاالت التقاعد اعتبارا ً
من تاريخ نفاذه.
املادة ( )119استحقاق تقاعد الشيخوخة
املوظفون احملسوب لهم سنوات خدمة أقل من السنوات
املطلوبة الستحقاق تقاعد الشيخوخة يحصلون على
مستحقاتهم وفقا ً لسنوات املساهمة الفعلية.
املادة ( )120احتساب راتب تقاعدي ملوظفي القطاع العام
موظفو القطاع العام الذين انتهت أو تنتهي خدماتهم
بسبب بلوغهم سن إلـ( 60سنة) ولم يكملوا خدمة وظيفية
محسوبة ألغراض التقاعد ( 15سنة) تتحمل خزينة السلطة
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الوطنية الفلسطينية تقاعدا ً أساسيا ً لهم ،وفقا ً لالئحة تصدر
عن مجلس الوزراء إذا لم يكن لهم دخل آخر ،وفي حالة
توفر مثل هذا الدخل أو اإلعالة يدفع الفرق بني مبلغ التقاعد
األساسي والدخل الشهري فقط.
املادة ( )121حتمل خزينة السلطة تقاعد أساسي

املادة ( )124إصدار التشريعات
يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا القانون.
املادة ( )125اإللغاء
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

فيما عدا موظفي القطاع العام ،تتحمل خزينة السلطة الوطنية
الفلسطينية تقاعدا ً أساسيا ً مبقدار ( )100دوالر شهريا ً لكل
من بلغ سن الستني سنة ولم يكن له أي دخل أو مصدر إعالة
آخر ،وفي حالة توفر مثل هذا الدخل بأقل من مائة دوالر
يدفع الفرق فقط.

على جميع اجلهات املختصة .كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

املادة ( )122حظر احلجز على حساب املساهمات
التقاعدية للمشترك

صدر في مدينة رام الله بتاريخ /26 :إبريــل2005 /

مبا ال يتعارض وأحكام أي قانون آخر والذي مبوجبه حصل
حكم أو اتخذ قرار ضد الشخص املنتفع من أحكام هذا
القانون ،ال يجوز تنفيذ أو حجز وال البدء في أية إجراءات
ضد وعلى حساب املساهمات التقاعدية للمشترك ،واحلقوق
املترتبة عنها أو رصيد احلسابات اخلاصة به املوجودة
أو املدارة من قبل الهيئة ،إضافة لذلك ال تشكل مثل هذه
املساهمات ،املنافع وأرصدة احلساب جزءا من ممتلكات
وموجودات املشترك في حالة اإلفالس أو غير ذلك من
اإلجراءات املماثلة ،باستثناء تلك املتعلقة بحقوق املطلقات
ورعاية األوالد.
املادة ( )123تقييد جباية املساهمات
قبل أن تتم جباية أية مساهمات ألنظمة التقاعد املؤسسة
ضمن هذا القانون يجب على الهيئة أن تكون قد وفرت ما
يلي:
1 -1نظام تسجيل فعال لتسجيل كامل مساهمات األفراد
واحلكومة في نظام املساهمات احملددة.
2 -2عرض فرص استثمار املساهمات بشكل تفصيلي
على املشتركني الختيار شكل استثمار أموالهم من
نظام املساهمات احملددة ،إضافة إلى توفير اإلجراءات
الضرورية إلتاحة الفرصة للمشتركني لالختيار
وتعديل االختيار عند اللزوم.
3 -3احلافظ على املوجودات االستثمارية ،ومدير
لالستثمارات للبدء في استثمار األموال إضافة
إلى توفير جميع اإلجراءات الضرورية من أجل
حتويل الصناديق واملعلومات إلى احلافظ ومدير
االستثمارات.
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املادة ( )126التنفيذ والنفاذ

املوافق /17 :ربيع أول1426 /هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قانون التأمني رقم ( )20لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
وعلى قانون هيئة سوق رأس املال رقم ( )13لسنة ،2004
وعلى املشروع املقدم من مجلس الوزراء،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة
بتاريخ .2005/10/5
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:

الفصل األول :تعــاريف
املادة ()1
يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الوزير :وزير املالية.

عقد التأمني :أي اتفاق أو تعهد يلتزم مبقتضاه املؤمن أن
يؤدي إلى املؤمن له أو إلى املستفيد الذي اشترط التأمني
لصاحله مبلغا ً من املال أو إيرادا ً أو مرتبا ً أو أي عوض
مالي آخر في حالة وقوع احلادث أو حتقق اخلطر املبني
بالعقد ،وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها
املؤمن له للمؤمن.
عقد إعادة التأمني :أي اتفاق أو تعهد بني شركة التأمني
األصلية (الشركة املتنازلة) وشركة أو شركات أخرى
(معيدي التأمني) تنقل مبوجبه الشركة املتنازلة إلى
معيدي التأمني كل أو بعض األخطار التي التزمت بها
للغير مبوجب عقد تأمني أخذته على عاتقها أصالً ،وذلك
مقابل مبلغ معني تدفعه الشركة املتنازلة إلى معيدي
التأمني يعرف باسم قسط إعادة التامني ،ويلتزم معيدو
التأمني مبوجب هذا العقد بتعويض الشركة املتنازلة عما
قد يلحقها من اإلضرار التي أمنت للغير ضدها أصالً.
املؤمن :شركة التأمني أو فرع شركة التأمني األجنبية
التي حصلت على إجازة ملزاولة أعمال التأمني مبوجب
أحكام هذا القانون.
املؤمن له :الشخص الذي أبرم عقد التأمني مع املؤمن ،أو
املستفيد الذي اكتسب حقوق عقد التامني ابتداء أو حولت
إليه بصورة قانونية.

الهيئة :هيئة سوق رأس املال.

اإلجازة :اجازة ممارسة أعمال التأمني الصادرة مبوجب
أحكام هذا القانون.

إدارة التأمني :إدارة التأمني لدى الهيئة.

شركة التأمني احمللية :كل شركة يتم تأسيسها في
فلسطني وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام
بأعمال التأمني.

املجلس :مجلس إدارة الهيئة.
املدير :مدير عام إدارة التأمني.
أعمال التأمني :النشاط املتعلق بكافة أنواع التأمني
املنصوص عليها في هذا القانون مبا في ذلك إعادة التأمني
وأعمال وكالء التأمني والوسطاء وأخصائي التأمني على
احلياة (اإلكتواريني) وأي نشاط آخر ذي عالقة بعقد
وأعمال التأمني.

شركة التأمني األجنبية :كل شركة يتم تأسيسها خارج
فلسطني وتسجل لدى مسجل الشركات لغايات القيام
بأعمال التأمني.
الفرع :الفرع التابع للشركة ويقوم بأعمال التأمني نيابة
عن الشركة وباسمها ومبقتضى شروط اإلجازة.
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الوكيل :الشخص املفوض مبمارسة أعمال وكيل
التأمني بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها مبوجب
تفويض خطي من الشركة مبا في ذلك أعمال وكالة
إعادة التأمني.
الوسيط :الشخص املفوض مبمارسة أعمال وساطة
التأمني بني املؤمن واملؤمن له مبوجب تفويض خطي من
املؤمن له مبا في ذلك أعمال وساطة إعادة التأمني.
أخصائي التأمني املعني (االكتواري) :الشخص احلاصل
على شهادة أخصائي تأمني من إحدى املؤسسات املعترف
بها من الهيئة وحصل على ترخيص منها ملمارسة مهنة
تقدير قيمة عقود التأمني والوثائق واحلسابات املتعلقة بها
واملعروف بـ «االكتواري» واملعني للقيام بهذه املهمة لدى
الشركة.
احتياطي األخطار السارية :املبلغ الذي يرصده املؤمن
في نهاية السنة املالية لتغطية االلتزامات التي قد تنشأ
بعد انتهاء تلك السنة عن عقود تامني مت إصدارها قبل ذلك
التاريخ وما زالت سارية املفعول.
احتياطي ادعاءات حتت التسوية :املبلغ الذي يرصد
في نهاية السنة املالية لتغطية التزامات نشأت عن
مطالبات مت التبليغ عنها قبل انتهاء تلك السنة وال زالت
حتت التسوية.
هامش املالءة :قيمة ما يزيد من موجودات الشركة عن
املطلوب منها مما ميكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة
ودفع مبالغ التعويضات فورا ً عند استحقاقها دون أن
يؤدي ذلك إلى إعسار الشركة أو إفالسها .ويجري
احتساب هامش املالءة وفقا لسياسات مجلس إدارة
الهيئة وتعليمات مدير عام إدارة التأمني وفقا للمعايير
املتعارف عليها دولياً.
شهادة املالءة :الشهادة التي تصدرها إدارة التأمني
للشركة مبا يفيد بأنها قد التزمت مبتطلبات هامش املالءة
املنصوص عليها في هذا القانون واألنظمة والتعليمات
التي تصدر مبوجبه.
املبلغ األدنى للضمان :املبلغ الذي يعادل ،على األقل ،ثلث
هامش املالءة املطلوب وحتدد إدارة التأمني احلد األدنى
لهذا املبلغ بتعليمات تصدر عنه.
صندوق التأمني :مجموع املوجودات التي حتتفظ بها
الشركة لضمان أعمال التأمني على احلياة باستثناء حقوق
املساهمني.
املدقق :مدقق احلسابات املرخص قانونا ً للعمل في
فلسطني واملعتمد من قبل إدارة التامني.
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املركبة اآللية :كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية
مهما كان نوعها واملركبة التي جترها أو تسندها مركبة
إذا كانت مرخصة لذلك ،ويستثنى منها الكرسي بعجالت.
رخصة املركبة :اإلجازة الرسمية الصادرة عن سلطة
الترخيص والتي جتيز تسيير املركبة على الطرق ملدة محددة.
رخصة القيادة :اإلجازة الرسمية الصادرة عن سلطة
الترخيص والتي جتيز لصاحبها قيادة نوع أو أنواع معينة
من املركبات.
املركبات الثقيلة :كل مركبة يزيد وزنها اإلجمالي عن
أربعة آالف كيلو جرام ويستثنى منها كل مركبة جتارية
مرخصة لنقل سبعة ركاب أو اكثر.
املركبات اخلفيفة :كل مركبة خصوصية أو عمومية أو
جتارية ال يزيد وزنها اإلجمالي عن أربعة آالف كيلو جرام.
استعمال املركبة :السفر باملركبة ،ويشمل قيادتها أو
ركوبها أو النزول منها أو دفعها أو جرها أو معاجلتها
أو إصالحها على الطريق من قبل سائقها أو أي شخص
آخر خارج نطاق عمله ،كما يشمل أيضا ً تدحرج املركبة
أو سقوطها أو انفصال أو سقوط أي جزء منها أو من
حمولتها أثناء السفر ،ويستثنى من االستعمال:
1 -1حتميل أو تنزيل أو بيع البضائع أو املواد من املركبة
أثناء وقوفها.
2 -2املركبة التي حتولت إلى معدة هندسية في موقع
العمل ،أو محال للبيع.
حادث الطرق :كل حادث نتج عنه إصابة شخص بضرر
جسماني جراء استعمال مركبة آلية مبا في ذلك احلوادث
الناجمة عن انفجار أو اشتعال املركبة أو جزء من أجزائها
أو عن مادة أخرى من املواد الالزمة الستعمالها ،كما يعد
حادث طرق كل حادث وقع جراء إصابة مركبة واقفة في
مكان يحظر الوقوف فيه ،وال يعد حادث طرق كل حادث
وقع جراء استخدام القوة اآللية للمركبة لغير الغاية
املخصصة لها لتسيير املركبة وكل حادث وقع جراء فعل
ارتكب قصداً.
املصاب :كل شخص حلقه ضرر جسماني ناجم عن حادث
طرق ،ويشمل ورثة الشخص املتوفى.
املعالون :زوج الشخص وأبويه وأوالده ما دون سن
الثامنة عشر إال إذا كان على مقعد الدراسة اجلامعية أو
مقعدا شريطة إثبات ذلك.
الصندوق :الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي
حوادث الطرق.
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الفصل الثاني :نطـاق تطبيـق القانـون
املادة ()2

وأية قوانني وأنظمة وتعليمات متعلقة بأعمال
التأمني ،واتخاذ اإلجراءات والقرارات والتعليمات
الالزمة لذلك.

تسري أحكام هذا القانون على كافة أعمال التأمني ،وتخضع
ألحكامه جميع الشركات والوكالء والوسطاء وأخصائيي
التأمني واالكتواريني املرخصني ،مبا في ذلك األشخاص
الذين لهم عالقة بأعمال التأمني واألمور املتعلقة بها.

2 -2وضع سياسات مفصلة لتطوير وتنمية قطاع التأمني
وإعداد األنظمة الالزمة لتنفيذها ،واتخاذ اإلجراءات
والقرارات الالزمة لذلك في حدود صالحياتها
احملددة في هذا القانون ،بالتعاون والتشاور مع
اجلهات املختصة.

املادة ()3

3 -3القيام بكل ما يلزم لتوفير املناخ املالئم لنمو
وتقدم قطاع التأمني مبا يعود بالنفع على النشاط
االقتصادي في فلسطني ،بالتعاون والتنسيق مع
اجلهات املعنية.

1 -1تشمل أعمال التأمني الفروع اآلتية:
أ -التأمني على احلياة.
ب -التأمني الصحي.

ج -تأمني األموال (االدخار).

د -التأمني ضد أخطار احلريق واألخطار املتحالفة
معها.

هـ -التأمني ضد أخطار النقل واملسؤوليات املتعلقة بها.

و -التأمني ضد أخطار احلوادث واملسؤولية املدنية.

4 -4حماية حقوق املؤمنني واملستفيدين من خدمات
التأمني ،والرقي بهذه اخلدمات وحتقيق املنافسة
الكاملة بني املؤمنني مبا يكفل حماية حقوقهم
ومصاحلهم من خالل تنفيذ القوانني واألنظمة
والتعليمات والسياسة العامة لتطوير قطاع التأمني.
املادة ()5

ز -أمني على أجسام السفن وآالتها واملسؤوليات
املتعلقة بها.

عمال بأحكام قانون هيئة سوق رأس املال ،وبناء على قرار
املجلس تقوم الهيئة مبا يلي:

ط -ين املركبات واملسؤوليات املتعلقة بها.

1 -1إعداد نظام يتضمن شروط ورسوم منح اإلجازة
لشركات التأمني ملمارسة أعمال التأمني والوثائق
واملعلومات والبيانات الواجب تقدميها للحصول عليها
مع مراعاة األحكام الواردة في الفصل السابع من هذا
القانون.

ح -أمني على أجسام الطائرات وآالتها واملسؤوليات
املتعلقة بها.

ي -أمني ضد أخطار املهنة .ك-التأمينات األخرى.
2 -2يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة ملعاجلة الفروع
األخرى من أعمال التأمني ،كأعمال التأمني املتعلقة
بالتأمني ضد حوادث السرقة واحلوادث الشخصية
وإساءة االئتمان والتأمينات الهندسية ،وأية أنواع
تأمني أخرى لم تذكر في هذه املادة يرى مجلس الوزراء
بالتنسيق مع الهيئة أن من الضروري معاجلتها بنظام.

الفصل الثالث :مهام واختصاصات وصالحيات
الهيئة
املادة ()4
تقوم هيئة سوق رأس املال بتنظيم أعمال التأمني املنصوص
عليها في هذا القانون من أجل:
1 -1اإلشراف والرقابة على تطبيق أحكام هذا القانون

2 -2إعداد نظام لفرض رسوم لقاء اخلدمات التي تقدمها
الهيئة للشركات والوكالء والوسطاء.
3 -3وضع أسس احتساب االلتزامات التأمينية
واالحتياطيات الفنية املقابلة لها وحتديد طريقة تقييم
أصول الشركة وطبيعة وتوزيع األصول املقابلة
لاللتزامات التأمينية.
4 -4وضع تعليمات لتحديد قيمة هامش املالءة واملبلغ
األدنى للضمان وطرق وأساليب احتسابهما ،واعتماد
مناذج وشروط وإجراءات إصدار شهادات املالءة.
5 -5وضع تعليمات لألسس التي يسمح للشركات مبوجبها
إعادة التأمني.
6 -6إعداد دراسات وأبحاث ومشاريع قوانني وأنظمة
وإجراءات لتنظيم قطاع التأمني ولتحقيق اإلشراف
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والرقابة ،ومنها على سبيل املثال ال احلصر ،مشاريع
أنظمة في املجاالت التالية:
أ-

طرق احتساب االحتياطيات الفنية أو احلسابية
التي متثل التزامات الشركة.

ب -طرق تقييم موجودات الشركة.
ج -طبيعة توزيع موجودات الشركة التي متثل
التزاماتها التأمينية وحتديد مواقعها وما يناظر
كل منها من االلتزامات.
د -طرق احتساب التزامات الشركة.

املطلوب إدراجها في تلك الوثائق.
و -البينات واملستندات املطلوب تقدميها للمجلس
عن أي من نشاطات الشركة واشتراط أن تكون
هذه الوثائق مصدقة من أشخاص مهنيني ومن
أعضاء مجلس اإلدارة أو أي موظف تعينه
التعليمات التي يضعها املجلس.
ز -نشر البيانات واملعلومات الواردة في تقارير
وسجالت على النحو الذي يقره املجلس ،وتوزيع
هذه البيانات واملعلومات على اجلهات احلكومية
املختصة وعلى املهتمني بأعمال التأمني.

هـ -ترتيب إعادة التأمني ويشمل ذلك املعلومات التي
على الشركات تقدميها بهذا الشأن.

1010حتديد أسس توزيع الفائض املخصص حلملة عقود
التأمني في احلاالت التي تقتضي ذلك.

و -حتديد رسوم الرخص املطلوب دفعها من
الشركات ووكالء التأمني والوسطاء.

1111وضع تعليمات لبيان األسس الواجب إتباعها في مسك
وتنظيم الدفاتر احلسابية والسجالت واملستندات
للشركات والوكالء والوسطاء وحتديد البيانات
والتفاصيل الواجب إدراجها في هذه الوثائق.

ز -حتديد مستوى األسعار أو التعرفة اخلاصة
بأي نوع من أنواع التأمني ،إذا ارتأت الهيئة ذلك
مناسبا وضروريا.
7 -7إصدار وإعداد نشرات وإحصائيات سنوية عن
قطاع التأمني وبرامج إعالمية لتوعية رجال األعمال
واملستفيدين من خدمات التأمني بأهمية هذه اخلدمات
وأثرها اإليجابي على تنمية التجارة والصناعة
واالقتصاد الوطني بوجه عام.
8 -8إصدار تقرير سنوي عن نشاطات وإجنازات الهيئة
وما يستجد من تطورات في قطاع التأمني ويشمل
التقرير اخلطط املستقبلية للهيئة فيما يتعلق بقطاع
التأمني.

1212نشر البيانات واملعلومات الواردة في دفاتر وسجالت
الشركة بالطريقة التي يوصي بها املجلس وإرسالها
إلى السلطات الرسمية املعنية وأية جهات أخرى لها
عالقة بأعمال التأمني.
1313وضع تعليمات تلتزم مبوجبها الشركات بتقدمي
املعلومات التالية:
أ-

9 -9إعداد مشاريع القرارات والتعليمات في املجاالت اآلتية
وعرضها على املجلس للموافقة عليها وإصدارها:
أ-

اإلجراءات والشروط والنماذج املطلوبة إلصدار
شهادة املالءة.

ب -منع أو حتديد استثمار األموال املتحققة من أية
فئة من فئات التأمني.
ج -نسبة الفائض املوزع على املؤمن لهم في احلاالت
التي تقتضي ذلك.
د -قيمة الكفاالت املطلوبة من وكالء التأمني
والوسطاء.
هـ -طرق مسك دفاتر وحسابات وسجالت ووثائق
الشركة ووكالء التأمني والوسطاء والتفاصيل
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البيانات واملعلومات الواردة في دفاتر وسجالت
ووثائق الشركة وأية معلومات أخرى متعلقة
بعمليات الشركة ،مبا في ذلك بيانات عن عقود
التأمني التي تصدرها وأنواعها وإعادة التأمني
ودخل ومصاريف الشركة ،باإلضافة إلى أية
معلومات عن نشاطات أي شركة ذات ملكية
مشتركة مع شركة التأمني أو مرتبطة بها بأي
شكل كان.

ب -معلومات عن إدارة الشركة ومديرها العام
ومدراء الدوائر بها وعن كوادرها الفنية ومدققي
حساباتها ،ومعلومات عن أي تعديالت مقترحة
على هذه الوظائف.
املادة ()6
يجوز للهيئة وبناء على قرار املجلس ممارسة الصالحيات
التالية:
1 -1منع أو تقييد استثمارات الشركة في مجاالت معينة.
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2 -2وضع شروط منح اإلجازة لوكالء ووسطاء التأمني
وخبراء التأمني وحتديد املؤهالت واخلبرات املطلوبة
لديهم ،مبا في ذلك أخصائيي التأمني على احلياة
(االكتوارييني).
3 -3إصدار األوامر للشركات والوكالء والوسطاء إللزامهم
بالتقيد بأحكام القانون واألنظمة والتعليمات حتت
طائلة العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون.

2 -2تنظم داخل اإلدارة العامة للتأمني سجالت تبقى
مفتوحة للجمهور لإلطالع على محتوياتها وتشمل:
أ-

سجل عام يحتوي على أسماء وعناوين
ومعلومات أساسية ومالية عن الشركات العاملة
في فلسطني وعن الوكالء والوسطاء وأخصائيي
التأمني على احلياة املجازين من الهيئة.

4 -4تعيني أخصائي في التأمني على احلياة أو في أي نوع
آخر من أنواع التأمني ،أو مدقق حسابات قانوني
لتدقيق أعمال أي شركة وتقومي أوضاعها وتقدمي
تقرير عنها ،وتتحمل الشركة أجور التدقيق وأتعاب
أخصائي التأمني التي حتددها الهيئة .وللهيئة نشر
التقرير أو ملخصا عنه بالطريقة التي تراها مناسبة.

ب -سجل مستقل لكل شركة يحتوي على احلسابات
السنوية املدققة وعلى التقارير السنوية ومعلومات
مفصلة وبيانات عن الشركة مبا في ذلك أقساط
التأمني والتعويضات واالدعاءات وحتويالت
العقود واالستثمار والودائع واالحتياطيات الفنية
التي حتتفظ بها الشركة وأية معلومات أو وقائع
أخرى ضرورية حلماية املؤمن لهم.

5 -5عدم املوافقة على تعيني مدير عام الشركة أو أي من
املوظفني الرئيسني فيها أو وكيل التأمني املعتمد أو
املدقق بسبب عدم توفر الكفاءة أو اخلبرة الالزمة
لديهم.

ج -سجل مستقل لكل وكيل تأمني أو وسيط أو
أخصائي تأمني على احلياة تسجل فيه املعلومات
والوقائع املتعلقة بهم كما هو محدد بتعليمات
صادرة عن إدارة التأمني.

6 -6إعداد أنظمة أو لوائح تلزم شركات التأمني العاملة في
فلسطني بإعادة التأمني لدى شركات إعادة التأمني
احمللية وحتديد األسس ونسب إعادة التأمني الواجب
تطبيقها.
7 -7إعداد أنظمة أو لوائح لفرض التأمني اإلجباري ضد
أخطار معينة وحتديد شروطه وأحكامه العامة وحدود
املسؤولية فيه.
8 -8وضع قواعد سلوك مهنية يتم التقيد بها من جميع
الشركات والوكالء والوسطاء عند وضع شروط عقد
التأمني وعند التعامل مع املؤمن لهم.
املادة ()7
تشكل الهيئة جلنة لإلشراف والرقابة على التأمني من داخل
الهيئة وخارجها ،على أن يكون إحتاد شركات التأمني ممثال
فيها ،وتفوضها ما تراه مناسبا من صالحياتها في هذا
املجال.
املادة ()8
1 -1لتحقيق أهداف الهيئة ولتنظيم ومراقبة أعمال التأمني
وللحفاظ على حقوق ومصالح املؤمن لهم تتولى إدارة
التأمني وباالستناد إلى قانون هيئة سوق رأس املال
وهذا القانون الصالحيات واملسؤوليات الالزمة من
أجل تنفيذ املهام املنوطة بها.

املادة ()9
يرأس إدارة التأمني مديرعام يتمتع بالصالحيات اآلتية:
1 -1تكليف اجلهاز اإلداري للهيئة بالتحقيق للحصول على
املعلومات الالزمة والضرورية للرقابة واإلشراف
على أعمال التأمني ولضبط تنفيذ القوانني واألنظمة
والتعليمات واألوامر.
2 -2ملدير عام إدارة التأمني أو من يندبه أن يدقق في أي
وقت جميع معامالت وسجالت ووثائق الشركة
والوكالء والوسطاء.
3 -3لغايات التحقق من التزام الشركات والوكالء
والوسطاء بأحكام هذا القانون يحق ملدير عام إدارة
التأمني أن يطلب من الشركات ومن وكالء التأمني
والوسطاء أو من الراغبني في احلصول على إجازة
تزويده مبا يلي:
أ-

حسابات ودفاتر الشركة ودفاتر وكالء التأمني
والوسطاء بالشكل املنصوص عليه في القانون
وأية معلومات عن الوضع املالي للشركة
والوكالء والوسطاء وعن أي شركة لها عالقة
ملكية مع شركة التأمني أو مرتبطة بها ،مبا
في ذلك املعلومات التي مت احلصول عليها من
التحقيق االكتواري ،وللمدير أن يطلب تصديق
هذه املعلومات أو احلصول على شهادة بصحتها
من جهة يقوم بتحديدها.
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ب -الشروط العامة واخلاصة ومعدالت األقساط
املتعلقة بأنواع معينة من عقود التأمني ،وللمدير
العام أن يطلب هذه املعلومات قبل إبرام أي عقد
من عقود التأمني.
ج -أية معلومات أخرى ذات صلة مبوضوع التحقيق.
4 -4إذا توافرت ملدير عام إدارة التأمني معلومات ،أو كان
لديه سبب كاف للظن ،بأن الشركة لم تقم بتسديد
التزاماتها أو ُيحتمل أن تتخلف عن ذلك أو أنها لن
تستطيع االحتفاظ بهامش املالءة املقرر في القانون،
فلمدير عام إدارة التأمني بعد إحالة األمر إلى املجلس
وتلقي تعليماته أن يطلب إلى الشركة أن تقوم خالل
مدة محدودة باتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات
اآلتية ،كما يراه مناسباً ،ويجوز أن تكون هذه
اإلجراءات دائمة أو مؤقتة:
أ-

التوقف كليا عن القيام بأعمال تأمني جديدة ،أو
التوقف عن ممارسة نوع أو فئة معينة من أعمال
التأمني.

ب -وضع حد معني لدخل الشركة من أقساط
التأمني.
ج -التوقف عن االستثمار في أي نوع أو فئة من
أنواع االستثمار.
د -تصفية استثماراتها من فئة معينة أو صنف
معني خالل مدة معينة.
هـ -االحتفاظ مبوجودات في فلسطني تعادل قيمتها
جميع أو قدر معني من التزاماتها الناشئة عن
أعمالها في فلسطني.

وكانت قد حصلت على اإلجازة بناء على ذلك
البرنامج.
6 -6أن يطلب من مدقق الشركة تزويده باملعلومات التي
يرى أنها ضرورية ملراقبة وتدقيق أعمال الشركة ،على
أن يقدم املدقق هذه املعلومات خالل املدة التي يحددها
مدير عام إدارة التأمني ،وإذا كان املقر الرئيس للشركة
خارج فلسطني ،فإن املعلومات الواجب تقدميها من
املدقق إلى مدير عام إدارة التأمني تقتصر فقط على
أعمال التأمني في فلسطني.
7 -7أن يطلب من الشركة تزويده خالل مدة ال تزيد عن
ثالثني يوما مبعلومات عن العموالت التي تدفعها
الشركة لوكالء ووسطاء التأمني ،وإذا تبني بناء
على املعلومات املرسلة من الشركة أو من غيرها أن
العموالت املدفوعة للوكالء والوسطاء تزيد عن احلد
املعقول ،فلمدير عام إدارة التأمني بعد عرض األمر
على املجلس واحلصول على موافقته أن يطلب من
الشركة كتاب ًة تخفيض العموالت التي تدفعها بشأن
جميع أنواع التأمني أو بعضها ،وذلك خالل مدة معينة
ال تزيد عن شهرين من تاريخ الطلب.
8 -8ملدير عام إدارة التأمني ،بناء على قرار املجلس وضع
تعليمات ملنع دفع عموالت عينية للوكالء والوسطاء أو
دفعها بشكل قروض قبل إستالم الشركة أو الوكيل
األقساط املتعلقة بها.
9 -9لغايات التحقيق املنصوص عليه في هذا القانون ،ملدير
عام إدارة التأمني أن يقوم بنفسه ،وله أن يفوض من
ينوب عنه ،مبا يلي:
أ-

و -اتخاذ اية إجراءات أخرى وفقا لتعليمات املجلس
احملددة.

5 -5اتخاذ اإلجراءات املبينة في الفقرة ( )4من هذه املادة
في احلاالت اآلتية:
أ-

إذا تخلفت الشركة عن تنفيذ أية مادة من مواد هذا
القانون أو األنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه.

ب -إذا رأى مدير عام إدارة التأمني أن إجراءات
الشركة الالزمة إلعادة التأمني على املخاطر التي
تتحملها الشركة غير كافية أو أن الشركة لم تقم
باتخاذ هذه اإلجراءات.
ج -إذا ارتكبت الشركة مخالفة جسيمة لعرض أو
لبرنامج العمل املقدم إلى مدير عام إدارة التأمني
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دخول مكاتب الشركة أو أية مكاتب أخرى يشتبه
أنها حتتوي على وثائق وسجالت تتعلق بعقود
التأمني وشهادات األسهم أو أية وثيقة أخرى لها
صلة بأعمال التأمني ،على أن يكون الدخول في
أوقات عمل الشركة.

ب -أن يطلب من أي موظف في الشركة أو لدى
أي طرف له عالقة ملكية مع شركة التأمني
أو مرتبط بها تقدمي ما لديه من دفاتر ووثائق
وسجالت حتتوي على املعلومات املطلوبة.
املادة ()10
1 -1على املدقق أن يقدم تقريرا خالل ثالثة أيام علي األكثر
ملدير عام إدارة التأمني في احلاالت اآلتية:
أ-

إذا رأى املدقق أن احلالة املالية للشركة قد تؤثر

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
سلبا على قدرتها بالوفاء بالتزاماتها نحو املؤمن
لهم أو على إمكاناتها في تلبية املتطلبات املالية
املنصوص عليها في هذا القانون أو التعليمات
واألوامر الصادرة مبوجبه.
ب -إذا رأى املدقق أن هناك خلال جسيما في النظام
املالي ونظام الرقابة أو في السجالت احملاسبية
للشركة.
ج -إذا حتفظ على أي شهادة تتعلق بالبيانات املالية
للشركة ودخلها طلب إليه تقدميها مبوجب
قانون الشركات أو هذا القانون.
د -إذا قرر املدقق االستقالة أو عدم قبول إعادة
تعيينه في الشركة.
2 -2على املدقق تزويد الشركة بنسخة من التقرير املشار
إليه في الفقرة ( )1من هذه املادة في نفس تاريخ
تقدميه ملدير عام إدارة التأمني.

املادة ()13
1 -1يجوز االتفاق على إعفاء املؤمن من الضمان إذا أقر
املستفيد مبسئوليته أو دفع ضمانا ً للمتضرر دون
رضاء املؤمن.
2 -2ال يجوز االتفاق على إعفاء املؤمن من الضمان إذا كان
إقرار املستفيد مقصورا ً على واقعة مادية ،أو إذا أثبت
أن دفع الضمان كان في صالح املؤمن.
املادة ()14
يجوز للمؤمن إذا دفع تعويضا ً عن الضرر أن يحل محل
املؤمن له في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب
في الضرر الذي حدثت عنه مسئولية املؤمن مبا دفعه من
ضمان ،ما لم يكن من أحدث الضرر غير املتعمد من أصول
املؤمن له وفروعه أو من زوجه أو شخصا ً يكون املؤمن له
مسئوالً عن أفعاله.

الفـصل الرابـع

الفصل اخلامـس :التزامات املؤمن له واملؤمن

املادة ()11

املادة ()15

يكون محالً للتأمني كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود
على الشخص من عدم وقوع خطر معني.
املادة ()12
يقع باطالً كل ما يرد في وثيقة التأمني من الشروط اآلتية:
1 -1الشرط الذي يقضي بسقوط احلق في التأمني بسبب
مخالفة القوانني إال إذا انطوت املخالفة على جرمية
عمدية.
2 -2الشرط الذي يقضي بسقوط حق املؤمن له بسبب
تأخره في إعالن احلادث املؤمن منه إلى اجلهات
املطلوب إخطارها أو في تقدمي املستندات ،إذا تبني أن
التأخير كان لعذر مقبول.
3 -3كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا ً
بحالة من األحوال التي تؤدي إلى البطالن أو السقوط.
4 -4شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بني شروطها العامة
املطبوعة ،ال في صورة اتفاق خاص منفصل عن
الشروط العامة.
5 -5كل شرط تعسفي آخر لم يكن ملخالفته أثر في وقوع
احلادث املؤمن منه.

يلتزم املؤمن له بأن:
1 -1يدفع املبالغ املتفق عليها في األجل احملدد في العقد.
2 -2يقر وقت إبرام العقد بكل املعلومات التي يطلب
املؤمن معرفتها لتقدير املخاطر التي يأخذها على
عاتقه.
3 -3يخطر املؤمن مبا يلزم أثناء مدة العقد من أمور تؤدي
إلى زيادة هذه املخاطر.
املادة ()16
1 -1إذا كتم املؤمن له بسوء نية أمرا ً أو قدم بيانا ً غير
صحيح بصورة تقلل من أهمية اخلطر املؤمن منه
أو تؤدي إلى تغيير موضوعه أو إذا أخل غاشا ً
بالوفاء مبا تعهد به ،كان للمؤمن أن يطلب فسخ
العقد ،ويجوز له أن يطالب باإلقساط املستحقة
قبل هذا الطلب.
2 -2إذا انتفى الغش أو سوء النية ،وجب على املؤمن
عند طلب الفسخ أن يرد للمؤمن له األقساط التي
دفعت أو يرد منها القدر الذي لم يتحمل في مقابلة
خطرا ما.
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دليل التشريعات السارية في فلسطني
املادة ()17

املادة ()23

يلتزم املؤمن في تعويض املؤمن له عن الضرر الناجت عن
وقوع اخلطر املؤمن منه ،وفقا ً لألحكام اخلاصة بكل نوع من
أنواع التأمني.

1 -1يجوز قيام عدة أشخاص بأعمال التأمني التعاوني
التبادلي وذلك باشتراكهم بحصص نقدية لتعويض
من يصيبه ضرر منهم سواء في النفس أو في املال أو
في املسئولية املدنية فإذا لم يكف رأس املال لتعويض
الضرر يقوم املساهمون كل بقدر حصته بدفع املبالغ
الالزمة جلبر الضرر.

املادة ()18
على املؤمن أداء الضمان أو املبلغ املستحق إلى املؤمن له أو
املستفيد على الوجه املتفق عليه عند حتقق اخلطر أو حلول
األجل احملدد في العقد.
املادة ()19
ال ينتج التزام املؤمن أثره في التأمني من املسئولية املدنية
إال إذا قام املتضرر مبطالبة املستفيد بعد وقوع احلادث الذي
جنمت عنه هذه املسؤلية.
املادة ()20
ال يجوز للمؤمن أن يدفع لغير املتضرر مبلغ التعويض املتفق
عليه (كله أو بعضه) ما دام املتضرر لم يعوض عن الضرر
الذي أصابه.
املادة ()21
1 -1تسقط بالتقادم االلتزامات الناشئة عن عقد التأمني بعد
انقضاء خمس سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت
عنها تلك اإللتزامات ،دون إتخاذ أي إجراء من إجراءات
املطالبة بها.
2 -2ومع ذلك التسري املدة املذكورة في الفقرة السابقة:
أ-

في حالة إخفاء املؤمن له البيانات املتعلقة باخلطر
املؤمن منه ،أو تقدمي بيانات غير صحيحة أو غير
دقيقة إال من اليوم الذي علم فيه املؤمن بذلك.

ب -في حالة وقوع احلادث املؤمن منه إال من اليوم
الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.

الفصل السـادس :أحكام خاصة ببعض أنواع
التأمني
املادة ()22
يقع باطالً كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة في
هذا الفصل ،إال أن يكون ذلك ملصلحة املؤمن له أو ملصلحة
املستفيد.
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2 -2يعد كل عضو في هذا النظام مؤمنا ً عليه بطريق
التعاون.
3 -3يجوز االتفاق على استثمار هذه األموال ويوزع ناجت
االستثمار على األعضاء وفقا ً ملا يتم االتفاق عليه.
املادة ()24
1 -1يكون املؤمن في التأمني من احلريق مسئوالً عن جميع
األضرار الناشئة مباشرة عن حريق ،أو عن بداية
حريق ميكن أن يصبح حريقا ً كامالً ،أو عن خطر حريق
ميكن أن يتحقق.
2 -2يتناول التزام املؤمن األضرار التي تكون نتيجة
حتمية للحريق ،وبصفة خاصة ما يلحق األشياء
املؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل اإلنقاذ أو
ملنع امتداد احلريق.
املادة ()25
1 -1يكون املؤمن مسئوال عن أضرار احلريق الذي يحدث
بسبب خطأ غير متعمد من قبل املؤمن له أو املستفيد.
2 -2ال يكون املؤمن مسئوال عن األضرار التي يحدثها املؤمن
له أو املستفيد عمدا ً أو غشا ً ولو اتفق على غير ذلك.
املادة ()26
يكون املؤمن مسئوال عن أضرار احلريق الذي تسبب فيه
تابعو املؤمن له أيا كان نوع خطئهم ومداه.
املادة ()27
يكون املؤمن مسئوال عن األضرار الناجمة عن احلريق ولو
نشأ هذا احلريق عن عيب في الشيء املؤمن عليه.
املادة ()28
1 -1يجب على من يؤمن على شئ أو مصلحة لدى أكثر من

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
مؤمن أن يخطر كال منهم بالتأمينات األخرى وقيمة
كل منها وأسماء غيره من املؤمنني.

خطيا ً قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه األهلية فال
ينفذ العقد إال مبوافقة من ينوب عنه قانوناً.

2 -2يجب أال تتجاوز قيمة التأمني ،إذا تعدد املؤمنون ،قيمة
الشيء أو املصلحة املؤمن عليها.

2 -2تكون هذه املوافقة الزمة لصحة حوالة احلق في
االستفادة من التأمني أو لصحة رهن هذا احلق.

املادة ()29

املادة ()34

إذا مت التأمني على شيء أو مصلحة لدى أكثر من مؤمن
مببالغ تزيد في مجموعها على قيمة الشيء أو املصلحة
املؤمن عليها ،كان كل مؤمن ملزما ً بدفع جزء يعادل النسبة
بني قيمة الشيء أو املصلحة املؤمن عليها ومبالغ التأمني
مجتمعة دون أن يجاوز مجموع ما يدفع للمؤمن له قيمة ما
أصابه من احلريق.

1 -1تبرأ ذمة املؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمني إذا
انتحر الشخص املؤمن على حياته ،ومع ذلك يلتزم
املؤمن أن يدفع ملن يؤول إليهم احلق مبلغا ً يساوي
قيمة احتياطي التأمني.

املادة ()30
التأمني من احلريق الذي يعقد على منقوالت املؤمن له جملة
وتكون موجودة وقت احلريق في األماكن التي يشغلها
ميتد أثره إلى األشياء اململوكة ألعضاء أسرته واألشخاص
امللحقني بخدمته املقيمني معه.
املادة ()31
1 -1إذا كان الشيء املؤمن عليه مثقال برهن أو تأمني أو
غير ذلك من التوثيقات العينية ،انتقلت هذه احلقوق
إلى الضمان املستحق للمؤمن له مبقتضى عقد
التأمني.
2 -2إذا سجلت هذه احلقوق أو أبلغت إلى املؤمن ،فال يجوز
له أن يدفع ما هو ملزم به للمؤمن له إال برضاء أولئك
الدائنني.
3 -3إذا حجز على الشيء املؤمن عليه أو وضع هذا الشيء
حتت احلراسة ،فال يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك أن
يدفع للمؤمن له شيئا ً مما هو ملزم له.
املادة ()32
يلتزم املؤمن في التأمني على احلياة بأن يدفع إلى املؤمن
له أو إلى املستفيد عند وقوع احلادث املؤمن منه أو حلول
األجل املنصوص عليه في وثيقة التأمني املبالغ املتفق عليها
في العقد دون احلاجة إلثبات ما حلق املؤمن له أو املستفيد
من ضرر.
املادة ()33
1 -1يشترط لنفاذ عقد التأمني على حياة الغير موافقته

2 -2إذا كان سبب االنتحار مرضا ً أفقد املريض إرادته،
بقي التزام املؤمن قائما ً بأكمله ،وعلى املؤمن أن
يثبت أن املؤمن على حياته مات منتحراً ،وعلى
املستفيد أن يثبت أن املؤمن على حياته كان وقت
انتحاره فاقد اإلرادة.
املادة ()35
1 -1إذا كان التأمني على حياة شخص غير املؤمن له ،برئت
ذمة املؤمن من التزاماته متى تسبب املؤمن له عمدا ً في
وفاة ذلك الشخص ،أو وقعت الوفاة بناء على اتفاق أو
حتريض أو مساعدة منه.
2 -2إذا كان التأمني على احلياة لصالح شخص غير املؤمن
له ،فال يستفيد هذا الشخص من التأمني إذا تسبب
عمدا ً في وفاة الشخص املؤمن على حياته ،أو وقعت
الوفاة بناء على اتفاق أو حتريض أو مساعدة منه،
فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في
إحداث الوفاة ،كان للمؤمن له احلق في أن يستبدل
باملستفيد شخصا ً آخر ،ولو كان املستفيد قد قبل ما
اشترط ملصلحته من تأمني.
املادة ()36
1 -1يجوز في التأمني على احلياة االتفاق على أن يدفع
مبلغ التأمني إما إلى شخص أو أشخاص معينني أو
يعينهم املؤمن له فيما بعد.
2 -2يعد التأمني معقودا ً ملصلحة مستفيدين معينني إذا
أثبت املؤمن له في الوثيقة أن التأمني معقودا ً ملصلحة
زوجه أو أوالده أو فروعه ،من ولد منهم ومن لم
يولد ،أو لورثته دون ذكر أسمائهم فإذا كان التأمني
لصالح الورثة كان لهؤالء احلق في مبلغ التأمني كل
بنسبة نصيبه في امليراث ،ويثبت لهم هذا احلق ولو
نزلوا عن اإلرث.
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املادة ()37

مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التعويض ما
لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل
في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى املؤمن
برغبته في ذلك وتبرأ ذمته من األقساط الالحقة.

2 -2ال يكون قابالً للتخفيض التأمني على احلياة إذا كان
مؤقتاً.

املادة ()38

املادة ()42

1 -1ال يترتب على البيانات اخلطأ وال على الغلط في سن
الشخص الذي عقد التأمني على حياته بطالن التأمني،
إال إذا كانت السن احلقيقية للمؤمن عليه جتاوزت احلد
املعني الذي نصت عليه لوائح التأمني.
2 -2إذا ترتب على البيانات اخلطأ أو الغلط أن القسط
املتفق عليه أقل من القسط الواجب أداؤه ،وجب
تخفيض مبلغ التأمني مبا يتعادل مع النسبة بني
القسط املتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على
أساس السن احلقيقية.
3 -3إذا كان القسط املتفق على دفعه أكبر مما كان يجب
دفعه على أساس السن احلقيقية للمؤمن على حياته،
وجب على املؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها،
وأن يخفض األقساط التالية إلى احلد الذي يتناسب
مع السن احلقيقية للمؤمن عليه.
املادة ()39
في التأمني على احلياة ال يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ
التأمني احلق في احللول محل املؤمن له أو املستفيد في
حقوقه قبل من تسبب في احلادث املؤمن منه أو قبل املسئول
عن هذا احلادث.
املادة ()40
ال تدخل املبالغ املتفق على دفعها عند وفاة املؤمن له في
تركته وليس لدائنيه حق فيها ،ولكن يجوز لهم حق
استرداد ما دفعه من أقساط إذا كان ال يتناسب وحالة
املؤمن له املالية.
املادة ()41
1 -1في العقود املبرمة مدى احلياة دون اشتراط بقاء
املؤمن له على قيد احلياة مدة معينة ،وفي جميع العقود
املشترط فيها دفع مبلغ التعويض بعد عدد معني من
السنني ،يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثالثة أقساط
سنوية على األقل أن يستبدل بالوثيقة األصلية وثيقة
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يتحمل املؤمن اخلسائر واألضرار التي يسببها األشخاص
الذين يكون املؤمن له مسئوالً عنهم مدنيا ً مهما كانت طبيعة
أخطاء هؤالء األشخاص وخطورتها .كما يتحمل اخلسائر
واألضرار الناجتة عن األشياء واحليوانات التي تكون في
حفظ املؤمن له.
املادة ()43
ال يكون املؤمن مطالبا ً بالتعويض إذا تسبب املؤمن له في
ضرر للغير إال إذا وجه له الغير املتضرر طلبا ً صلحيا ً أو قام
بدعوى ضده.
املادة ()44
يتكفل املؤمن مبصاريف التقاضي الناجتة عن كل دعوى
تقام على أساس املسؤولية ضد املؤمن له.
املادة ()45
للمتضرر احلق في مطالبة املؤمن مباشرة في حدود الضرر
احلاصل له وقيمة التأمني احملددة بالعقد.

الفصل السابع :شركات التأمني وإعادة التأمني
املادة ()46
1 -1ال يجوز ألي شخص أن ميارس أعمال املؤمن إال إذا كان
شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطني
مبوجب القوانني ومرخصة وفقا لهذا القانون واألنظمة
والتعليمات الصادرة مبوجبه ،أو كانت شركة أجنبية
مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطني مبوجب هذا
القانون واألنظمة والتعليمات الصادرة مبوجبه .ويقع
باطال بطالنا مطلقا أي عقد تأمني أو اتفاق أبرمه مؤمن
لم يستوف الشرط املنصوص عليه في هذه املادة.
2 -2يشترط أن تكون جميع األسهم اسمية ومملوكة مبا ال
يقل عن  %51ألشخاص فلسطينيني بصفة دائمة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
3 -3ينظم عقد التأمني في فلسطني باللغة العربية جلميع
أنواع التأمني ،ويجوز إدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة
أخرى ،وفي حالة االختالف حول تفسير العقد يعتمد
النص العربي.
املادة ()47
مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون تسري أحكام قانون
الشركات على شركات التأمني وإعادة التأمني.
املادة ()48
1 -1تضع الهيئة الئحة تبني إجراءات التأسيس والشروط
التي يجب توفرها في املؤسسني.
2 -2ال يحوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها ما لم يتم
تسجيلها في السجل املعد لذلك ،كما ال يجوز لها أن
تزاول أي فرع من فروع التأمني غير الفروع التي مت
تسجيلها بها.
3 -3يعد باطال كل عقد تأمني أبرم على خالف ما ذكر
في الفقرتني السابقتني ،وال يحتج بهذا البطالن على
املؤمن لهم أو املستفيدين من العقود التي أصدرتها
الشركة إال إذا ثبت سوء نيتهم.
املادة ()49
1 -1على الشركة أن تخطر الهيئة بكل تعديل أو
تغيير يطرأ على بيانات طلب التأسيس أو نظامها
األساسي أو اإلجازة باملزاولة أو العقود أو
املستندات املرفقة معه.
2 -2إذا كان التعديل أو التغيير املذكور في الفقرة السابقة
يتناول أسس عمليات التأمني أو املزايا والقيود والشروط
التي تخولها عقود التأمني فيجب على الشركة إذا كانت
تباشر عمليات التأمني على احلياة أو تكوين األموال
(االدخار) ،أن تقدم مع اإلخطار شهادة من أحد اخلبراء
اإلكتواريني املقيدين في الهيئة تفيد بأن األسعار واملزايا
والقيود والشروط سليمة وصاحلة للتنفيذ.
3 -3ال يجوز العمل بهذه التعديالت أو التغييرات إال بعد
اعتمادها من الهيئة ،ويعد انقضاء ثالثني يوما ً من
تاريخ إبالغ الهيئة باإلخطار دون صدور قرار
بشأنها مبثابة موافقة على التعديالت أو التغييرات.
 -4تنشر التعديالت املعتمدة بالوقائع الفلسطينية
على نفقة الشركة.

املادة ()50
1 -1ال يعد تسجيل الشركة في حد ذاته إجازة ملزاولة
أعمال التأمني.
2 -2على الشركة التي ترغب في مزاولة أعمال التأمني في
فلسطني أن حتصل على إجازة مزاولة هذه األعمال،
بعد دفع الرسوم القانونية.
3 -3تعد الهيئة الئحة تبني اإلجراءات واملستندات الالزمة
للحصول علي اإلجازة.
املادة ()51
1 -1بعد تقدمي األوراق املطلوبة للحصول على اإلجازة
يقدم املدير تقريرا إلى الهيئة خالل مدة ال تزيد
عن ثالثني يوما يتضمن رأيه حول توفر شروط
منح اإلجازة وأنواع التأمني التي يرى أن تزاولها
الشركة ،وللجنة املوافقة على منح اإلجازة وحتديد
أنواع التأمني التي يسمح للشركة مبزاولتها ،ولها أن
ترفض الطلب بقرار مسبب ،على أن يصدر قرارها
في أي من احلالتني خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
تسلمها تقرير املدير.
2 -2إذا وافقت الهيئة على منح اإلجازة يعد املدير شهادة
اإلجازة وينشر مضمونها في الوقائع الفلسطينية بعد
دفع الرسوم القانونية.
املادة ()52
1 -1تكون مدة اإلجازة سنة واحدة تبدأ من تاريخ منحها
وحتى نهاية السنة امليالدية ،ويعد جزء السنة سنة
كاملة لغايات الرسوم ،ويتم جتديد اإلجازة سنويا
بطلب تقدمه الشركة إلى املدير قبل ثالثني يوما على
األقل من بدء كل سنة ميالدية ،ويعد املدير شهادة
جتديد اإلجازة بعد دفع الرسوم.
2 -2إذا لم تقدم الشركة طلب جتديد اإلجازة خالل املدة
املنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة فال
يجوز لها إصدار وثائق تأمني جديدة بعد انقضاء تلك
املدة ،وتعد الشركة في هذه احلالة متوقفة عن العمل،
وتعطى مهلة تسعون يوما لتقدمي طلب التجديد ،فإذا
لم تقدم الشركة هذا الطلب ،تصدر الهيئة بناء على
توصية املدير قرارا بإلغاء اإلجازة.
3 -3جتدد اإلجازة إذا قدمت الشركة طلبا بذلك خالل املهلة
القانونية املنصوص عليها في هذه املادة.
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املادة ()53

املادة ()58

على الشركة أن تظهر فيما يصدر عنها من األوراق الرسمية
أنه مجاز لها مبزاولة عمليات التأمني أو إعادة التأمني ورقم
وتاريخ تسجيلها في سجل الشركات باللجنة.

إذا لم تقم الشركة بإزالة السبب الذي أدى إلى وقف إجازتها
ألي نوع من أنواع التأمني مبقتضى أحكام املادة ( )83من
هذا القانون خالل املدة التي حددتها الهيئة فتلغى إجازتها
لذلك النوع بقرار من الهيئة.

للهيئة بناء على توصية املدير وقف العمل باإلجازة لنوع
واحد أو أكثر من أنواع التأمني ملدة ال تزيد على سنة في أي
من احلاالت اآلتية:

الفصل الثامـن :أموال شركات التأمني والتزاماتها

املادة ()54

1 -1إذا خالفت الشركة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو
القرارات الصادرة مبوجبه ،أو خالفت أحكام أي قانون
يتعلق بأعمال التأمني.
2 -2إذا امتنع املؤمن عن تنفيذ حكم واجب التنفيذ قانونا.

3 -3إذا طرأ على مركز الشركة املالي ما يستوجب زيادة
الوديعة وذلك لهبوط قيمتها وامتنعت الشركة عن
إكمال النقص خالل املدة التي حتددها الهيئة.
4 -4إذا تكبدت الشركة في أي سنة من السنوات خسائر
تزيد على نصف رأسمالها ولم تتمكن من تخفيض
هذه اخلسارة إلى اقل من ذلك خالل السنة املالية
التالية لتحقق تلك اخلسارة.
املادة ()55
في حالة وقف اإلجازة يبلغ املدير القرار إلى الشركة ،ويجب
أن يكون القرار مسببا وأن يشير إلى املدة والتاريخ الذي
يبتدئ منه الوقف.
املادة ()56
1 -1إذا أوقفت اإلجازة فال يجوز للشركة إصدار وثائق
تأمني جديدة لألنواع املوقوفة.
2 -2تبقى جميع احلقوق وااللتزامات اخلاصة بوثائق
التأمني الصادرة قبل الوقف مستمرة كما لو كانت
الشركة قائمة بأعمال التأمني.
املادة ()57
للشركة التي أوقفت إجازتها أن تقدم طلبا إلى الهيئة
بواسطة املدير إلعادة اإلجازة إليها على أن يكون الطلب
مؤيدا بوثائق تثبت زوال السبب الذي كانت اإلجازة
قد أوقفت من أجله ،وللهيئة قبول هذا الطلب أو رفضه
بقرار مسبب.
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املادة ()59
على شركات التأمني أن تعيد التأمني على عمليات التأمني
التي تعقدها في فلسطني لدى إحدى شركات إعادة
التأمني التي تعتمدها الهيئة وذلك على أساس النسب
التي يصدر بتحديدها وبتحديد تاريخ بدء سريانها قرار
من الهيئة.
املادة ()60
يحظر على الشركة مباشرة عملها على أساس ارتباط قيمة
القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة (كله أو بعضه) بعدد
الوثائق التي تستحق األداء في تاريخ معني .ويستثنى من
ذلك األرباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها
شركات التأمني على احلياة وتكوين األموال (االدخار) من
الفائض الذي يحدده اخلبير االكتواري بعد إجراء الفحص
املذكور في املادة (.)82
املادة ()61
1 -1على كل شركة تزاول أعمال التأمني على احلياة
وتكوين األموال (االدخار) أن تخصص في فلسطني
أمواال تعادل قيمتها على األقل مقدار االلتزام احلسابي
ِقبَل حملة الوثائق واملستفيدين منها وذلك عن العمليات
التي تبرمها الشركة وتنفذها في فلسطني ،شريطة أال
تقل قيمة هذه األموال عن خمسني ألف دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
2 -2يجب أن تكون هذه األموال منفصلة متاما عن األموال
اخلاصة بعمليات التأمني األخرى.
3 -3ال يجوز لغير املؤمنني واملستفيدين من وثائق التأمني
على احلياة وتكوين األموال (االدخار) إيقاع احلجز
على هذه األموال.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()62
1 -1على كل شركة تزاول عمليات تأمني غير املنصوص
عليها في املادة ( )61أن تقدم للهيئة وديعة حتددها
الهيئة للوفاء بالتزاماتها قبل مباشرتها العمل ،شريطة
أن تكون وديعة الشركات األجنبية ضعف وديعة
الشركات الفلسطينية.
2 -2حتدد الهيئة قيمة الوديعة املنصوص عليها في الفقرة
السابقة.
املادة ()63
تتكون الوديعة املنصوص عليها في املادة ( )62من هذا
القانون مما يلي:
 %251 -1نقدا كحد أدنى تودع في البنك باسم الشركة
ألمر الهيئة ،وللهيئة أن تقرر زيادة هذه النسبة إذا رأت
ما يبرر ذلك.
2 -2يكون باقي الوديعة على شكل أسهم وسندات في
شركات مساهمة فلسطينية أو سندات صادرة عن
حكومة فلسطني أو البلديات أو املؤسسات الرسمية
العامة ،وتوضع إشارة الرهن على هذه األسهم
والسندات ألمر الهيئة ،وتقبل ألغراض الوديعة على
أساس قيمتها االسمية أو السوقية أيهما أقل.
3 -3بالرغم من أي نص في أي تشريع آخر ،للهيئة تعيني
البنوك املعتمدة في فلسطني التي تودع فيها الودائع.
املادة ()64
يجوز للهيئة بناء على طلب الشركة املوافقة على استبدال
أي نوع من أنواع الودائع غير النقدية بنوع آخر ،شريطة
أال تقل قيمة الوديعة اجلديدة عن قيمة الوديعة األصلية.
املادة ()65
ال يجوز للبنك التصرف بالوديعة املوجودة لديه أو بأي
جزء منها إال بناء على حكم قطعي صادر عن محكمة
فلسطينية مختصة أو بإذن مكتوب من الهيئة شريطة أن
ينشر إعالنا في صحيفتني محليتني يوميتني ملرتني على
األقل قبل تنفيذ تسليم الوديعة أو التصرف بها مبدة ال
تقل عن ستني يوما.
املادة ()66
1 -1يكون للمستفيدين من وثائق التأمني التي تبرمها

الشركة وتنفذها في فلسطني امتيازا على األموال
املخصصة في املواد ( )65 ،64 ،63من هذا القانون.
2 -2يلي هذا االمتياز في املرتبة االمتياز املقرر في القانون
املدني.
املادة ()67
على كل من الشركة والبنك املوجودة لديه الوديعة أن
يشعر الهيئة بأي انخفاض يطرأ على قيمة الوديعة وذلك
خالل مدة ال تزيد عن سبعة أيام من التاريخ الذي يبدأ
فيه حدوث النقص ،ويجوز للمدير أن يطلب من الشركة
والبنك في أي وقت املعلومات التي يراها ضرورية عن
الوديعة ويترتب عليهما تقدميها إليه خالل املدة التي
يحددها لهما.
املادة ()68
1 -1على الهيئة أن تطلب من الشركة تكملة قيمة الوديعة إذا
نقصت عن احلد املقرر لها مبقتضى أحكام هذا القانون
ألي سبب من األسباب.
2 -2على الشركة أن تكمل قيمة الوديعة خالل مدة أقصاها
ستون يوما من تاريخ تبليغها طلب الهيئة ،وإال تقع
حتت طائلة إيقاف العمل بإجازة الشركة وفقا ألحكام
هذا القانون.
املادة ()69
على الشركة:
1 -1أن حتتفظ بهامش املالءة فيما يتعلق بكامل أعمالها
طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
2 -2أن حتتفظ باملبلغ األدنى للضمان فيما يتعلق بكامل
أعمالها.
3 -3أن حتتفظ في فلسطني باألموال واالحتياطيات بالقدر
الذي حتدده الهيئة.
4 -4أن حتتفظ في كل سنة مالية باحتياطي لالدعاءات العالقة
وحتت التسوية طبقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة.
املادة ()70
يجب أن يكون مستخدمو الشركة من الفلسطينيني ،على أنه
يجوز لها مبوافقة املدير أن تستخدم من األجانب األخصائيني
في أعمال التأمني.
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على احلياة وتكوين األموال (االدخار) وعمليات
التأمني األخرى كل على حدى.

املادة ()71
1 -1يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة أي شركة
تأمني عاملة في فلسطني ومديرها العام أو نائبه أو
من يقوم مقامه أو أي مدير دائرة أو رئيس قسم أن
يتقاضوا أي عمولة من أي عملية تأمني.
2 -2ال يجوز لعضو مجلس إدارة شركة التأمني أو رئيس
املجلس أو مديرها العام أن يقوم بأي عمل منافس
ألعمالها أو االشتراك في إدارة شركة أخرى مشابهة
أو منافسة لها.

الفصل التاسـع :سجالت وحسابات شركات
التأمني وإعادة التأمني
املادة ()72
1 -1على الشركة أن متسك السجالت اآلتية لكل فرع من
فروع التأمني:
أ-

سجل الوثائق :يقيد به جميع الوثائق التي تبرمها
الشركة مع بيان تاريخ تقدمي الطلب وعناوين
حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة ومدة التأمني
ومبلغه والتعديالت والتغييرات التي تطرأ عليها.

ب -سجل التعويضات :تقيد به جميع املطالبات
التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقدمي كل
مطالبة واسم حامل الوثيقة واملتضرر واملستفيد
وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ االحتياطي املقرر
للحادث وتاريخ أداء التعويض ،وفي حالة
الرفض يذكر تاريخه وأسبابه.

املادة ()73
تبدأ السنة املالية للشركة من بداية السنة امليالدية وتنتهي
بنهايتها.
املادة ()74
1 -1على الشركة أن متسك حسابات خاصة لكل فرع من
فروع التأمني على حدة.
2 -2يجوز للهيئة أن تكلف الشركة مبسك حساب خاص
لنوع واحد أو أكثر من عمليات التأمني التي تدخل حتت
فرع واحد.
املادة ()75
1 -1على الشركة أن تقدم للهيئة سنويا في امليعاد الذي
حتدده البيانات واحلسابات املوضحة فيما يلي:
أ-

امليزانية.

ب -حساب األرباح واخلسائر.

ج -حساب توزيع األرباح.

د -حساب اإليرادات واملصروفات لكل فرع من
فروع التأمني على حدة.
هـ -ملخص اتفاقيات إعادة التأمني.

ج -سجل الوكالء :تثبت فيه الشركة اسم وعنوان
كل وكيل يعمل حلسابها.

و -بيان بأموال الشركة الواجب وجودها في
فلسطني وفقا ً ألحكام هذا القانون مؤيدا ً
باملستندات التي تطلبها الهيئة على أن يرفق بهذه
البيانات تقرير عن أعمال الشركة في فلسطني
عن تلك السنة.

هـ -سجل األموال املخصصة :ويؤشر عليه من
الهيئة ،ويبني فيه األموال املوظفة التي يشتمل
عليها املال الواجب تخصيصه في فلسطني
والتعديالت التي تطرأ على تكوين هذه األموال،
ويجب أن تقيد األموال اخلاصة بعمليات التأمني

3 -3يجب أن تكون هذه البيانات واألوراق موقعة من رئيس
مجلس إدارة الشركة ومن مديرها املالي ،أما البيانات
اخلاصة بالتأمني على احلياة وتكوين األموال (االدخار)
فيجب أن يوقع أيضا اخلبير االكتواري عليها.

د -سجل االتفاقيات :ويشمل جميع االتفاقيات التي
تبرمها الشركة مع بيان أسماء وعناوين الهيئات
التي تبرمها معها وتاريخ إبرام كل اتفاقية
وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرأ عليها
وأي بيانات أخرى ترى الشركة أنها ذات أهمية
بالنسبة لالتفاقية.
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2 -2تلتزم شركات إعادة التأمني مبسك السجلني املشار
إليهما بالفقرتني ( 4و )5من هذه املادة فقط.

2 -2تعد هذه البيانات طبقا للنماذج التي حتددها الهيئة
وتشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركة في
فلسطني وفي اخلارج كل على حدة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()76
1 -1يتولى مراجعة حسابات الشركة مدقق تختاره
اجلمعية العمومية للشركة من بني املقيدين في سجل
الهيئة.
2 -2اليجوز للمدقق الواحد أن يدقق احلسابات ألكثر من
شركة تأمني واحدة.
3 -3اليجوز للمدقق أن يكون موظفا لدى الشركة أو مديرا
لها أو عضوا مبجلس إدارتها.

تنفيذها ألحكام هذا القانون ويحصل هذا االطالع في مقر
الشركة ويقوم به مفتشو الهيئة ،ويجوز للهيئة أن تطلب من
الشركة تصحيح واستكمال أية معلومات أو تقرير أو بيان
قدم إليها من الشركة.
املادة ()80
يجوز للشركة أن تطلب من الهيئة تصحيح أية معلومات أو
تقرير أو بيان قدمته إليها ،وللجنة أن تأمر بإجراء ذلك أو
ترفضه بقرار مسبب.

4 -4يجب على الشركة أن تضع حتت تصرف املدقق جميع
الدفاتر واملستندات والبيانات التي يراها ضرورية
للقيام مبهمته.

الفصل العاشـر :أحكام خاصة بعمليات التأمني
على احلياة وتكوين األموال (االدخار)

املادة ()77

املادة ()81

1 -1على الشركة أن تقدم للهيئة تقريرا سنويا من مدقق
حساباتها يثبت أن امليزانية وحساب األرباح واخلسائر
واإليرادات واملصروفات والتعهدات القائمة واالحتياطيات
واألموال املوجودة في فلسطني ،قد أعدت على الوجه
الصحيح ،وأنها متثل حالة الشركة املالية من واقع
دفاترها والبيانات األخرى التي وضعت حتت تصرفه.

ال يجوز للشركات التي تزاول عمليات التأمني على احلياة وتكوين
األموال (االدخار) أن متيز بني وثيقة وأخرى من ذات النوع وذلك
فيما يتعلق بأسعار التأمني أو مقدار األرباح التي توزع على حملة
الوثائق أو بغير ذلك من االشتراطات ،ما لم يكن هذا التمييز نتيجة
إختالف احتماالت احلياة ويستثنى من ذلك ما يأتي:

2 -2على املدقق إبالغ الهيئة بأي نقص أو خطأ أو أية مخالفة
يراها أثناء فحصه ،إذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص
أو تصحيح اخلطأ أو إزالة أسباب املخالفة خالل ثالثني
يوما من تاريخ إخطارها بذلك.
3 -3فيما يتعلق بالتعهدات القائمة بالنسبة لعمليات التأمني
على احلياة وتكوين األموال (االدخار) فيقوم بتقديرها
اخلبير االكتواري للشركة.
املادة ()78
1 -1على الشركة أن تخطر الهيئة مبوعد ومكان انعقاد
اجلمعية العمومية وجدول أعمالها قبل خمسة عشر
يوما من االنعقاد ،كما عليها أن تقدم للجنة صورة
مصدقة عن كل تقرير يقدم إلى املساهمني أو حملة
الوثائق ،ومحضر االجتماع العام للمساهمني خالل
ثالثني يوما ً من االنعقاد.
2 -2يحضر ممثل اللجنة االجتماع العام وال يكون له صوت
معدود.
املادة ()79
للهيئة حق اإلطالع على دفاتر وسجالت الشركة للتحقق من

1 -1وثائق إعادة التأمني.
2 -2الوثائق اخلاصة بالتأمني بشروط خاصة على حياة
أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو
عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
3 -3الوثائق اخلاصة بالتأمني مببالغ كبيرة أو مدد طويلة
تتمتع بتخفيضات معينة معتمدة من الهيئة .ويجوز
للهيئة أن ترخص للشركة إصدار وثائق بتخفيضات
إذا وجدت أساسا ً لذلك.
املادة ()82
1 -1على الشركات املنصوص عليها في هذا الفصل أن
تفحص املركز املالي لهذين النوعني اللذين تزاولهما،
وأن تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منهما مرة على
األقل كل ثالث سنوات بواسطة خبير إكتواري ،ويتناول
هذا التقدير جميع العمليات التي أبرمتها الشركة.
2 -2يجب إجراء هذا التقدير كلما أرادت الشركة فحص
مركزها املالي بقصد حتديد نسب األرباح التي توزع
على املساهمني أو حملة الوثائق.
3 -3يجوز للهيئة أن تطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت
قبل مضي الثالث سنوات شريطة أن يكون قد انقضى
عام واحد على األقل من تاريخ آخر فحص.
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4 -4تصدر الهيئة تعليمات لتحديد البيانات التي يجب أن
يشتمل عليها تقدير اخلبير اإلكتواري.

أو تصفيتها تقدر املبالغ املستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها
مبا يعادل االحتياطي احلسابي اخلاص بها يوم احلكم باإلفالس
أو بالتصفية محسوبا ً على أساس القواعد الفنية لتعرفة األقساط
وأسس إبرام الوثيقة وأسس تكوين االحتياطي الفني.

5 -5ترسل الشركة نسخة من التقرير إلى الهيئة خالل
ثالثة أشهر من التاريخ الذي أجري عنه الفحص
مصحوبا ً بإقرار من املسئولني عن إدارة الشركة
يتضمن صحة البيانات واملعلومات الواردة فيه.

الفصل احلـادي عشـر :فحص أعمال الشركات

املادة ()83

املادة ()88

إذا تبني للهيئة أن تقرير اخلبير االكتواري ال يدل على حقيقة
املركز املالي للشركة بسبب إتباع أسس خاطئة في التقدير
فلها أن تقرر إعادة الفحص املنصوص عليه في هذا الفصل
على نفقة الشركة.

1 -1يجوز للهيئة أن تفحص أعمال الشركة إذا قام لديها
من األسباب ما يحملها على االعتقاد بأن حقوق حملة
الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة اصبحت
معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أنها
خالفت أي حكم من أحكام القانون.

املادة ()84

2 -2كما يجوز إجراء هذا الفحص إذا طلبه عدد من املساهمني
ميثل عشرة باملائة من حملة وثائق التأمني على احلياة
وتكوين األموال (االدخار) ويكون قد مضى على
إصدار وثائقهم مدة ال تقل عن ثالث سنوات.

1 -1ال يجوز للشركات املنصوص عليها في هذا الفصل أن
تقتطع أي جزء من أموالها املقابلة لتعهداتها الناشئة
عن وثائق التأمني لتوزيعه بصفة ربح على املساهمني
أو حملة الوثائق أو ألداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها
مبوجب الوثائق التي اصدرتها.
2 -2يقتصر توزيع األرباح على مقدار املال الفائض الذي
يحدده اخلبير االكتواري في تقريره بعد إجراء
الفحص الالزم.
3 -3في تطبيق أحكام هذه املادة يجوز اعتبار أموال الشركة
في فلسطني وفي اخلارج وحده واحدة.
املادة ()85
يحظر على الشركات املنصوص عليها في هذا الفصل إقراض
املسئولني عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري
أو بالضمان الشخصي ،ما لم يكن لدى الشركة أموال حرة
من صافي أرباحها تزيد عن االموال الواجب وجودها طبقا ً
ألحكام املادتني ( )63،64من هذا القانون.
املادة ()86
بالرغم مما ورد في املادة ( )85يجوز للشركة منح قروض
حلملة الوثائق مبن فيهم موظفيها بحيث ال تتجاوز قيمة
القرض قيمة استرداد الوثيقة.
املادة ()87
في حالة إفالس إحدى الشركات املنصوص عليها في هذا الفصل
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3 -3على الشركة أن تقدم للهيئة أية معلومات أو بيانات أو
مستندات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.

الفصل الثانـي عشـر :شركات التأمني األجنبية
املادة ()89
ال يجوز لشركة التأمني األجنبية ممارسة عمليات التأمني
في فلسطني إال بعد احلصول على إجازة ومتارس
الشركة األجنبية عملها بواسطة فرع لها على أن يكون هذا
الفرع مسجال كشركة في فلسطني طبقا للقانون ،شريطة
املعاملة باملثل.
املادة ()90
1 -1تطبق على فروع الشركات األجنبية األحكام املنصوص
عليها في هذا القانون.
2 -2يجب أن يكون لدى فرع الشركة األجنبية وكالة عن
الشركة مصدقة وفقا لألصول القانونية وأن تنص
على تخويل الفرع الصالحيات واحلقوق اآلتية:
أ-

صالحية إصدار عقود التأمني وملحقاتها ،على
أن تكون الشركة مسؤولة عن العقود التي
يصدرها فرعها في فلسطني.

ب -حق متثيل الشركة أمام احملاكم والهيئات

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الرسمية وغير الرسمية في فلسطني.
ج -استالم اإلنذارات وسائر
واملراسالت املوجهة للشركة.

اإلشعارات

د -تزويد الهيئة باملعلومات املتعلقة بأعمال الشركة
األجنبية.
هـ -صالحية دفع التعويضات الناجمة عن األخطار
املؤمن عليها مبوجب وثائق التأمني التي
تصدرها نيابة عن الشركة األجنبية.
و -االحتفاظ بسجالت ودفاتر محاسبية مستقلة
بأعمال الشركة في فلسطني متضمنة حساباتها
اخلتامية ،طبقا ألحكام هذا القانون واللوائح
والتعليمات الصادرة مبوجبه.
املادة ()91
ال يسمح لفرع الشركة األجنبية العامل في فلسطني أن
يحتسب من ضمن نفقاته القابلة للتنزيل من دخله اخلاضع
للضريبة أكثر من ( %5خمسة باملائة) من إجمالي األقساط
املتحققة سنويا ً عن عمله في فلسطني للمساهمة مبصاريف
املركز الرئيسي مبا في ذلك اخلدمات اإلدارية والفنية التي
يقدمها املركز.
املادة ()92
على فرع الشركة األجنبية االحتفاظ بهامش املالءة
واملبلغ األدنى للضمان فيما يتعلق بكامل أعمال التأمني
التي يزاولها.

3 -3بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفقا ً به إقرار موقع
عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة بصحة املفردات
الواردة في البيانات .ويجوز للهيئة أن تطلب أية بيانات
أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
املادة ()94
ينشر طلب التحويل في اجلريدة الرسمية وفي صحيفتني
يوميتني محليتني على األقل متضمنا ً البيانات اآلتية:
1 -1أن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب لتحويل وثائقها
مع احلقوق وااللتزامات املترتبة عليها.
2 -2اسم الشركة احملول إليها الوثائق وااللتزامات.
3 -3دعوة حملة الوثائق واملستفيدين منها وكل ذي مصلحة
إلى تقدمي اعتراضاتهم إلى الهيئة خالل ثالثني يوما ً
من تاريخ النشر بطلب التحويل .أية بيانات أخرى ترى
الهيئة ضرورة إيضاحها للجمهور.
املادة ()95
1 -1تصدر الهيئة قرارها باملوافقة على التحويل إذا تبني
أنه ال يضر مبصلحة حملة الوثائق واملستفيدين
منها ودائني الشركة ،وينشر هذا القرار في اجلريدة
الرسمية ويحتج به في مواجهة حملة الوثائق
واملستفيدين منها ودائني الشركة.
2 -2تبقى وديعة الشركة التي قامت بتحويل بعض أو جميع
وثائق التأمني لديها قائمة ومحجوزة ألمر الهيئة ملدة
ال تزيد عن تسعني يوما ً بعد إمتام إجراءات التحويل
القانونية.

الفصل الثالـث عشـر :حتويل الوثائق ،وقف
العمل ،االندماج إلغاء اإلجازة وشطب التسجيل

3 -3تنتقل احلقوق وااللتزامات التي كانت للشركة احمليلة
إلى الشركة احملال إليها فيما يتعلق بالوثائق احملالة مع
مراعاة األحكام املتعلقة بنقل امللكية.

على الشركة إذا قررت حتويل وثائقها مع احلقوق
وااللتزامات املترتبة عليها أن تقدم للهيئة طلبا ً بذلك مرفقا ً
به املستندات اآلتية:

املادة ()96

املادة ()93

1 -1نسخة من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلي أطراف
العقد.
2 -2نسخة من التقارير التي بني على أساسها العقد ،وفي
حالة حتويل االلتزامات اخلاصة بالتأمني على احلياة
وتكوين األموال (االدخار) فيجب إرفاق تقرير من أحد
اخلبراء االكتواريني املجازين من الهيئة.

يتعني على الشركة إذا قررت وقف عملياتها في فرع أو
أكثر من فروع التأمني وترغب في حترير أموالها املتعلقة
بتلك الفروع أن تقدم إلى الهيئة طلبا ً مرفقا ً به املستندات
اآلتية:
1 -1ما يثبت أنها أبرأت ذمتها ونهائيا ً من التزاماتها عن
جميع الوثائق القائمة عن الفرع أو الفروع التي
قررت وقف عملياتها عنها ،أو أنها حولت وثائقها
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لشركة أخرى على الوجه املبني في الفصل األول
من هذا الباب.
2 -2ما يثبت أنها نشرت في صحيفتني يوميتني
محليتني على األقل وفقا للشروط التي حتددها
الهيئة إعالنا يظهر في كل منها ثالث مرات على
األقل بني املرة واألخرى فترة خمسة عشر يوما
عن اعتزامها تقدمي طلب إلى الهيئة بعد ثالثة
اشهر من تاريخ آخر إعالن لتحرير أموالها أو
جزء منها في فلسطني ويتضمن ذلك االعالن
دعوة حملة الوثائق وغيرهم من أصحاب الشأن
إلى أن يقدموا اعتراضاتهم إلى الهيئة في ميعاد
غايته يوم تقدمي الطلب املشار إليه.
املادة ()97
تقرر الهيئة إجابة الشركة إلى طلبها إذا لم يتقدم أحد
باعتراض عليه في املدة املبينة في الفقرة ( )2من املادة
( ،)96أما إذا قدم اعتراض خالل هذه املدة فال يفصل
في الطلب إال بعحصول اتفاق أو صدور حكم نهائي
في شأن هذا االعتراض ،ومع ذلك يجوز للهيئة أن
تأذن في حترير اموال الشركة شريطة استبقاء مبلغ
يعادل التزاماتها نحو صاحب االعتراض مبا في ذلك
املصروفات التي قد يستلزمها االحتفاظ بأي أصل من
أصول الشركة.
املادة ()98
على الشركة إذا قررت االندماج مع غيرها من الشركات
القيام مبا يأتي:
1 -1تقدمي طلب بذلك إلى الهيئة متضمنا ً أسباب االندماج
ومرفقا ً به:
أ-

قرار اجلمعية العامة غير العادية باملوافقة على
االندماج.

ب -تقرير اخلبير اإلكتواري أو خبير التأمني يؤيد
االندماج وأنه ال يضر بحقوق حملة الوثائق.
ج -تقرير من مدقق احلسابات باملركز املالي
للشركات قبل االندماج مع كشف مصدق
مبوجوداتها والتزاماتها.
2 -2يرفع املدير طلب االندماج مع التقارير والبيانات املرفقة
به إلى الهيئة فإذا وافقت الهيئة على االندماج من حيث
املبدأ يشكل املدير جلنة لتقدير قيمة املوجودات املنقولة
وغير املنقولة وبقيمتها الفعلية لكل شركة من الشركات
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الراغبة في االندماج ،كما يحدد طريقة تشكيل اللجنة
وصالحيتها مبا يكفل حماية حقوق املساهمني وحملة
وثائق التأمني واملستفيدين.
3 -3كل ذلك باإلضافة إلى اإلجراءات الواجب إتباعها
مبوجب قانون الشركات الساري املفعول.
املادة ()99
1 -1إذا وافقت الهيئة على تقرير اللجنة يعلن عن االندماج
في الوقائع الفلسطينية وفي صحيفتني محليتني
يوميتني ،ليومني متتاليني ،ويحق لكل صاحب شأن أن
يعترض إلى الهيئة خالل ثالثني يوما ً من تاريخ نشر
أول إعالن.
2 -2على الشركات املندمجة أن تتيح للمؤمن لهم اإلطالع
على االتفاقية التي مت االندماج طبقا ً لها لكي يتحققوا
من أحكامها ،وتبقى هذه االتفاقية معروضة لإلطالع
في املركز الرئيس لكل من الشركات املندمجة ملدة
شهر من تاريخ نشر اتفاقية االندماج.
3 -3إذا لم يقبل االعتراض خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
تقدميه فيحق للمعترض الطعن امام محكمة البداية
املختصة في قرار االندماج خالل خمسة عشر يوما ً
من تاريخ تبليغه بالرفض.
4 -4بعد تسوية االعتراضات وإنهاء إجراءات الدمج
تبدأ اإلجراءات القانونية لنقل احلقوق وااللتزامات
إلى الشركة التي مت االندماج بها ،وتعتبر إجازة
أي شركة مندمجة ملغاة حكما كما تعفى الشركة
املندمجة والشركة املندمج بها من رسوم نقل امللكية
والضرائب وكافة الرسوم التي تترتب بسبب
االندماج.
5 -5تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة املندمجة إلى
الشركة املندمج بها وفقا ً ألحكام القانون.
املادة ()100
تلغى اإلجازة ويشطب قيد الشركة من السجل في إحدى
احلاالت اآلتية:
1 -1إذا تبني أن اإلجازة أو القيد حصل دون وجه حق.
2 -2إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو
اللوائح أو القرارات املنفذة له.
3 -3إذا ثبت للهيئة نهائيا أن الشركة غير قادرة على الوفاء
بالتزاماتها ،أو أنها تهمل باستمرار في تنفيذ املطالبات
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املستحقة عليها دون وجه حق.

املادة ()105

4 -4إذا لم تقم الشركة بتكملة النقص في رأسمالها املدفوع
رغم مطالبتها بذلك.

يترتب على القرار الصادر بشطب قيد الشركة منع الشركة من
مباشرة العمل في فروع التأمني املنصوص عليها في القرار.

5 -5إذا لم حتتفظ الشركة في فلسطني باألموال الواجب
تخصيصها مبوجب أحكام هذا القانون ولم تقم
بتكملتها خالل سنة رغم مطالبتها بذلك.

املادة ()106

6 -6إذا امتنعت الشركة عن تقدمي دفاترها ومستنداتها
للمراجعة أو الفحص الذي تقوم به الهيئة.
7 -7إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في فلسطني
سنة كاملة.
8 -8إذا صدر حكم بإشهار إفالس الشركة.
املادة ()101
باإلضافة ملا ذكر في املادة ( )100يجوز للهيئة أن تلغي
إجازة التأمني املمنوحة لفرع شركة التأمني األجنبية في
إحدى احلالتني اآلتيتني:
1 -1إذا لم يحقق الفرع أقساطا إجمالية سنوية تعادل أربعة
أمثال قيمة الوديعة وذلك عن أعماله في كل نوع من
أنواع التأمني التي يزاولها في فلسطني.
2 -2إذا لم يحقق الفرع أرباحا عن أعماله في فلسطني ملدة
ثالث سنوات متتالية بنسبة ال تقل عن ( %7.5سبعة
ونصف) من األقساط اإلجمالية السنوية وذلك في كل
نوع من أنواع التأمني التي يزاولها.
املادة ()102
إذا تبني أن الشركة أصدرت قرارا بتصفيتها اختياريا ً أو
صدر قرار من احملكمة املختصة بتصفيتها أو أعلن إفالسها
فتعتبر إجازتها ملغاة حكما.
املادة ()103
ال يصدر قرار الشطب إال بعد إخطار الشركة كتابيا لتقدم
أوجه دفاعها كتابة خالل ثالثني يوما من تاريخ اإلخطار.
املادة ()104
يتم الشطب كليا ً أو جزئيا ً بقرار من اللجنة وينشر في
الوقائع الفلسطينية ،وال ينسحب أثر الشطب اجلزئي إال على
العمليات املنصوص عليها في القرار.

1 -1للهيئة أن جتيز للشركة االستمرار في مباشرة
العمليات القائمة وقت الشطب وإلغاء اإلجازة وذلك
بالشروط التي تراها مناسبة ،كما يجوز لها أن تقرر
تصفية أعمال الشركة.
2 -2جتري التصفية طبقا ً للقواعد التي تقررها الهيئة مبا
يتضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك حتت إشراف
جلنة تعينها الهيئة.

الفصل الرابـع عشـر :وكالء ووسطاء وخبراء
ومحققو التأمني
املادة ()107

ال يجوز ألي شخص أن يقوم بأعمال وكيل تأمني إال بعد توفر
الشروط اآلتية:
1 -1احلصول على إجازة من الهيئة ملزاولة أعمال وكالء
التأمني بعد اجتياز االمتحان الذي تضعه الهيئة.
2 -2احلصول على تعيني خطي من الشركة التي عينته
وكيال لها.
3 -3أن حتمل أوراق املكتب والنماذج املستعملة في أعمال
وكيل التأمني عبارات تدل على صفته كوكيل تأمني.
4 -4أن يعرف نفسه كوكيل تأمني لكل من يتقدم بطلب
وثيقة تأمني ،وعليه أن يبلغ طالب التأمني باسم
الشركة التي يعمل وكيالً لها.
املادة ()108

إذا التزم وكيل تأمني مبقتضى اتفاقية مع الشركة أال
يعمل وكيالً إال لهذه الشركة وأال يحيل أي عقد تأمني لغير
تلك الشركة ،فعليه أن يدون على أوراق الكتب والنماذج
املستعملة في أعماله انه وكيل ملتزم لهذه الشركة.
املادة ()109
ال يجوز ألي شركة تعيني وكيال لها إال إذا توفرت فيه
الشروط املنصوص عليها في البنود (ب ،ج ،د) من املادة
( )121من هذا القانون.
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املادة ()110

املادة ()114

على وكيل التأمني االحتفاظ بدفاتر حسابات مستقلة ألنواع
التأمني اآلتية:

ال يجوز لوكيل التأمني قبول أي مبلغ من املال بشأن طلب
تأمني إال إذا كانت الشركة قد قبلت ذلك الطلب أو إذا أرفق
باملبلغ طلب تأمني مكتمل ،وفي حالة جتديد وثيقة التأمني
يشترط لقبول مبالغ من العميل أن تكون الشركة قد وافقت
على التجديد.

1 -1حساب مستقل جلميع األقساط املدفوعة للشركة
لوثائق التأمني على غير احلياة ،وتشمل األموال
املدفوعة واملستحقة للمؤمن لهم ،وتسمى هذه
احلسابات في جميع السجالت املالية احملفوظة لدى
الوكيل بحسابات التأمني على غير احلياة.

املادة ()115

2 -2حساب مستقل جلميع األقساط املدفوعة للشركات
طبقا لوثائق التأمني على احلياة ،وتشمل األموال
املدفوعة واملستحقة للمؤمن لهم ،وتسمى هذه
احلسابات في جميع السجالت املالية احملفوظة لدى
الوكيل بحسابات التأمني على احلياة.

إذا قام وكيل التأمني بقبول اقتراح تأمني مكتمل قدمه العميل
بقصد إبرام وثيقة تأمني أو إذا قبل الوكيل جتديد وثيقة
تأمني بناء على رغبة العميل ولم يكن مفوضا ً من الشركة
بإصدار وثيقة التأمني فعليه أن يزود العميل بشهادة مؤقتة
لفترة ال تزيد على شهر ويذكر فيها أنها صادرة مبوجب هذه
املادة وتتضمن البيانات اآلتية:

املادة ()111

1 -1اسم وعنوان العميل.

ال يجوز للوكيل إبرام وثيقة تأمني بني أي شخص وبني
املؤمن إال إذا كان بينه وبني املؤمن اتفاق خطي يقضي في
شروطه بإلزام الوكيل مبا يأتي:
1 -1أن يودع ما يستوفيه من مبالغ من املؤمن لهم في
حساب مستقل للشركة املتعاقد معها.
2 -2أن يحول إلى املؤمن حتى اخلامس عشر من كل شهر
املبالغ التي استوفاها من املؤمن لهم في الشهر السابق.
املادة ()112
1 -1تسجل كافة أموال الوكيل التي مت التعامل بها في
أعمال التأمني في سجل احلسابات املناسب باستثناء
العموالت املدفوعة للوكيل واملبالغ التي يتقاضاها لقاء
خدمات تتعلق بوثائق التأمني.

2 -2املبلغ املدفوع من قبل العميل وتاريخ استالمة من قبل
الوكيل.
3 -3اقتراح التأمني أو جتديد الوثيقة أو االقتراح املقبول من
الشركة املتعلق بقسط الوثيقة.
4 -4اسم الشركة املزمع توقيع وثيقة التأمني معها ،أو اسم
الشركة التي قبلت اقتراح التأمني.
5 -5إقرار بأن قبول الوكيل ال يعد بحد ذاته إبرام وثيقة
تأمني.
6 -6أية بيانات تطلب الهيئة إدراجها في الشهادة بناء على
توصيات املدير.
املادة ()116

2 -2ال يحق ألحد املطالبة بحق أو استيفاء حق له من وكيل
من أي مبلغ مرصود ألي سبب من هذه احلسابات قبل
الوفاء بجميع املطالبات املستحقة على هذه املبالغ.

1 -1تعد األقساط املدفوعة لوكيل التأمني بشأن جتديد
لعقد تأمني بناء على رغبة الشركة أو بشأن اقتراح
تأمني مت قبوله من الشركة كأنها مدفوعة إلى
الشركة.

املادة ()113

2 -2تعد شركة التأمني مسؤولة مسؤولية كاملة عن
أعمال الوكيل املعتمد لديها فيما يتعلق أعمال التامني
وتعتبرمسؤولة أمام املؤمن لهم عن البوالص التي
صدرت من قبل الوكيل.

للهيئة إصدار تعليمات بإلزام الوكالء تقدمي كفاالت لضمان
التزاماتهم ،كما يجوز لها إلزامهم بتقدمي وثائق تأمني على
مسئوليتهم املهنية حتدد الهيئة شروطها ومبلغ التأمني الذي
تغطيها وحدود املسؤولية التي تشملها.

216

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()117

املادة ()121

1 -1يجوز للهيئة إلغاء إجازة الوكيل كليا أو بالنسبة لفرع
من فروع التأمني في إحدى احلاالت اآلتية:

1 -1ال يجوز للخبراء االكتواريني مزاولة أعمالهم ما لم
تكن أسماؤهم مقيدة في السجل املعد لذلك بالهيئة،
ويشترط فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:

أ-

إذا طلب الوكيل إلغاء إجازته.

ب -إذا صدر أمر بتصفية الوكيل أو بتعيني حارس
قضائي له أو إذا اتخذ قرارا ً بتصفيته اختياريا ً
أو صدر أمر بضبط أمواله أو صدر أمر بإشهار
إفالسه.
ج -إذا أخل الوكيل بشرط جوهري من شروط
اإلجازة.
د -إذا أخل الوكيل بأحكام القانون أو باالتفاق
املعقود بينه وبني الشركة لعدم إيداعه األموال
التي استوفاها من املؤمن لهم في حساب مستقل
أو عدم حتويلها إلى املؤمن حتى اخلامس عشر
من الشهر التالي للشهر الذي استوفاها فيه.
هـ -إذا فقد الوكيل شرطا ً من شروط اإلجازة بعد
منحها إليه.
2 -2ال تلغى إجازة الوكيل إال بعد إتاحة فرصة معقولة له
لتقدمي دفاعه أمام الهيئة.

3 -3يترتب على إلغاء إجازة الوكيل أن يتوقف فورا ً عن
تعاطي أعمال التأمني مبوجب قرار اإللغاء.
املادة ()118
ال يجوز لوسيط التأمني أو وسيط إعادة التأمني مزاولة عمله
ما لم يكن اسمه مقيدا ً في السجل املعد لذلك في الهيئة.
املادة ()119
تسري أحكام املادتني ( )123و( )127من هذا القانون على
أعمال وسطاء التأمني من حيث شروط قيدهم في السجل
اخلاص بهم وجتديد هذا القيد وشطبه.
املادة ()120
ال يجوز لشركات التأمني أن تقبل عمليات محلية من وسطاء
تأمني ما لم يكونوا مقيدين في السجل املعد لذلك بالهيئة،
ويستثنى من ذلك العاملني بقسم اإلنتاج بشركات التأمني
وقت صدور هذا القانون.

أ-

أن يكون حاصالً على درجة علمية في العلوم
اإلكتوارية من إحدى اجلامعات أو املعاهد
العلمية أو جمعيات اخلبراء االكتواريني ،أو
شهادة تعتمدها الهيئة.

ب -أال يكون قد حكم عليه بعقوبة اجلناية أو بعقوبة
مقيدة للحرية في جرمية متس األمانة أو الشرف
ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج -أال يكون قد حكم بإفالسه ما لم يرد إليه اعتباره.
د-

أال يقوم به عارض من عوارض األهلية.

2 -2يشترط لقيد اخلبراء االكتواريني غير الفلسطينيني أن
يكون مجازا ً لهم مبزاولة املهنة في اخلارج.
املادة ()122
1 -1يقيد اخلبير االكتواري في سجل اخلبراء االكتواريني
بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم املقررة.
2 -2يشطب اسم اخلبير االكتواري من هذا القيد بقرار من
الهيئة إذا فقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه ،أو إذا
ثبت أنه قدم بيانات غير صحيحة نتيجة تعمد أو إهمال
جسيم أو تكرار عدم التزامه باألسس الفنية الالزمة
لعمله.
املادة ()123
ال يجوز خلبراء التأمني االستشاريني مزاولة أعمالهم ما لم
تكن أسماؤهم مقيدة في السجل املعد لذلك بالهيئة ،ويشترط
فيمن يقيد اسمه في هذا السجل:
1 -1أن يكون حاصالً على إحدى الدرجات العلمية في
التأمني من إحدى اجلامعات املعترف بها ،أو شهادة
أخرى تعتمدها الهيئة أو أن يكون حاصالً على مؤهل
عالي مع خبرة في مجال النشاط التأميني ال تقل مدتها
عن عشرة سنوات منها خمس سنوات في اإلدارة.

2 -2أن تتوفر الشروط املبينة في البنود (ب ،ج ،د) من
املادة ( )121من هذا القانون.
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املادة ()124
إذا كان اخلبير االستشاري شخصا ً اعتباريا ً فيتعني توفر
الشروط املذكورة في املادة ( )123في املمثل القانوني لهذا
الشخص االعتباري.
املادة ()125
1 -1يقيد اخلبير في السجل بعد موافقة الهيئة ودفع
الرسوم املقررة.
2 -2يشطب القيد بقرار من الهيئة إذا فقد اخلبير أحد
شروط القيد أو بناء على طلبه أو إذا ثبت أنه قدم أية
بيانات غير صحيحة مطلوبة وفقا ً ألحكام هذا القانون
نتيجة تعمد أو إهمال جسيم أو تكرر عدم التزامه
باألسس الفنية الالزمة لعمله.
املادة ()126

األضرار من غير املسجلني في سجل الهيئة ويستثنى من
ذلك احلاالت التي تقتضي خبرة فنية خاصة.
املادة ()130
1 -1ال يجوز حملقق التأمني مزاولة عمله ما لم يكن مقيدا ً في
السجل املعد لذلك بالهيئة.
2 -2يختص محقق التأمني بإجراء التحقيق في ظروف
ومالبسات االدعاءات ودراسة أسبابها ومدى اإلصابة
والضرر ،ويجوز له تدوين اإلفادات واحلصول على
كافة التقارير وتصوير األشخاص واألماكن وأية
أمور أخرى تتعلق بعمله وعلى اجلهات املعنية االلتزام
بتمكينه من القيام بعمله.
3 -3تسري أحكام املادتني ( )127 ،123من هذا القانون
على أعمال محققي التأمني وشروط قيدهم في السجل
اخلاص بهم وجتديد هذا القيد وشطبه.

ال يجوز تكليف أي خبير بأعمال اخلبرة االستشارية للتأمني
أمام احملاكم أو في مجاالت التحكيم أو غيرها إال إذا كان
مقيدا ً بالسجل.

الفصل اخلامـس عشـر :االحتاد الفلسطيني
لشركات التأمني

املادة ()127

املادة ()131

1 -1ال يجوز خلبير املعاينة وتقدير األضرار مزاولة عمله
ما لم يكن مقيدا ً في السجل املعد لذلك بالهيئة.
2 -2يقدم طلب القيد أو التجديد إلى الهيئة وفقا ً للشروط
التي تقررها.
3 -3يسري القيد ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد بعد
تسديد الرسوم القانونية.
4 -4يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل خبراء املعاينة
وتقدير األضرار أن تتوفر فيهم شروط املؤهل
واخلبرة التي تضعها الهيئة باإلضافة إلى البنود ب،
ج ،د من املادة ( )121من هذا القانون.
املادة ()128
تسري أحكام املادة ( )123من هذا القانون على خبراء
املعاينة وتقدير األضرار من حيث شروط قيدهم في السجل
اخلاص بهم وجتديد هذا القيد وشطبه.
املادة ()129
ال يجوز لشركات التأمني أن تستعني بخبراء للمعاينة وتقدير
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ينشأ مبوجب هذا القانون احتادا يسمى (االحتاد
الفلسطيني لشركات التأمني) ويكون له الشخصية
االعتبارية املستقلة.
املادة ()132
1 -1تكون جميع شركات التأمني العاملة في فلسطني
أعضاء في االحتاد حكما ،ويختارون من بينهم مجلس
إدارة مؤقت ملدة ال تزيد عن سنة.

2 -2يعتبر االحتاد املمثل القانوني لشركات التأمني لدى
الدوائر الرسمية والغير وسائر اجلهات املختصة فيما
يتعلق بقضايا وأمور التأمني العامة وذلك في حدود
األحكام واألعمال والصالحيات التي يحددها نظام
االحتاد الذي يصدر مبقتضى هذا القانون.
3 -3يعد مجلس اإلدارة املؤقت النظام الداخلي ويعمل به
بعد مصادقة الهيئة عليه.
املادة ()133

ميارس االحتاد أعماله ونشاطه لتنظيم أعمال التأمني وبخاصة
السلوك املهني لألعضاء واحلفاظ على تقاليد ممارسة املهنة

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
وأخالقياتها وحتديد احلدود الدنيا ألسعار التأمني االختياري
مبا يتناسب واألسعار العاملية لهذه التأمينات.
املادة ()134
يتولى االحتاد تنظيم العالقات بني األعضاء فيما يتعلق
بتسوية قضايا التعويضات املشتركة واملستردة وتأمينات
املشاركة ووضع آليات تسوية احلسابات فيما بينهم.
املادة ()135
يكون لالحتاد في سبيل القيام بأعماله صالحية التوصية
إلى الهيئة بتوقيع العقوبات على األعضاء الذين يخالفون
قرارات االحتاد أو مسلكيات املهنة ،كما له التوصية بوقف
إجازة العضو لنوع أو أكثر من أنواع التأمني.
املادة ()136

املادة ()140
ال يجوز للمؤمن أو للمؤمن له إلغاء وثيقة التأمني أو وقف
سريانها ما دامت رخصة املركبة سارية إال في إحدى
احلالتني اآلتيتني:
1 -1نقل ملكية املركبة وفقا ألحكام قانون املرور.
2 -2إحضار شهادة من سلطة الترخيص تفيد إلغاء رخصة
املركبة أو وقف سريانها.
املادة ()141
ال يجوز للمؤمن أن يضع في وثيقة التأمني أي شرط يقيد
استعمال املركبة من حيث:
1 -1عمر األشخاص الذين يقودون املركبة.
2 -2حالة املركبة فيما عدا املركبة التي انتهت رخصتها مدة
تزيد على تسعني يوماً.

على االحتاد تزويد الهيئة بنسخة عن أي قرار تتخذه اجلمعية
العمومية لالحتاد أو مجلس إدارته مصدقة من رئيس االحتاد
وذلك خالل خمسة عشر يوما ً من تاريخ صدور القرار.

4 -4األوقات واملناطق التي تستعمل فيها املركبة.

الفصل السـادس عشـر :تأمني املركبات اآللية

5 -5وسم املركبة بعالمات مميزة فيما عدا العالمات
الواجب وسمها مبوجب القانون.

املادة ()137

6 -6رخصة قيادة سارية املفعول مهما كانت املدة التي
مضت على إصدارها.

ال يجوز ألي شخص أن يستعمل مركبة آلية ،أو أن يسمح ألي
شخص آخر باستعمالها أو أن يتسبب في ذلك إال إذا كانت
للمركبة وثيقة تأمني نافذة املفعول متفقة وأحكام هذا القانون.
املادة ()138
تكون وثيقة التأمني متفقة وأحكام هذا القانون إذا صدرت
من مؤمن أجيز له العمل من قبل الهيئة ،وتغطي أي ضرر
جسماني ناجت عن حادث طرق حلق باملذكورين أدناه:
1 -1صاحب املركبة وسائقها جتاه أي التزام يترتب عليهما
ألي شخص يكون داخل املركبة أو خارجها.
2 -2صاحب املركبة الذي يقودها أو من يقودها بإذن منه
شأنه شأن أي مصاب آخر.
املادة ()139
ال يجوز أن تزيد مدة التأمني في الوثيقة عن مدة سريان
رخصة املركبة.

3 -3عدد األشخاص الذين تقلهم املركبة اخلصوصية فقط.

املادة ()142
إذا قام املؤمن له أو املالك ببيع املركبة فيجب عليه تسليم
أصل الوثيقة وإبالغ املؤمن كتابة خالل ثالثني يوما ً من
تاريخ البيع.
املادة ()143
1 -1إذا ثبت أن املؤمن له أو املالك اجلديد قد خالف أحكام
املادة ( )142من هذا القانون وأصيب أي منهما بضرر
جسماني ناجم عن حادث طرق وقع للمركبة خالل
املدة املنصوص عليها في تلك املادة فيعفى املؤمن من
املسؤولية عن تعويضه.
2 -2في كل األحوال يبقى حق املصاب من الغير قائما نحو
املؤمن بعد إنقضاء املدة املذكورة في املادة ( )142من
هذا القانون.
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الفصل السابـع عشـر :املسؤولية عن التعويض
املادة ()144
1 -1يسأل كل من يستعمل مركبة آلية أو يأذن
بإستعمالها عن تعويض املصاب عن كل ضرر
جسماني أو مادي أو معنوي ناجت عن حادث طرق
كان للمركبة دخل فيه.

املادة ()148
يجب على سائق املركبة أو مالكها أو من يأذن باستعمالها
أو املصاب أو ورثته أن يخطر املؤمن أو الصندوق (حسب
مقتضيات احلال) بوقوع حادث الطرق خالل ثالثني يوما
من تاريخ وقوع احلادث أو من التاريخ الذي كان مبقدوره
أن يقوم بالتبليغ عن احلادث.
املادة ()149

2 -2تكون مسؤولية من يستعمل املركبة أو من يأذن
باستعمالها مسؤولية كاملة ومطلقة عن تعويض
املصاب بغض النظر عما إذا كان هناك خطأ من جانبه
أو من جانب املصاب أم لم يكن.

1 -1من تسبب عمدا في وقوع حادث الطرق.

املادة ()145

2 -2من قاد املركبة أو استعان بها في ارتكاب جناية أو
جنحة.

يسأل املؤمن واملؤمن له أو الصندوق (حسب مقتضيات
احلال) عن تعويض املصاب الذي حلقه ضرر جسماني أو
مادي أو معنوي نتيجة حادث الطرق.
املادة ()146
تسري األحكام اآلتية إذا اشتركت في حادث الطرق أكثر
من مركبة:
1 -1يكون كل سائق مركبة مسؤوال عن اإلضرار
اجلسمانية التي أصابت ركاب مركبته.
2 -2يكون السائقون مسؤولون مسؤولية تضامنية عن
تعويض كل مصاب أصيب خارج أية مركبة من
مركباتهم املشتركة في حادث الطرق ،أما فيما بينهم
فيوزع عبء التعويض بالتساوي.
3 -3يشترط لتطبيق الفقرة ( )2من هذه املادة توافر
االتصال املادي بني املركبات ذاتها أو بني أحدها
واملصاب ،ويكفي لتوافر االتصال تالمس املركبات
فيما بينها أو بني إحداها واملصاب.
املادة ()147
1 -1إذا وقع حادث طرق اشتركت فيه مركبة ثقيلة أو أكثر
مع مركبة خفيفة أو أكثر ،فيدفع مؤمنو املركبة الثقيلة
ملؤمني املركبة اخلفيفة خمسني باملائة من التعويض
عن األضرار اجلسدية الناجتة عن احلادث.
2 -2يكون مؤمنوا املركبة الثقيلة مسؤولني بالتضامن جتاه
مؤمني املركبة اخلفيفة ويتحملون فيما بينهم عبء
املسؤولية بالتساوي.
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ال يستحق املصاب تعويضا ً في إحدى احلاالت اآلتية:

3 -3من قاد املركبة بدون تأمني نافذ املفعول وقت احلادث
أو خالف شروط وثيقة التأمني.
4 -4من قاد املركبة دون إذن مالكها أو املتصرف بها قانونا
ومن كان يعلم أنها تقاد كذلك.
5 -5من قاد املركبة بدون رخصة قيادة ،أو برخصة
قيادة ال جتيز له قيادة مركبة من ذات النوع أو قادها
برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة ،أو خالل
فترة حرمانه من القيادة بناء على قرار صادر من جهة
مختصة قانونا.
6 -6مالك املركبة أو املتصرف بها الذي سمح لشخص آخر
بقيادتها دون أن يكون للمركبة تأمني نافذ املفعول أو
كان التأمني ال يغطي حادث الطرق الذي أصيب فيه أي
منهما أثناء القيادة سواء كان املصاب داخل املركبة أو
خارجها.
7 -7على الرغم مما ورد في الفقرة ( )6من هذه املادة ،إذا
اصيب السائق بحادث طرق حني قيادتة املركبة بإذن
مالكها أو املتصرف بها ،ولم يكن للمركبة تأمني نافذ
املفعول أو كان لها تأمني ال يغطي احلادث دون أن يعلم
ولم يكن من املعقول أن يعلم بذلك ،فإنه يحق له مطالبة
الصندوق بالتعويض شأنه شأن أي مصاب آخر.
املادة ()150
إذا أدى حادث الطرق إلى وفاة السائق املصاب الذي ال
يستحق تعويضا ً مبوجب هذا القانون ،فإنه يحق للمعالني
من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا ً ألحكام هذا
القانون.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل الثامن عشر :األضرار التي تستوجب
التعويض

األجور في احلقل االقتصادي الذي ينتمي إليه املصاب وفقا ً
آلخر نشرة يصدرها اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني.

املادة ()151

املادة ()156

للمصاب حق إقامة الدعوى للمطالبة عن األضرار اجلسدية
واملادية واملعنوية التي حلقت به جراء احلادث ،ضد املؤمن
واملؤمن له معا ً أو ضد املؤمن أو الصندوق فقط.

إذا أدى حادث الطرق إلى عدم قدرة املصاب على القيام
بعمله فإنه يستحق ( %100مائة باملائة) من أجره اليومي
طيلة مدة عجزه املؤقت على أال تتجاوز مدة العجز سنتني
من تاريخ احلادث.

املادة ()152
يكون التعويض عن األضرار املعنوية الناجمة عن حادث
الطرق على النحو اآلتي:
1 -1خمسون دينارا ً عن كل واحد باملائة من نسبة العجز
الدائم.
2 -2أربعون دينارا ً عن كل ليلة ميكثها املصاب في
املستشفى أو أية مؤسسة عالجية للعالج بسبب
حادث الطرق.
3 -3خمسمائة دينار عن العملية أو العمليات اجلراحية
التي أجريت للمصاب بسبب حادث الطرق واستلزمت
مكوثه في املشفى.
4 -4إذا لم يستحق املصاب تعويضا مبوجب الفقرات (،1
 )3 ،2من هذه املادة يحق له تعويضا ال يزيد عن
خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا.
املادة ()153
ال يجوز أن يزيد مجموع مبلغ التعويض عن األضرار
املعنوية عن عشرة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا.
املادة ()154
إذا أدى احلادث إلى وفاة املصاب فإن املبلغ الذي يدفع
لورثته هو خمسون باملائة من احلد األقصى املذكور في
املادة ( )153من هذا القانون مطروحا ً منه حصة الورثة
املعالني وفقا ً حلجة حصر إرث املتوفى.
املادة ()155
عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان املقدرة على
الكسب ال يؤخذ في االعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل

املادة ()157
عند احتساب التعويض عن فقدان املقدرة على الكسب
املستقبلي يجرى خصم مقابل الدفع الفوري.
املادة ()158
1 -1إذا كان املصاب قاصرا ً فعلى احملكمة أن تقرر إيداع
املبلغ احملكوم به لدى أحد البنوك باسم املصاب حلني
بلوغه سن الرشد.
2 -2يجوز للمحكمة بناء على طلب النائب القانوني للقاصر
أن تقرر منح النائب احلق في صرف مبلغ شهري
لإلنفاق على املصاب حلني بلوغه سن الرشد وذلك إذا
كانت حالة املصاب تستدعي ذلك.
املادة ()159
تتقادم دعوى املطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن
حادث الطرق إذا لم ترفع خالل ثالث سنوات من تاريخ
وقوع احلادث أو تاريخ احلصول على تقرير طبي نهائي إذا
جتاوزت املدة الثالث سنوات املذكورة.

الفصل التاسع عشـر :الدفعات املستعجلة
املادة ()160
على املسئول عن التعويض مبوجب أحكام هذا القانون أن
يدفع للمصاب دفعة مستعجلة خالل ثالثني يوما ً من تاريخ
إخطاره بذلك من املستدعي املبالغ اآلتية:
1 -1النفقات الضرورية التي أنفقها املصاب للعالج بسبب
احلادث مبا فيها نفقات مكوثه في املشفى والنفقات التي
يتحتم إنفاقها على عالجه ومتريضه بسبب احلادث.
2 -2دفعات شهرية تكفي لسد متطلبات معيشته ومعيشة
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أفراد أسرته املعالني منه ومتطلبات العالج والتمريض
الضرورية التي يستوجب إنفاقها عليه بسبب احلادث.
3 -3يراعى عند حتديد الدفعة الشهرية ،دخل املصاب خالل
الثالثة أشهر التي سبقت تاريخ احلادث ،وال يؤخذ
في االعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل األجور
املذكور في املادة (.)155
املادة ()161
إذا انقضت مدة الثالثني يوما ً احملددة في املادة السابقة من هذا
القانون ولم يدفع املسؤول عن التعويض الدفعة املستعجلة
فيجوز للمستدعي أن يقدم طلب الدفع املستعجل إلى قاضي
األمور املستعجلة أو إلى احملكمة املختصة في نظر الدعوى.
املادة ()162
يعني القاضي جلسة لنظر الطلب خالل اسبوع من تاريخ تقدميه
مراعيا ً في ذلك إعطاء املستدعي ضدهم مدة خمسة عشر يوما
لتقدمي الئحة جوابية من تاريخ تبليغهم الئحة الطلب.
املادة ()163
تسري قواعد التبليغ املنصوص عليها في قانون أصول
احملاكمات املدنية والتجارية في نظر الطلب.
املادة ()164
1 -1يجب على املستدعي أن يحضر أمام القاضي ملناقشته
في استدعائه.
2 -2يجب على القاضي أن يستمع إلى بينة أولية حول
املسؤولية عن التعويض.
3 -3إذا ثبت للقاضي أن املستدعي يستحق تعويضا ً
مبوجب أحكام هذا القانون ،فيصدر قراره في ذات
اجللسة إال إذا رأى ضرورة للتأجيل الستدعاء شخص
آخر ملناقشته ،أو لتقدمي أية بينة إضافية بخصوص
مسألة معينة.
4 -4إذا قرر القاضي إجابة املستدعي لطلبه فعليه أن يحدد
له أجال لتقدمي الئحة دعواه األصلية أمام احملكمة
املختصة.
املادة ()165
ال يجوز أن يزيد مجموع الدفعات الشهرية عن اثنتي عشرة
دفعة من تاريخ القرار.
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املادة ()166
يوقف صرف الدفعات الشهرية إذا لم يودع املستدعي
دعواه األصلية خالل األجل احملدد له مبوجب الفقرة
( )4من املادة ( )164من هذا القانون أو إذا أودعت ثم
شطبت.
املادة ()167
1 -1ال يقبل طلب إضافي لدفع دفعات مستعجلة أو طلب
لتعديل القرار السابق إال إذا مضت ستة أشهر على
تاريخ القرار السابق وتغيرت الظروف مبا يبرر
إصدار قرار جديد.
2 -2كل طلب إلصدار قرار بتعديل القرار السابق يقدم إلى
نفس القاضي الذي فصل في الطلب السابق أو إلى
احملكمة املنظورة أمامها الدعوى األصلية.
املادة ()168
1 -1يكون القرار الصادر في طلب الدفع املستعجل مشموال
بالنفاذ املعجل وقابالً لالستئناف خالل سبعة أيام من
تاريخ صدوره.
2 -2يكون القرار الصادر من احملكمة االستئنافية نهائيا ً
غير قابل للطعن.
3 -3تكون جميع املبالغ املدفوعة للمستدعي جزءا من
إجمالي التعويض املستحق للمصاب حني ثبوت
املسؤولية.
املادة ()169
إذا زاد مجموع الدفعات املستعجلة املدفوعة للمدعي عن
املبلغ احملكوم به في الدعوى األصلية ،أو إذا قضت احملكمة
برد الدعوى بحكم نهائي فانه يحق للمدعي عليه الذي دفع
الدفعات املستعجلة الرجوع على املدعي أو املسؤول عن
الضرر أو الصندوق.

الفصل العشرون :الصندوق الفلسطيني
لتعويض مصابي حوادث الطرق
املادة ()170
ينشأ مبوجب أحكام هذا القانون صندوق يسمى (الصندوق
الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق) وتكون له
الشخصية االعتبارية املستقلة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()171
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1 -1وكيل وزارة املالية رئيساً.
2 -2املدير العام إلدارة التأمني.
3 -3مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي
حوادث الطرق.
4 -4ممثل احتاد شركات التأمني في فلسطني يعينه مجلس
إدارة االحتاد.
5 -5أحد خبراء التأمني تعينه الهيئة.

د -إذا وقع من املؤمن له غش أو تدليس أو أخفى
وقائع جوهرية عند حصوله على وثيقة التأمني.
هـ -أية حالة أخرى ال تغطي فيها الوثيقة االلتزام
بالتعويض مبوجب احكام هذا القانون.
املادة ()174
يحق للمصاب في احلاالت املذكورة في املادة ()173
من هذا القانون احلصول على التعويض من الصندوق
بذات الطريقة التي كان يحق له فيها احلصول عليه من
املؤمن ،مبا في ذلك دفع نفقات عالج املصاب في املشفى
واملدفوعات املستعجلة.

املادة ()172

املادة ()175

1 -1تتكون موارد الصندوق من نسبة مئوية من رسوم
التأمني اإللزامي حتددها الهيئة على كل وثيقة.

1 -1يحق للصندوق الرجوع باملبالغ املدفوعة من قبله
بسبب احلادث على أحد املذكورين أدناه:

2 -2تلتزم شركات التأمني بتحويل النسبة املذكورة في
الفقرة ( )1من هذه املادة إلى الصندوق في املوعد
الذي حتدده الهيئة ،وإذا تخلفت الشركة عن ذلك يكون
للهيئة صالحية فرض غرامة تأخير على الشركة
وتؤول هذه الغرامة إلى موارد الصندوق.

من ال يستحق تعويضا مبوجب أحكام املادة
( )149من هذا القانون.

املادة ()173
فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض املصاب الذي
يستحق تعويضا مبوجب أحكام هذا القانون وال يستطيع
مطالبة املؤمن بالتعويض ألحد األسباب اآلتية:
1 -1إذا كان السائق املتسبب في وقوع احلادث مجهوال.
2 -2إذا لم يكن بحوزة السائق تأمني مبوجب أحكام هذا
القانون.
3 -3إذا كان املؤمن حتت التصفية.
4 -4إذا كان بحوزة السائق تأمني ولكنه ال يغطي احلادث
موضوع املطالبة بسبب:
أ-

استعمال املركبة لغرض مخالف ملا هو محدد في
رخصتها.

ب -قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة أو
برخصة ال جتيز له قيادة ذات النوع.
ج -إذا لم يدفع املؤمن له قسط التأمني في امليعاد
احملدد واملتفق عليه.

أ-

ب -من لم يكن له تأمني نافذ املفعول وقت وقوع
احلادث ،ويستثنى من ذلك من كان لديه تأمني
سنوي انتهى مفعوله خالل ثالثني يوما ً قبل
تاريخ احلادث.
ج -من كان بحوزته تأمني ال يغطي احلادث وفقا ً
للحاالت املذكورة في الفقرة ( )4من املادة
(.)173
د -مالك املركبة أو املتصرف بها.
2 -2يخضع حق الرجوع سواء فيما يتعلق بالصندوق أو
فيما بني املشتركني في احلادث ألحكام االلتزامات
املدنية.
3 -3يعفى الصندوق من دفع الرسوم القضائية.
املادة ()176
يكون الصندوق دائنا ممتازا ً للمؤمن حتت التصفية مبا دفعه
من مبالغ بسبب احلادث.
املادة ()177
إذا عجز الصندوق عن الوفاء بالتزاماته نحو املصابني فتلتزم
وزارة املالية بسد هذا العجز من حساب اخلزينة العام.
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الفصل الواحد والعشرون :العقوبات
املادة ()178
1 -1تعاقب الشركة التي متارس أعمال التأمني قبل
حصولها على اإلجازة ،أو خالل مدة إيقاف اإلجازة،
أو بعد إلغائها ،أو بعد صدور قرار بعدم جتديدها،
بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا ً وال تزيد عن عشرة آالف دينار
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً .كما يعاقب
مديرها العام أو مدير الفرع (حسب مقتضى احلال)
بهذه الغرامة أو باحلبس ملدة ال تزيد عن سنتني ،أو
بكلتا العقوبتني .وتشدد العقوبة في حالة التكرار على
أال تزيد عن ضعف حدها األقصى.
2 -2تعتبر العقود التي تصدرها الشركة وفقا للفقرة
( )1من هذه املادة نافذة بحق الشركة والغير حسن
النية ،وتلتزم الشركة بتعويض املؤمن حسن النية
عن كافة اخلسائر التي يتعرض لها جراء عدم
قانونية العقد.
املادة ()179
1 -1يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد
عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ثالثة آالف دينار
أردني ،أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانوناً ،وال
تزيد عن سبعة آالف دينار ،أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانوناً ،أو بكلتا العقوبتني ،كل شخص قام
بإصدار عقود تأمني خالفا ً ألحكام هذا القانون.
2 -2يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر واحد وال تزيد
عن ثالثة أشهر أو بغرامة مالية ال تقل عن خمسمائة
دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وال تزيد
عن ألفي دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً
أو بكلتا العقوبتني كل شخص مارس أعمال وكالة
التأمني أو وساطة التأمني دون احلصول على
الترخيص القانوني.
3 -3تعتبر العقود التي تصدر وفقا للفقرة (1و )2من هذه
املادة نافذة بحق الشخص الذي أصدرها والغير حسن
النية ،ويلتزم الشخص الذي أصدرها بتعويض املؤمن
حسن النية عن كافة اخلسائر التي يتعرض لها جراء
عدم قانونية العقد.
املادة ()180
1 -1تعاقب الشركة التي خالفت أحكام هذا القانون واألنظمة
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والتعليمات واألوامر املتعلقة بالعموالت بغرامة ال تقل
عن ثالثة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً وال تزيد عن سبعة آالف دينار أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانوناً.
2 -2يعاقب بغرامة ال تقل عن ألف وخمسمائة دينار
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً وال تزيد عن
ثالثة آالف دينار أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً إذا خالف وكيل التأمني أو الوسيط أحكام
هذا القانون واألنظمة والتعليمات واألوامر املتعلقة
بالعموالت.
املادة ()181
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن ثالثة أشهر أو بغرامة
ال تقل عن ألف وخمسمائة دينار أو ما يعادلها بالعملة
املتداولة قانونا ً وال تزيد عن عشرة آالف دينار أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،أو بكلتا العقوبتني كل
شخص قام بعرقلة أو مبنع مدير عام إدارة التأمني أو أي
موظف في الهيئة من أداء واجباتهم لتنفيذ هذا القانون،
أو قام بالتدخل ملنعهم من احلصول على املعلومات
املطلوبة ألداء واجباتهم ،أو امتنع عن تزويدهم بهذه
املعلومات.
املادة ()182
فيما لم يرد بشأنه نص خاص يعاقب كل شخص خالف أحكام
هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات أو القرارات الصادرة
مبقتضاه ،بغرامة ال تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.

الفصل الثاني والعشرون :أحكام ختامية
وانتقالية
املادة ()183
1 -1ال يجوز التأمني لدى شركة تأمني خارج فلسطني على
األموال املنقولة وغير املنقولة املوجودة في فلسطني أو
على األموال املنقولة الواردة إلى فلسطني.
2 -2يجوز للمؤمن إعادة التأمني داخل فلسطني وخارجها.
املادة ()184
للهيئة اقتراح مشروع قانون لفرض التأمني اإلجباري ضد
بعض األخطار.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()185

املادة ()191

على املدير أن يقدم إلى الهيئة خالل ستة أشهر من تاريخ
العمل بهذا القانون مشاريع اللوائح املتعلقة بشروط
ومتطلبات منح اإلجازة للتأمني على احلياة وغير احلياة
ومشاريع اللوائح األخرى التي يتوجب إصدارها لتنفيذ هذا
القانون.

على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القانون ،ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.

املادة ()186
تبلغ جميع التعليمات والقرارات واألوامر واإلشعارات
الصادرة عن الهيئة أو مدير عام إدارة التأمني للشخص املعني
على عنوانه املختار في فلسطني بالبريد املسجل أو املستعجل
أو اخلاص أو بالفاكس أو بالتسليم الشخصي مقابل إيصال،
أو بجميع وسائل التبليغ املعمول فيها وفقا ً للقانون .ويعتبر
تاريخ االستالم اليوم السابع من تاريخ إيداع الرسالة في
البريد أو من تاريخ الفاكس أو التلكس.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005 / 10 / 13 :ميالدية
املوافق / 10 :رمضان 1426 /هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املادة ()187
تنشر جميع القرارات والتعليمات واألوامر الصادرة
عن الهيئة واملدير مبوجب أحكام القانون في اجلريدة
الرسمية.
املادة ()188
1 -1فيما يتعلق باألشخاص العاملني في قطاع التأمني في
فلسطني قبل نفاذ هذا القانون يظل معموالً بالتراخيص
الصادرة لهم إن كانت سارية املفعول ،وجتدد بذات
الشروط املعمول بها وقت صدورها ملدة ال تزيد عن
سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.
2 -2على األشخاص املذكورين في الفقرة ( )1توفيق
أوضاعهم وفق شروط ومتطلبات هذا القانون خالل
املدة األصلية أو اإلضافية احملددة في تلك الفقرة.
املادة ()189
يصدر مجلس الوزراء اللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
املادة ()190
1 -1تلغى جميع األوامر واألحكام الصادرة عن سلطات
اإلحتالل بشأن التأمني.
2 -2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
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قرار بقانون رقم ( )5لسنة  2007بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املادة ( )2تعديل املادة ()8

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

1 -1تلغى الفقرة (ج) من البند ( )1من املادة ( )8من
القانون األصلي وتستبدل بالنص التالي “موظفو
الهيئات احمللية واملؤسسات العامة”.

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة  2003وال
سيما املادة ( )43منه،
وعلى قانون التقاعد املدني رقم ( )34لسنة 1959م،
وعلى قانون التأمني واملعاشات رقم ( )8لسنة 1964م
وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته،
وعلى قانون العمل رقم ( )7لسنة ،2000
وعلى قانون التأمينات االجتماعية رقم ( )3لسنة ،2003
وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم
( )16لسنة ،2004
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة ،2005
وعلى قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية رقم ( )18لسنة ،2005
وعلى قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي
وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم ( )11لسنة ،2004
وبناء على تنسيب مجلس الوزراء،
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
املادة ( )1اإلشارة إلى قانون التقاعد
يشار إلى قانون التقاعد العام رقم ( )07لسنة  2005في
هذا القرار بقانون ألهداف التعديل بالقانون األصلي.
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2 -2تلغى الفقرة ( )2من املادة ( )8مـن القانون األصلي
وتستبدل بالنـص التالي “موظفو مؤسسات العمل
األهلي واملجتمع املدني والقطاع اخلاص والعمال
اخلاضعني ألحكام قانون العمل وموظفو وأعضاء
النقابات املهنية ومنتسبوها ،وينظم ذلك بالئحة تصدر
عن مجلس الوزراء”.
املادة ( )3تعديل مصطلح احلكومة
يستبدل مصطلح احلكومة الوارد في املواد (،18 ،17 ،16
 )28 ،26 ،19من القانون األصلي مبصطلح (املشغل).
املادة ( )4تعديل املادة ()12
تعدل املادة ( )12من القانون األصلي لتحمل ديباجة املادة
األصلية رقم ( )1وإضافة فقرة جديدة للمادة املذكورة
حتمل رقم ( )2على النحو اآلتي:
 -2تتولى إدارة التقاعد العام إدارة كافة هذه احلسابات
واإلشراف عليها وتؤول إليها كافة الصالحيات
املخولة ألية إدارة سابقة ،وتنفيذ أحكام القوانني
السارية بهذا اخلصوص وفقا ً ألحكام هذا القانون.
املادة ( )5تعديل املادة ()18
تلغى املادة ( )18من القانون األصلي وتستبدل بالنص التالي:
“تكون نسبة مساهمة املشغل اإلجبارية في املساهمات
احملددة ( )%3وللمشترك ( )%3من الراتب وله حق املساهمة
بأية نسب إضافية أخرى دون أن يرتب ذلك أية التزامات
إضافية على املشغل”.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )6تعديل املادة ()25
تعدل املادة ( )25من القانون األصلي على النحو التالي:
1 -1تلغى الفقرة ( )3وتستبدل بالنـص التالي:
“في حالة الوفاة يوزع على الورثة املستحقني الراتب
التقاعدي وفقا ً للجدول الوارد في هذا القانون ،وفي
حالة وفاة املشترك خالل اخلدمة الفعلية يحتسب
الراتب التقاعدي وفقا ً لألسس املعتمدة الحتساب
راتب العجز الصحي الوارد في الفقرة ( )1بند (ب)
من املادة ( )25من القانون األصلي ويوزع الراتب
التقاعدي على الورثة املستحقني وفقا ً للجدول الوارد
في هذا القانون”.
2 -2تلغى الفقرة ( )4وتستبدل بالنـص التالي:
تستحق مبالغ التأمني التي تؤديها الهيئة إلى املشتركني
بهذا القانون أو املستحقني عنهم في احلالتني التاليتني:
أ-

وفاة املشترك وهو في اخلدمة قبل بلوغ سن
الستني وفي هذه احلالة يؤدى املبلغ إلى الورثة
الشرعيني أو من يعينهم املشترك قبل وفاته.

ب -إنهاء خدمة املشترك قبل بلوغه سن الستني
بسبب عدم اللياقة الصحية إذا نشأت عن عجز
تام مبوجب قومسيون طبي صادر قبل قرار
إنهاء اخلدمة.
ج -مبالغ التأمني في كال احلالتني تكون معادلة
لنسبة الراتب السنوي تبعا ً للسن وذلك وفق
اجلدول رقم ( )1الوارد في املادة ( )25من
القانون األصلي.
3 -3إضافة بند جديد إليها بعد البند رقم ( )6يحمل الرقم
( )7على النحو اآلتي:
تدفع باإلضافة إلى املنافع التقاعدية الدفعات التالية:
أ-

عالوة عائلية وفقا ً لقانون اخلدمة املدنية
للمشترك طاملا كان يستحق املعاش.

ب -إذا تغير أو اختلف سلم الرواتب والدرجات في
وقت من األوقات عن الذي كان قائما عند انتهاء
خدمة املنتفع يسوى املعاش على أساس سلم
الرواتب والدرجات اجلديد وذلك اعتبارا من
الشهر الذي يحصل فيه التغيير أو االختالف
أيهما أفضل للمنتفع.
4 -4إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم ( )8على النحو
اآلتي “تدخل مدة اإلعارة واإلجازات الدراسية

بدون مرتب ومدة البعثة الرسمية واإلجازات
العادية واالستثنائية في املنافع التقاعدية على أن
تسدد عنها كافة املساهمات حسب القانون وذلك
وفقا لالئحة تصدر عن مجلس الوزراء”.
5 -5إضافة بند جديد إليها يحمل الرقم ( )9على النحو
اآلتي:
أ-

في حالة وفاة أحد املشتركني بأحكام هذا
القانون تستمر جهة التشغيل بصرف رواتبه
مدة ثالثة أشهر تشمل الشهر الذي توفي فيه
وشهرين آخرين ،وفي حالة وفاة املشترك
بعد التقاعد تستمر هيئة التقاعد بصرف راتبه
التقاعدي ثالثة أشهر اعتبارا من الشهر الذي
توفي فيه.

ب -وفي كال احلالتني يتم اعتماد راتب شهر بحد
أدنى ( )5000خمسة آالف شيكل حسب
احلاالت السالفة الذكر لألرملة أو األرامل إن
تعددن أو ولي القصر أو من يثبت أنه قام بتولي
مصاريف اجلنازة ويلغى كل ما يخالف ذلك في
أي قانون أو نظام تقاعدي آخر.
ج -تنطبق أحكام هذه املادة على جميع أنظمة التقاعد
األخرى.
املادة ( )7تعديل املادة ()27
1 -1تلغى الفقرة ( )2من املادة ( )27من القانون األصلي
وتستبدل بالنـص التالي“ :املشتركون الذين أكملوا
عشرين سنة خدمة مقبولة ألغراض التقاعد من
الذكور وخمسة عشر سنة لإلناث وبلوغ سن ()55
سنة يحصلون على تقاعد شيخوخة”.
2 -2تلغى الفقرة ( )3من املادة ( )27مـن القانون األصلي
وتستبدل بالنـص التالي “احلد األدنى من سنوات
املساهمة للحصول على تقاعد شيخوخة هو ()25
سنة خدمة للذكور و( )20سنة خدمة لإلناث مقبولة
ألغراض التقاعد وبلوغ سن ( )50سنة”.
املادة ( )8تعديل املادة ()28
تلغى الفقرة (ب) من البند ( )1من املادة ( )28مـن القانون
األصلي وتستبدل بالنـص التالي:
“إذا لم تكن إمكانية التحويل متوفرة لدى املوظف وكانت
لديه خدمة اقل من ثالث سنوات تدفع له املبالغ التي اشترك
بها بنظام املنافع احملددة واملساهمات احملددة .وإذا كان
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له خدمة ثالث سنوات أو أكثر ولم يستحق راتبا تقاعديا ً
تصرف له كافة املساهمات التي كان يدفعها في نظام املنافع
احملددة ومساهمته ومساهمة املشغل في نظام املساهمات
احملددة حال مساهمته في هذا النظام.
رقم
احلالة

املادة ( )9تعديل املادة ()34
يلغى اجلدول اخلاص بتوزيع الراتب التقاعدي الوارد باملادة
( )34من القانون األصلي ويستبدل باجلدول التالي:
األنصبة املستحقة في املعاش

املستحقون
األرامل

األوالد

-

سدس للواحد أو اثنني ثلث

1

أرملة أو أرامل او زوج مستحق وأكثر من ولد

3

أرملة أو أرامل او زوج مستحق وولد واحد

5

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق ووالدان مع عدم وجود أوالد -

2

4

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق وولد واحد ووالدان

-

-

أرملة أو أرامل أو زوج مستحق أو أكثر من ولد ووالدان مستحقان -

6

أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

-

8

والدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

-

7

9

10

ولد واحد ووالدان مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق

 0.5نصف

 0.5نصف

-

ثلث

 0.5نصف

سدس لكل منهما

-

سدس لكل منهما

 0.5نصف

-

-

-

سدس للواحد أو اثنني  0.5نصف

-

ثلث للواحد أو االثنني
-

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وال ثلث بالتساوي -
أوالد وال والدين

تلغى الفقرة ( )1من املادة ( )36مـن القانون األصلي
وتستبدل بالنـص التالي“ :ميكن ملوظف اخلدمة املدنية
املشمول في القانون احلصول على تقاعد مبكر بعد موافقة
الهيئة واستكمال ( )15سنة من اخلدمة احملسوبة ألغراض
التقاعد وبلوغ سن ( )55سنة وفي هذه احلالة فإن الراتب
التقاعدي وفقا لنظام املنافع احملددة سوف ينخفض مبقدار
( )%5حتى وصول سن التقاعد اإللزامي احملدد بستني سنة”.
املادة ( )11تعديل املادة ()113
تعدل املادة ( )113بإضافة الفقرة رقم ( )3على النحو
التالي:
 -3ألغراض الشراء تعتبر كسور السنة من سنوات
اخلدمة الفعلية احملسوبة للموظف سنة كاملة.
املادة ( )12تعديل املادة ()118
تلغى املادة ( )118من القانون األصلي وتستبدل بالنص
التالي:
1 -1تسري أحكام هذا القانون بتعديالته على كافة حاالت

 0.5نصف
ثلث

 0.5نصف

سدس للواحد او اثنني  0.75ثالثة أرباع -

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة أو زوج مستحق وال أوالد سدس
وال والدين

املادة ( )10تعديل املادة ()36
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-

الوالدان

األخوة

-

-

-

-

التقاعد اعتبارا ً من  2006/09/01ويتم تسوية
املستحقات قبل هذا التاريخ كل حسب النظام الذي
كان منتفعا به.
2 -2تتولى هيئة التقاعد العام احتساب املستحقات
التقاعدية ألعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة
واحملافظني وفقا ألحكام قانون مكافآت ورواتب أعضاء
املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم
( )11لسنة  2004واحتساب املستحقات التقاعدية
لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا ألحكام
قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية
الفلسطينية رقم ( )18لسنة .2005
3 -3تتولى اخلزينة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية
دفع املستحقات التقاعدية للمشمولني في الفقرة
(ب) من هذه املادة على أن يتم اجلمع بني كافة املدد
السابقة لشغل هذه املراكز وال يجوز لهم اجلمع بني
تلك املستحقات وأي معاش أو راتب أو تقاعد أي نظام
تقاعد أخر.
4 -4يوزع الراتب التقاعدي في حال الوفاة على الورثة
وفقا ً للجدول الوارد في هذا القانون.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )13وقف احتساب مكافأة نهاية اخلدمة

املادة ( )15إلغاء العالوة الشخصية

يتوقف احتساب مكافأة نهاية اخلدمة الواردة في قانون
العمل رقم ( )07لسنة  2000على املشتركني من تاريخ نفاذ
أحكام هذا القانون بشأنهم.

1 -1تلغى العالوة الشخصية الواردة في قانون التقاعد
املدني رقم ( )34لسنة 1959م وتعديالته وفي قانون
التأمني واملعاشات رقم ( )8لسنة 1964م وتعديالته
وفي قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن رقم ()16
لعام  2004وفي القانون األصلي وفي أي نظام
تقاعدي آخر.

املادة ( )14تعديل املواد
تستبدل املواد التالية من قانون التأمني واملعاشات لقوى
األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة  2004بالنصوص التالية:
1 -1تلغى الفقرة ( )1من املادة ( )24مـن القانـون رقم
( )16لسنة  2004وتستبدل بالنـص التالي “يسوى
املعاش على أساس متوسط رواتب آخر ثالث سنوات
معتمدة لغايات التقاعد ،وينطبق ذلك على جميع أنظمة
التقاعد األخرى”.
2 -2تلغى املادة ( )25مـن القانـون رقم ( )16لسنة 2004
وتستبدل بالنـص التالي “يسوى املعاش ملن يستحق
التقاعد على أساس ( )%2.5من كل سنة خدمة من
متوسط الراتب آلخر ثالث سنوات من سنوات اخلدمة
املقبولة ألغراض التقاعد”.
3 -3تلغى املادة ( )26مـن القانـون رقم ( )16لسنة 2004
وتستبدل بالنـص التالي “ال يجوز أن يزيد احلد
األقصى للمعاش الشهري عن ( )%70من الراتب
الشهري األخير”.
4 -4تعدل املادة ( )31من القانون رقم ( )16لسنة 2004
بإضافة اجلدول التالي:
السن عند االستقالة

 45سنة فأقل
50-46

 51سنة 55-

 56إلى أقل من  58سنة

نسبة اخلفض في املعاش
%20
%15
%10
%5

5 -5تلغى املادة ( )56مـن القانـون رقم ( )16لسنة 2004
وتستبدل بالنـص التالي “إذا زادت مدة خدمة املنتفع
الفعلية عن احلد األقصى ملدة اخلدمة املقبولة للتقاعد
عن ( )28سنة وفقا ً ألحكام هذا القانون أو زادت قيمة
املعاش عن نسبة احلد األقصى املنصوص عليه في
هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن املدة الزائدة
مبا يعادل ( )%15من الراتب السنوي عن كل سنة من
سنوات اخلدمة الزائدة”.

2 -2يصرف مبلغ ثالثمائة شيكل إضافة إلى املعاش
التقاعدي للمتقاعد أو ورثته على أن توزع على
ورثة املتوفى أو الشهيد وفقا ً للجدول الوارد في
هذا القانون.
املادة ( )16إلغاء املادة ()55
تلغى املادة ( )55من قانـون التـأمني واملعـاشات لقـوى األمن
الفلسطينية رقم ( )16لعـام .2004
املادة ()17
1 -1تلغى املادة ( )116من القانون األصلي.
2 -2تعدل املادة ( )117من القانون األصلي لتصبح
على النحو التالي“ :يجوز ملجلس الوزراء أن يحيل
موظف على التقاعد املبكر إذا أكمل خمس عشرة سنة
خدمة مقبولة للتقاعد دون أن يخصم من مستحقاته
اإللزامية”.
املادة ( )18اإللغاء
1 -1يلغى قانون التأمينات االجتماعية رقم ( )3لسنة
.2003
2 -2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة ( )19اجلوانب املالية
تنفذ اجلوانب املالية لهذا القانون على مراحل وفقا ً
لإلمكانيات املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية التي يقررها
مجلس الوزراء.
املادة ( )20العرض على املجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
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املادة ( )21التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007 / 08 / 23 :ميالدية
املوافق /10 :شعبان  1428 /هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار بقانون رقم ( )8لسنة  2007بشأن تعديل قانون التأمني رقم ( )20لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/9/17 :ميالدية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املوافق /5 :رمضان 1428 /هجرية

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة
2003وتعديالته وال سيما املادة ( )43منه،
وعلى قانون التأمني رقم ( )02لسنة ،2005

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وحتقيقا ُ للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:
املادة ()1
يلغى البند رقم ( )1من املادة ( )171من قانون التأمني رقم
( )02لسنة  2005ويستبدل بالنص التالي“ :يتولى إدارة
الصندوق مجلس إدارة يتكون من:
1 -1ممثالً عن وزارة املالية من الفئة العليا

رئيساً

املادة ()2
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.
املادة ()3
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
القرار بقانون ،ويعمل به تاريخ صدوره ،وينشر باجلريدة
الرسمية.
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قرار بقانون رقم ( ) لسنة  2007م بشأن تعديل القرار بقانون املعدل لقانون التقاعد العام رقم
( )7لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املادة ()3

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.

بعد االطالع على القانون االساسي املعدل لسنة  2003وال
سيما املادة ( )43منه،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005م،

املادة ()4

وعلى القرار بقانون بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم
( )7لسنة  2005بتاريخ ،2007/08/23

على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به تاريخ نشره في اجلريدة
الرسمية.

وحتقيقا للمصلحة العامة،

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/9 /9 :ميالية

وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
أصدرنا القرار بقانون التالي:
املادة ()1
1 -1تعدل املادة ( )17من القرار بقانون املعدل لقانون
التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005على النحو التالي:
أ-

تلغى املادة ( )116من القانون االصلي.

ب -تعدل املادة ( )117من القانون االصلي على
النحو التالي“ :يجوز ملجلس الوزراء أن يحيل أي
موظف على التقاعد املبكر إذا أكمل خمس عشر
سنة خدمة مقبولة للتقاعد دون ان يخصم من
مستحقاته اإللزامية”.
املادة ()2
ينبغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
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املوافق/27 :شعبان 1428/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنطمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار بقانون رقم ( )1لسنة  2008بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
واإلطالع على قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم
( )8لسنة ،2005
واإلطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة ، 2005
واإلطالع على القرار بقانون رقم ( )5لسنة  2007بشأن
تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005الصادر
بتاريخ ،2007/08/23
وبنا ًء على تنسيب رئيس الوزراء رقم (/12/ر.م.و/
س.ف) لعام ,2008
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

أصدرنا القرار بقانون التالي:

عن ( )9سنوات ،شراء السنوات املتبقية والبالغة ()6
سنوات كحد أقصى ليصل إلى سنوات خدمة ال تقل
عن ( )15عاماً ،وذلك لالستفادة من ميزات الفقرة
األولى أعاله.
3 -3يحتسب الراتب التقاعدي (املعاش) وفقا ً الحكام
قانون التقاعد العام رقم ( )07لسنة  2005وتعديالته
شريطة أن ال يقل الراتب التقاعدي عن صافي راتبه
احلالي وفقا ً ألحكام الفقرة األولى أعاله.
املادة ()2
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون ،ويعمل به من تاريخ صدوره ولغاية
 ،2008/03/31وينشر في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2008/2/8 :
املوافق/2 :صفر 1429/هجرية

املادة ()1

محمود عباس

تضاف األحكام التالية ضمن الفصل الثاني من الباب السابع
بعنوان أحكام عامة وانتقالية على الترتيب التالي:

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

1 -1لكل موظف في قوى األمن الفلسطينية أن يتقاعد
مع حصوله على صافي راتبه احلالي (الراتب في
قسيمته) على أن تتوفر الشروط التالية:
أ-

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بلغ عمره ( )45عاما ً أو أكثر ،ولديه سنوات
خدمة ال تقل عن ( )15عاماً.

ب -تنسيب جلنة الضباط.
2 -2يجوز لكل موظف في قوى األمن الفلسطينية بلغ
عمره ( )45عاما ً أو أكثر ،ولديه سنوات خدمة ال تقل
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قرار بقانون رقم ( )8لسنة  2011بشأن ضريبة الدخل
رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد ّ
االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003احكام
وتعديالته وال سيما املادة ( )43منه،
واالطالع على قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004
وتعديالته,
وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ (،)2010/10/25
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون التالي:

الفصل األول :تعريفات وأحكام عامة
املادة ( )1تعاريف
يكون لأللفاظ والعبارات اآلتية الواردة في هذا القرار بقانون
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
السلطة الوطنية :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير :وزير املالية.
الدائرة :دائرة ضريبة الدخل.
املدير :مدير عام الدائرة.
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الضريبة :ضريبة الدخل املفروضة مبوجب أحكام هذا
القرار بقانون.
املقدر :أي موظف أو أي جلنة من املوظفني مفوض أو
مفوضه خطيا ً من املدير بإجراء أي تقدير أو تدقيق
للضريبة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
الشخص :الشخص الطبيعي أو املعنوي.
املكلف :كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو
توريدها مبوجب أحكام هذا القرار بقانون.
الشخص الطبيعي :املكلف الفرد أو الشريك في شركة
التضامن أو شركة التوصية البسيطة وأية شركات
أشخاص يحددها القانون.
الشخص املعنوي :كل إدارة أو مؤسسة مينحها القانون
شخصية معنوية؛ كاجلمعيات على اختالف أنواعها
والشركات املساهمة العامة أو ذات املسؤولية احملدودة
وشركات التوصية باألسهم والشركات األجنبية سواء
كانت مقيمة أو غير مقمية.
الهيئة احمللية :وحدة احلكم احمللي في نطاق جغرافي
وإداري معني واملؤلفة مبقتضى أحكام التشريعات النافذة.
الشركة :تشمل الشركة املساهمة العامة أو املساهمة
اخلصوصية احملدودة املسجلة في فلسطني وفقا ً لقانون
الشركات املعمول به ،أو الشركة األجنبية أو فروعها
العاملة في فلسطني ،وتعامل اجلمعية التعاونية مبا يتعلق
بعملها الذي يستهدف الربح كشركة مساهمة عامة.
نشاط األعمال :النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي
أو املهني أو اخلدمي أو احلرفي الذي ميارسه شخص
بقصد حتقيق ربح أو مكسب.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املقيم:
1 -1الفلسطيني الذي أقام في فلسطني مدة ال تقل عن
( )120يوما ً خالل السنة التي حتقق فيها الدخل
سواء كانت إقامته متصلة أو متقطعة.
2 -2الفلسطيني إذا كان خالل أي فترة من السنة موظفا ً
أو مستخدما ً لدى السلطة الوطنية أو أي هيئة محلية،
داخل فلسطني أو خارجها.
3 -3الشخص الطبيعي غير الفلسطيني الذي أقام في
فلسطني خالل السنة التي حتقق فيها الدخل مدة ال
تقل عن ( )183يوما ً سواء كانت إقامته متصلة أو
متقطعة.
4 -4الشخص املعنوي إذا كان مسجالً في فلسطني وكان
له فيها مركز أو فرع ميارس اإلدارة والرقابة على
العمل فيها.
احلسابات اخلتامية :حسابات منشأة األعمال اخلتامية
التي تقيس قيمة نتيجة األعمال واملركز املالي مبا في ذلك
حساب توزيع األرباح ،وتقرير مدقق احلسابات القانوني.
التنزيالت :النفقات واملصاريف التي أنفقت أو استحقت
في سبيل إنتاج الدخل ،خالل الفترة الضريبية.
اإلعفاءات :التخفيض على صافي الدخل.
الدخل اإلجمالي :دخل املكلف القائم من كل مصدر دخل
خاضع للضريبة وفقا ألحكام هذا القرار بقانون.
الدخل الصافي :ما يتبقى من الدخل اإلجمالي من كل
مصدر خاضع للضريبة بعد تنزيل نفقات ومصاريف
العمل املتعلقة به كما هي محددة مبقتضى أحكام هذا
القرار بقانون.
الدخل اخلاضع للضريبة :مجموع الدخول الصافية
بعد تنزيل اخلسائر املدورة واإلعفاءات والتبرعات على
التوالي واملنصوص عليها في هذا القرار بقانون.
رصيد الضريبة املستحقة :الضريبة بعد إجراء أي
تقاص أو خصم أو دفعه على احلساب وفقا ً ألحكام هذا
القرار بقانون.
معامالت التصرف :وقف املوجودات أو هبتها أو التعاقد
أو إجراء أي اتفاق أو ترتيب بشأن انتقالها أو ريعها.

السنة املالية :الفترة املكونة من اثني عشر شهرا ً متتالية
والتي يقفل الشخص حساباته في نهايتها.
الفترة الضريبية :الفترة التي حتتسب الضريبة على
أساسها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
اإلقرار الضريبي :تصريح بالضريبة يقدمه املكلف وفق
النموذج املعتمد من الدائرة,
احملكمة :محكمة استئناف قضايا ضريبة الدخل ،أو
احملكمة املختصة حسب مقتضى احلال.
املادة ( )2تسجيل املكلفني
يلزم الشخص الذي ميارس نشاط أعمال أو استثمار
بالتسجيل لدى الدائرة من بداية النشاط أو ممارسة األعمال.
املادة ( )3وعاء الضريبة
ما لم يرد نص على اإلعفاء في هذا القرار بقانون تكون
كافة الدخول املتحققة ألي شخص من أي مصدر خاضعة
للضريبة.
املادة ( )4سنوية الضريبة
1 -1حتتسب الضريبة املستحقة على املكلف على أساس
السنة امليالدية.
2 -2يجوز للمكلف الذي يقفل حساباته في موعد مختلف
عن نهاية السنة امليالدية أن يحتسب الضريبة على
أساس سنته املالية شريطة املوافقة املسبقة للمدير
على ذلك.
املادة ( )5احتساب دخل املكلف لغايات الضريبة
1 -1يتم احتساب دخل املكلف على أساس االستحقاق،
ويستثنى من ذلك الفوائد والعموالت واملترتبة على
الديون املشكوك في حتصيلها لدى البنوك وشركات
اإلقراض املتخصصة وشركات الرهن العقاري
وشركات الـتأجير التمويلي ،بحيث يحتسب الدخل
املتحقق عنها في سنة قبضها وفق تعليمات يصدرها
الوزير بتنسيب من املدير.
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2 -2للمدير أن يحدد مكلفني أو فئات من املكلفني من ذوي
املهن احلرة يتم محاسبتهم على األساس النقدي وذلك
مبوجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
3 -3يتم احتساب الضريبة عن عقود التأجير التمويلي وفقا ً
ل تعليمات يصدرها الوزير بتنسي مبن املدير.
4 -4حتتسب الضريبة (بالشيكل) إلى حني صدور العملة
الوطنية ،وفي حال إدارة حسابات بعمالت متداولة
أخرى حتتسب الضريبة وفقا ً لتعليمات يصدرها
الوزير بنا ًء على تنسيب من املدير.
املادة ( )6طريقة فرض الضريبة
تفرض الضريبة بصورة موحدة ،على مجموع مصادر
الدخل اخلاضعة وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )7ال ّدخل املعفى من الضريبة
يعفى من الضريبة املفروضة مبوجب أحكام هذا القرار
بقانون الدخول اآلتية:

والقنصلي الفلسطيني لدى ابتعاثهم للعمل في اخلارج
وال يشمل هذا اإلعفاء عالوة غالء املعيشة.
1111الرواتب واملخصصات التي تدفعها هيئة األمم املتحدة
من ميزانيتها إلى موظفيها ومستخدميها.
1212الدخل املتحقق ألي صندوق موافق عليه من قبل
الوزير كصناديق التقاعد والتوفير والضمان
والتأمني الصحي شريطة أن يقتصر اإلعفاء على دخل
الصندوق من مساهمات كل من املستخ َدمني (بفتح
الدال) واملستخ ِدمني (بكسر الدال).
1313الدخل من الوظيفة املدفوع ألعضاء السلك الدبلوماسي
أو القنصلي غير الفلسطينيني املمثلني للدول األخرى
في فلسطني شريطة املعاملة باملثل.
1414أرباح األسهم وحصص األرباح املوزعة من قبل
شخص املقيم.
1515دخل الشخص املتحقق في اخلارج ما لم يكن ناشئا ً عن
أمواله أو ودائعه في فلسطني.

1 -1دخل الهيئات احمللية واملؤسسات العامة من أي عمل ال
يستهدف الربح.

1616ما نسبته ( )%25من أرباح شراء وبيع األسهم
والسندات وال ُيرد لألرباح أي مبالغ من النفقات مقابل
إعفاء هذه النسبة من األرباح.

2 -2دخل األوقاف ،وصناديق األيتام املنشأة وفقا ً ألحكام
القانون.

1717اإلرث ،وال يعفي بعد ذلك اإليراد السنوي للممتلكات
املوروثة.

3 -3أي مبلغ مدفوع كتعويض بسبب اإلصابة أو الوفاة
وفقا ً للتشريعات السارية.

1818دخل اجلمعيات التعاونية فيما يتعلق مبعامالتها مع
أعضائها.

4 -4مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة مبقتضى التشريعات
النافذة مبا ال يتجاوز شهر عن كل سنة.

1919دخل اجلمعيات اخليرية والشركات غير الربحية
والنقابات واالحتادات املهنية اجلمعيات التعاونية
وجلان الزكاة والصناديق اخليرية املرخصة شريطة:

5 -5الراتب التقاعدي.
6 -6مهمة السفر أو بدل التمثيل املدفوعة ملوظفي القطاع
العام أو اخلاص شريطة إنفاقها في سبيل الوظيفة.
7 -7املستردات من الضرائب نتيجة تسوية أوضاع عن
سنوات سابقة.
8 -8الدخل من الوظيفة أو االستخدام املتحقق لألعمى أو
املصاب بعجز أو إعاقة ال تقل عن ( )%50وفقا ً لتقرير
اللجنة الطبية املختصة.
9 -9الدخول املعفاة مبوجب قانون خاص أو اتفاقية ثنائية
أو متعددة األطراف تعقدها السلطة الوطنية.
1010املبالغ اإلضافية التي تدفع كبدالت أو عالوات بحكم
العمل في اخلارج ألعضاء السلك الدبلوماسي
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أ-

أن يكون الدخل من عمل ال يستهدف الربح.

ب -أن ال يكون الدخل ناجتا ً عن أعمال جتارية
أو استثمارية ذات طبيعة تؤثر على القدرة
التنافسية للقطاع اخلاص.
ج -االلتزام بتقدمي نسخة من احلسابات اخلتامية
سنويا ً مصادق عليها من املدقق القانوني.

الفصل الثاني :التنزيالت
املادة ( )8التنزيالت على الدخل
1 -1للتوصل إلى مقدار الدخل اخلاضع للضريبة ألي

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
شخص تُنزل النفقات واملصاريف التي أنفقت أو
أستحقت كليا ً وحصرا ً في سبيل إنتاج الدخل اإلجمالي
خالل الفترة الضريبية مبا فيها:
أ-

مصروفات البيع والنقل والتسويق والتوزيع.

ب -املصروفات اإلدارية والرسوم القانونية
واإليجارات.
ج -املرابحة وفوائد القروض.
د -ضريبة القيمة املضافة على الرواتب واألجور
وضريبة القيمة املضافة املدفوعة على أرباح
املصارف والشركات املالية واملؤسسات املالية.
هـ -الرواتب واألجور املدفوعة.
و -و .مصاريف التأسيس ،وبدل اخللو واملفتاحية
والشهرة املدفوعة شريطة توزيعها على خمس
سنوات بالتساوي من تاريخ دفعها.
ز -مكافأة نهاية اخلدمة املدفوعة وفق التشريعات
النافذة.
ح -التعويضات املدفوعة بدل إصابة العمل أو الوفاة
ونفقات معاجلة املستخدمني (بفتح الدال)
وعائالتهم وأقساط التأمني على حياتهم ضد
إصابة العمل.
ط -املبالغ التي يدفعها املستخدم (بكسر الدال)
ألي صندوق موافق عليه من الوزير كصندوق
االدخار والتوفير والضمان والتأمني الصحي.
ي -نفقات التدريب الفعلية للموظفني واملستخدمني
مبا ال يزيد عن ( )%2من الدخل الصافي
السنوي.
ك -النفقات الفعلية للبحث والتطوير الداخلية
والبحث العلمي والشراكة مع املؤسسات العلمية
بهدف التطوير مبا ال يزيد عن ( )%2من الدخل
اإلجمالي ،أو ( 500000شيكل) أيهما أقل
سنوياً.
ل -النفقات الفعلية لتبني املواصفات واملعايير
الفلسطينية والتطبيق األمثل إلدارة املؤسسات
مبا يشمل تطوير األنظمة احملاسبية االلكترونية
وتبني معايير احملاسبة الدولية مبا ال يزيد عن
( )%2من الدخل اإلجمالي أو ( 500000شيكل)
أيهما أقل سنوياً.
م -النفقات الفعلية لالستطالع والبحث عن أسواق

أو آفاق جديد لتصدير وترويج املنتجات
الفلسطينية مبا ال يزيد عن ( )%2من الدخل
اإلجمالي أو ( 500000شيكل) أيهما أقل
سنوياً.
ن -فروقات العملة املدنية.
س -النسبة احملددة من كلفة األصول كاملكائن
واآلالت واملعدات واألثاث واملفروشات واألبنية
التي حتتوي على آالت شغالة ميلكها املكلف حاالً
أو ماالً لقاء استهالكها خالل الفترة الضريبية
التي حتقق فيها الدخل وفقا ً لنظام يصدر
مبوجب أحكام هذا القرار بقانون.
ع -نفقات الضيافة بنسبة ال تزيد عن ( )%1من
الدخل اإلجمالي أو ( 150000شيكل) سنويا ً
أيهما أقل للشخص الطبيعي واملعنوي باستثناء
الشركات املساهمة العامة حيث يتم قبول هذه
النفقة لها بنسبة ال تزيد عن ( )%1من الدخل
اإلجمالي أو ( 300000شيكل) أيهما أقل
سنوياً.
ف -الديون املعدومة ،وفقا ً لتعليمات تصدر عن
الوزير بتنسيب من املدير وبالتنسيق مع سلطة
النقد واجلهات ذات العالقة.
ص -اخلسارة الناجمة عن استبدال املاكينات واآلالت
واملعدات أو بعض أجزائها املستخدمة في العمل،
وبتم حساب هذه اخلسارة على أساس تكلفة
املاكينات واآلالت أو املعدات أو بعض أجزائها
مطروحا ً منها ما حصل عليه املكلف من ثمنها
وما سبق تنزيله عن استهالكها.
ق -حصة الفروع من نفقات املركز الرئيسي املوجود
خارج فلسطني وبنسبة ال تتجاوز ( )%2سنويا ً
من مجموع دخل الفروع في فلسطني اخلاضع
للضريبة.
ر -مخصص األخطار السارية واإلدعاءات حتت
التسوية املبلغ عنها لشركات التأمني وفق
تعليمات تصدر عن الوزير بناء على تنسيب من
املدير.
ش -مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
والفوائد والعموالت املترتبة عليها للبنوك
وشركات اإلقراض املتخصصة ،وفق تعليمات
تصدر عن الوزير بتنسيب من املدير.
2 -2تستبعد املصاريف والنفقات املتعلقة بالدخل املعفي من
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الضريبة مبوجب تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب
من املدير.
املادة ( )9تنزيالت غير مقبولة
ال يجوز إجراء التنزيالت اآلتية:
1 -1النفقات املنزلية أو الشخصية أو اخلاصة.
2 -2كلفة أي عمران أو حتسيناته التي تزيد على رأس املال.
3 -3اخلسارة أو أي نفقات ميكن استردادها مبوجب
بوليصة تأمني أو عقد تعويض.
4 -4املخصصات واالحتياطيات على اختالف أنواعها ،مع
مراعاة ما ورد في البندين (ر ،ش) من الفقرة ( )1من
املادة ( )8من هذا القرار بقانون.

املادة ( )11التبرعات
ينزل من الدخل اخلاضع للضريبة التبرعات املدفوعة
لصناديق الزكاة ،واجلمعيات اخليرية واجلمعيات غير
الهادفة للربح واملسجلة رسميا ً في فلسطني ،والتبرعات
ملؤسسات السلطة الوطنية ،والصناديق اخلاصة والعامة
مبوجب دعوة رسمية بحيث ال تزيد عن ( )%20من الدخل
اخلاضع خالل الفترة الضريبية نفسها.

الفصل الثالث :اإلعفاءات والتقاص
املادة ( )12اإلعفاءات
1 -1للتوصل ملقدار الدخل اخلاضع للضريبة مبنح
الشخص الطبيعي املقيم اإلعفاءات اآلتية:

5 -5املبالغ املدفوعة كضريبة دخل.

أ-

6 -6املصاريف الرأسمالية.

ب -املبلغ الفعلي املدفوع كبدل مواصالت ثابتة
ملوظفي ومستخ َدمي القطاع العام.

7 -7الرواتب أو األجور أو أي مبلغ آخر خاضع للضريبة ما
لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة.
8 -8اخلسائر الناجتة عن إعادة تقييم األصول.
9 -9الغرامات اجلزائية.
املادة ( )10تنزيل اخلسارة
1 -1إذا حلقت خسارة بأي شخص خالل الفترة الضريبة
في أحد مصادر دخله اخلاضع للضريبة مبقتضى
هذا القرار بقانون فيجري تنزيلها من مجموع دخله
الصافي في الفترة الضريبية نفسها من املصادر
األخرى.
2 -2إذا بلغت اخلسارة مقدارا ً ال ميكن تنزيله بالكامل
على الوجه املبني في الفقرة ( )1من هذه املادة يدور
رصيدها إلى الفترة الضريبية التالية مباشرة ثم إلى
الفترة الضريبية التي تليها بحد أقصى ال يزيد عن
خمس فترات ضريبية.
3 -3ال يجوز تنزيل اخلسارة التي إن كانت ربحا ً ملا خضعت
للضريبة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
4 -4على الرغم مما ورد في الفقرات السابقة من هذه املادة
ال يتم تنزيل اخلسارة أو تدويرها إال إذا أبرز املكلف
حسابات أصولية صحيحة.
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إعفا ًء سنويا مقداره ( 30000شيكل).

ج -املبلغ الفعلي املدفوع كبدل مواصالت فعلية أو
( )%10من إجمالي الراتب السنوي أيهما أقل
ملستخ َدمي القطاع اخلاص.
د -مساهمة املوظف أو املستخ َدم في صناديق
التقاعد أو االدخار أو التأمني الصحي أو الضمان
االجتماعي وأية صناديق أخرى موافق عليها من
الوزير.
هـ -إعفاء شراء أو بناء بيت سكن بقيمة (30000
شيكل) ملرة واحدة فقط ،أو إعفاء من مبلغ الفوائد
الفعلية املدفوعة على قرض بنكي أو مؤسسة
إقراض أو إسكان انفق على شراء أو بناء مسكن
وبحد أقصى ( 4000شيكل) سنوياً ،على أن ال
تزيد عن ( 10سنوات) كحد أعلى ،شريطة تقدمي
املستندات املعززة لذلك.
و -إعفاء جامعي مببلغ ( 6000شيكل) سنويا لقاء
اإلنفاق على دراسته أو دراسة زوجه أو أي من
أوالده في جامعة أو كلية مجتمع أو معهد فوق
مستوى الثانوية العامة باستثناء من حصل على
منحة أو بعثة وبحد أقصى طالبني في كل سنة.
2 -2ملجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير تعديل
اإلعفاءات املنصوص عليها في هذه املادة كليا ً أو جزئيا ً
وفقا ً ملقتضيات املصلحة العامة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )13تنزيل وتقاص ضريبة األبنية واألراضي
يتم تنزيل وتقاص ضريبة األبنية واألراضي املدفوعة من
قبل أي شخص في أي سنة عن األبنية واألراضي املؤجرة
التي حتقق له منها دخل من ضريبة الدخل على النحو اآلتي:
1 -1تنزيل ما نسبته ( )%40من قيمة ضريبة املسقفات
املدفوعة كمصروفات.
2 -2تقاص ما نسبته ( )%60من قيمة ضريبة املسقفات
املدفوعة من الضريبة املستحقة ملوجب أحكام القانون
شريطة أن ال يتجاوز التقاص قيمة الضريبة املستحقة
عن اإليجارات لتلك الفترة الضريبية.
املادة ( )14دخل الزوج والزوجة
1 -1يعتبر كل من الزوج والزوجة مكلفا ً مستقالً عن اآلخر.
2 -2يتمتع كل من الزوج والزوجة باإلعفاءات املنصوص
عليها في هذا القانون باستثناء اإلعفاء الوارد في
البندين (ه ،و) من الفقرة ( )1من املادة  12من هذا
القرار بقانون بحيث مينح ألحدهما.
3 -3للزوجني أن يطلبا دمج دخولهما واعتبارهما مكلفا ً
واحداً.
املادة ( )15املعامالت الوهمية
1 -1إذا نشأ دخل عند معاملة التصرف التي أجراها املكلف
لصالح أي ممن يعيلهم ولم يكمل الثامنة عشرة من
عمره عند بدء الفترة الضريبية التي حتقق فيها الدخل
يعتبر هذا الدخل ألغراض هذا القرار بقانون دخالً
للشخص الذي أجرى معاملة التصرف.
2 -2إذا نشأ دخل عن معاملة تصرف يصح الرجوع عنها،
يبقى هذا الدخل دخالً للشخص الذي أجرى معاملة
التصرف ،وتعتبر معاملة التصرف معاملة يصح
الرجوع عنها إذا تضمنت نصا ً يمُ كن من حتويل الدخل
أو إعادة حتويله إلى الشخص الذي أجرى معاملة
التصرف أو إذا مكن من االضطالع بالسيطرة على
الدخل أو املوجودات التي يتأتى منها الدخل بصورة
مباشرة أو غير مباشرة.
3 -3إذا ثبت للمقدر أن معاملة من املعامالت مصطنعة
أو وهمية ،يجوز له أن يستبعد تلك املعاملة وتقدير
الضريبة املستحقة على أشخاص املعنيني بنا ًء على
ذلك.
4 -4إذا تعاطى شخص غير مقيم أي عمل أو نشاط أو مهنة

خاضعة للضريبة مبوجب أحكام هذا القرار بقانون
مع شخص مقيم ،وتبني للمقدر أن السيطرة لغير
املقيم على العمل إلى حد ال يترك للمقيم دخالً أو ربحا ً
أو حتقق له دخالً أقل مما ميكن احلصول عليه ،تقدر
الضريبة بالنظر إلى األرباح احلقيقية على غير املقيم
وعليه دفع الضريبة ،وفي حال تخلفه عن الدفع يلزم
الشخص املقيم بدفع الضريبة على هذا األساس.

الفصل الرابع :نسب الضريبة وشرائحها
املادة ( )16الشرائح والنسب الضريبية
1 -1تُستوفى الضريبة عن الدخل اخلاضع ألي شخص
طبيعي حسب النسب والشرائح اآلتية:
أ-

من ( 1حتى  40000شيكل) بنسبة (.)%5

ب -من ( 400001حتى  80000شيكل) بنسبة
(.)%10
ج -ما زاد عن ذلك بنسبة (.)%15
2 -2تستوفى الضريبة على الدخل اخلاضع للضريبة ألي
شخص معنوي بنسبة (.)%15
3 -3تُستوفى الضريبة بنسبة ( )%5على شركات التأمني
التي تقوم بالتأمني على احلياة وذلك من املجموع
الكلي ألقساط التأمني على احلياة املستحقة للشركة،
أما الدخول األخرى املتأتية للشركة من غير هذا
النشاط يطبق عليه أحكام هذا القرار بقانون وكما ورد
في الفقرة ( )2من هذه املادة.
4 -4تعتبر الضريبة املُستوفاة من الشخص املعنوي ضريبة
نهائية ال يجوز ردها أو تقاصها ألي شريك أو مساهم.
5 -5ملجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل الشرائح
والنسب الضريبية املشار إليها في هذه املادة كليا ً أو
جزئيا وفقا ً ملقتضيات املصلحة العامة.

الفصل اخلامس :تقدير ضريبة الدخل
املادة ( )17تقدير الضريبة
1 -1تقدر الضريبة على النحو اآلتي:
أ-

التقدير الذاتي من قبل املكلف بتقدمي اإلقرار
الضريبي ومرفقاته.
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ب -التقدير اإلداري من قبل املقدر في حالة عدم
تقدمي املكلف اإلقرار الضريبي أو عدم قبوله
بصورة كلية أو جزئية.
ج -التقدير باتفاق املكلف والدائرة على قيمة
الضريبة املستحقة في حال عدم موافقة املقدر
على التقدير الذاتي أو اعتراض املكلف على
التقدير اإلداري.
د -التقدير من قبل احملكمة.
2 -2تقدر الضريبة عل املكلف قبل نهاية سنته املالية في
حال انتهاء أو تصفية أعماله ألي سبب كان مبا فيها
نيته مغادرة البالد.

لقاء إيصال أو بالبريد املسجل بعلم الوصول أو
بأية وسلة أخرى يوافق عليها الوزير بتنسيب من
املدير ويرسل إلى الدائرة خالل األربعة أشهر التالية
النتهاء الفترة الضريبية ،موضحا ً فيه تفاصيل دخله
اإلجمالي وتنزيالته ودخله الصافي وإعفاءاته ودخل
اخلاضع للضريبة والضريبة املستحقة عليه عن الفترة
الضريبية.
2 -2مينح املكلف الذي يسلم اإلقرار الضريبي ومرفقاته
خالل املدة احملددة خصما ً تشجيعيا ً عن رصيد
الضريبة املستحق للدفع على النحو اآلتي:
أ-

3 -3يكون إعادة تقدير الضريبة من قبل وزير املالية أو
املوظف املفوض من قبله خطياً.
املادة ( )18الفئات امللزمة بتقدمي اإلقرار الضريبي
1 -1مبوجب أحكام هذا القرار بقانون يلزم كل مكلف
بتقدمي اإلقرار الضريبي املعزز باملستندات واملعلومات
الالزمة وفقا ً للمواد ( )19و()20من هذا القرار
بقانون ،وتكون تلك اإلقرارات واملعلومات خاضعة
للتدقيق من قبل املقدر.
2 -2على األشخاص املعفاة دخولهم من الضريبة مبوجب
التشريعات االستثمارية السارية املفعول تقدمي
اإلقرار الضريبي.
3 -3على الورثة أو من ميثلهم تقدمي اإلقرار الضريبي
عن مورثهم خالل ( )6أشهر من تاريخ الوفاة ودفع
الضريبة املترتبة قبل توزيع التركة.
ٍ
مصف ألي شركة أن يبلغ الدائرة خطيا ً ببدء
4 -4على كل
إجراءات التصفية؛ لبيان وتثبيت املبالغ الضريبية
املستحقة على الشركة ،ويقدم إقرارا ً ضريبيا ً عن
الشركة املكلف بتصفيتها ويلزم بدفع الضريبة حال
استحقاقها وفق أحكام هذا القرار بقانون.
5 -5للوزير بتنسيب من املدير إصدار تعليمات يعفي
مبوجبها فئات معينة من األشخاص الطبيعيني من
تقدمي اإلقرار املنصوص عليه في هذه املادة.
املادة ( )19موعد تقدمي اإلقرار الضريبي
1 -1يلزم كل مكلف بتقدمي اإلقرار الضريبي وفقا ً للنموذج
املعتمد من قبل الدائرة واملرفقات املشار إليها في
املادة ( )20من هذا القرار بقانون وأن يسلمه باليد،
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خصم ( )%4من رصيد الضريبة املستحق بعد
حسم السلفيات املدفوعة التي منح عليها خصم
سابق من الدائرة ،إذا مت تسليم اإلقرار في
الشهر األول من الفترة الضريبية التالية ودفع
الضريبة خالل هذا الشهر أو خالل الفترات
الضريبية املشمولة في اإلقرار.

ب -خصم ( )%2من رصيد الضريبة املستحق
بعد حسم السلفيات املدفوعة التي منح عليها
خصم سابق من الدائرة إذا مت تسليم اإقرار
في الشهر الثاني أو الثالث من الفترة الضريبية
التالية ودفع الضريبة حتى نهاية الشهر الثالث
من الفترة الضريبية التالية أو خالل الفترات
الضريبية املشمولة في اإلقرار.
املادة ( )20مرفقات اإلقرار الضريبي
1 -1يتعني على املكلف عند تقدمي اإلقرار الضريبي إرفاقه
باآلتي:
أ-

نسخة من احلسابات اخلتامية للسنة الضريبية
وشهادة املدقق القانوني املرخص وكشف
تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه
من املدقق القانوني املرخص ،وذلك للشركات
املساهمة العامة واخلصوصية وأي شخص
معنوي يخضع للضريبة واألشخاص املعفاة
دخولهم من الضريبة مبوجب التشريعات
االستثمارية السارية املفعول واملكلفني األفراد
وفق تعليمات تصدر من الوزير بتنسيب من
املدير.

ب -مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من هذه املادة على
الشركات العادية واألشخاص امللزمني مبسك
حسابات أصولية إرفاق نسخنة من احلسابات
اخلتامية وكشف تعديلي لغايات الضريبة وفق
القوانني واألنظمة املعمول بها.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
2 -2على املكلفني خالفا للمكلفني املذكورين في الفقرة ()1
من هذه املادة ،أن يوضحوا في إقراراتهم الضريبية
صافي الدخل اخلاضع للضريبة مبوجب كشف
مختصر إليراداتهم ومصروفاتهم عن الفترة الضريبية.
املادة ( )21صالحية املقدر
1 -1يعتبر اإلقرار الضريبي املقدم من املكلف مقبوالً بشكل
مبدئي عند استالمه.
2 -2للمقدر بعد فحص اإلقرار ومرفقاته قبوله أو رفضه
كليا ً أو جزئيا ً إذا توفرت لديه أسباب حول صحو أو
عدم صحة البيانات الواردة فيه وإبالغ املكلف مبذكرة
حضور للمناقشة خالل سنة من تاريخ تسليم اإلقرار
الضريبي.
3 -3إذا وافق املكلف على تعديل اإلقرار الضريبي يحدد
مقدار الضريبة ويبلغ املكلف ذلك بإشعار خطي
ويكون القرار غير قابل لالعتراض أو الطعن وتكون
الضريبة واجبة األداء.
4 -4إذا لم يوافق املكلف على تعديل اإقرار الضريبي ،أو لم
يلتزم بحضور جلسة املناقشة ،يجوز للمقدر أن يقدر
دخله اخلاضع للضريبة والضريبة املستحقة عليه
ويكون قرار املقدر قابل لالعتراض خالل ( )30يوما ً
من تاريخ تبلغ املكلف إشعار التقدير.
5 -5في حال عدم تقدمي املكلف لإلقرار الضريبي ومرفقاته
في املوعد احملدد ،يجوز للمقدر إجراء التقدير بالفطنة
والدراية ،وإبالغ املكلف مبوجب إشعار خطي يحدد
فيه دخله اخلاضع للضريبة ،والضريبة املستحقة
عليه ،ويكون قرار املقدر قابالً لالعتراض خالل ()30
يوما ً من تاريخ تبلغ املكلف إشعار التقدير.
املادة ( )22قطعية الضريبة لعدم طلب اإلعفاءات
1 -1إذا لم يتقدم املكلف بطلب اإلعفاءات التي تنص عليها
القانون خالل ( )3أشهر من نهاية الفترة الضريبية
يعتبر االقتطاع نهائياً.
2 -2إذا تقدم املكلف بطلب اإلعفاءات املشار إليها في الفقرة
( )1من هذه املادة على املقدر مراجعة االستقطاعات
وإعادة النظر فيها خالل سنة من تاريخ تقدمي الطلب.
املادة ( )23الفحص الضريبي ومراجعة سجالت املكلفني
1 -1على املكلف أن يحتفظ في مكان إدارة عمله بسجالت
ومستندات مالية منظمة وفقا ً ألحكام القوانني

واألنظمة املعمول بها ملدة خمس سنوات ،الحقة للفترة
الضريبية التي اكتسبت فيها الضريبة الصفة القطعية.
2 -2للمدير أو ألي موظف مفوض من قبله خطيا ً أن يدخل
إلى أي مكامن يجري تعطي عمل فيه ،وأن يفحص
البضائع اخلزنة والنقد واآلالت والسجالت احلسابية
واملستندات ،وله االحتفاظ بها ملدة ال تزيد عن شهر إذا
اقتنع بأن االحتفاظ بها ضروريا ً لغايات تنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون.
3 -3يعتبر املدير وموظفو الدائرة املفوضني خطيا ً أثناء
قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي وذلك في
حدود اختصاصهم وفي احلاالت التي تستدعي ذلك.
4 -4للمدير أو ألي موظف مفوض من قبله خطيا ً طلب
املعلومات الضرورية وتبادل املعلومات الضريبية
الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مع الدوائر املالية
والضريبية أو أية دائرة أو جهة أخرى وفقا ً ألحكام
القانون.
املادة ( )24التبليغ ودعوات احلضور
1 -1يجري تبليغ أي إشعار أو مراسالت صادرة مبقتضى
أحكام هذا القرار بقانون بإحدى الطرق اآلتية:
أ-

يبلغ املكلف بالذات أو املفوض عنه قانونا ً ويعتبر
في هذه احلالة مبلغا ً اعتبارا ً من اليوم التالي
لتسليمه وفي حال امتنع عن اإلستالم أو رفض
التوقيع على إشعار علم اإلستالم اثبت املُبلغ
ذلك على أصل الورقة املراد تبليغها أو على
إشعار علم اإلستالم ويعتبر التبليغ في هذه
احلالة صحيحاً.

ب -بالبريد املسجل مع علم الوصول إلى آخر عنوان
معروف له أو حملل عمله ،ويعتبر املكلف مبلغا ً
بعد مرور مدة ال تزيد على ( )10أيام من اليوم
التالي ليوم إرساله بالبريد ،ويعتبر كل إشعار
أرسل مبقتضى هذه الفقرة أنه سلم حسب
األصول إلى الشخص املعنون له فيما لو رفض
ذلك الشخص أن يتسلمه.
2 -2إذا تعذر تبليغ املكلف وفقا ً ألحكام الفقرة (/1أ) من
هذه املادة ،للمدير إجراء التبليغ من خالل النشر في
صحيفتني محليتني يوميتني ويعتبر هذا النشر تبليغا ً
قانونيا ً ومنتجا ً جلميع آثاره.
3 -3إذا غير املكلف عنوانه لتبليغ اإلشعار أو املراسالت،
ولم يبلغ الدائرة بذلك عندئذ يعتبر التبليغ على العنوان
املثبت لدى الدائرة صحيحاً.
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دليل التشريعات السارية في فلسطني
املادة ( )25التحاسب على الدخل من العقود طويلة املدى
1 -1لغايات أحكام هذا القرار بقانون يقصد بالعقود
طويلة املدى :عقود البناء والعطاءات والتركيب
وتقدمي اخلدمات املتصلة بها ،والتي لم يتم تنفيذها
خالل الفترة الضريبية التي بدأ املباشرة بتنفيذ العقد
خاللها.
2 -2يتم احتساب الدخل واملصروف لهذه الغاية وفق
تعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب من املدير.
املادة ( )26إعادة التقدير من قبل الوزير أو من يفوضه
1 -1للوزير أو املوظف املفوض من قبله خطيا ً خالل أربع
سنوات من تاريخ تقدمي اإلقرار الضريبي وفقا ً
ألحكام هذا القرار بقانون أو خالل أربع سنوات
من الفترة الضريبية التالية للسنة التي جرى
فيها التقدير على املكلف ،أن يعيد النظر باإلقرار
الضريبي أو بأي من اإلجراءات التي اتخذها املقدر
على أن يتاح للمكلف فرصة لسماع أقواله وتقدمي
دفوعه ،ويشترط في ذلك أن ال يصدر الوزير أو
املوظف املفوض من قبله قرارا ً بتخفيض الضريبة
إال في احلاالت اآلتية:
أ-

تصحيح األخطاء احلسابية.

ب -تعديل اإلعفاءات املنصوص عليها في هذا القرار
بقانون وأي تقاص أو خصم ورد النص عليه
فيه.
2 -2للوزير أو املوظف املفوض من قبله خطيا ً أن يعيد النظر
في التقدير الذي مت على ذلك املكلف للمحاسبة عن
دخله من أي مصدر لم يكن من الوقائع التي فصلت
فيها احملكمة من حيث املوضوع عندما نظرت في
الطعن املقدم بشأن ذلك التقدير.
3 -3يعتبر القرار الصادر وفق أحكام هذه املادة قابالً
للطعن لدى احملكمة خالل ( )30يوما ً من تاريخ تبلغ
املكلف إشعار التقدير.
املادة ( )27متثيل املكلفني
1 -1ألي شخص أن ينيب عنه خطيا ً شخصا ً آخر؛ لتمثيله
أمام الدائرة في أي إجراء من إجراءات تقدير دخله
املنصوص عليه في هذا القانون ،وحتدد شروط اإلنابة
مبوجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
2 -2على مدققي احلسابات القانونيني وممثلي املكلفني
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أن يقدموا للدائرة كشفا ً سنويا ً بأسماء عمالئهم
وعناوينهم خالل مدة أقصاها ثالثة أشهر من بداية
السنة املالية الالحقة.
املادة ( )28االعتراض على التقدير
1 -1للمكلف الذي قدرت عليه الضريبة وفقا ً ألحكام املادة
( )21من هذا القرار بقانون ولم يوافق على التعديالت
أو التقدير أن يعترض على هذا التقدير خطياً ،خالل
( )30يوما ً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير مبينا ً
في الئحة اعتراضه األسباب التي يستند إليها في
اعتراضه واملبلغ الذي يسلم به من الضريبة املقدرة.
2 -2إذا قدم االعتراض بعد انقضاء املدة احملددة في الفقرة
السابقة واقتنع املقدر بأن املعترض لم يتمكن من
تقدمي اعتراضه خالل املدة املذكورة بسبب غيابه عن
فلسطني أو مرضه أو ألي سبب معقول آخر يقبله ،جاز
له أن ميدد تلك املدة إلى األجل الذي يراه مناسباً.
3 -3على املعترض أن يدفع عن تقدمي اعتراضه مبلغ
الضريبة غير املختلف عليها على أن يؤخذ بعني
االعتبار أي مبلغ كان املعترض قد دفعه على حساب
الفترة الضريبية أو الفترات الضريبية املعترض عليها.
4 -4يدعو املقدر املعترض إلى جلسة للنظر في اعتراضه،
وال يجوز للمعترض خالل جلسة االعتراض إبداء
أي أسباب غير مذكورة في الئحة االعتراض ،وله
حق تقدمي البينة على أسباب اعتراضه وللمقدر
حق طلب املعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب
إبراز املستندات املتعلقة بدخل املعترض ويجوز له
استجواب أي شخص يعتقد أن لديه معلومات تتعلق
بالتقدير املعترض.
5 -5إذا وافق املقدر على ما أورده املعترض أو مت االتفاق بني
الطرفني على تقدير الدخل يقوم املقدر بتعديل التقدير
تبعا ً لذلك ،ويعد التقدير نهائيا ً وملزما ً للطرفني.
6 -6إذا لم يحضر املعترض اجللسة احملددة للنظر في
االعتراض أو لم يوافق املقدر على الوجه املبني في
الفقرة السابقة فيجوز له بقرار معلل أن يقر التقدير
املعترض عليه أو يخفضه أو يزيده أو يلغيه ،ويعتبر
القرار الصادر مبوجب هذه الفقرة قابالً لالستئناف
أمام احملكمة خالل ( )30يوما ً من تاريخ تبلغه إشعار
التقدير.
7 -7في كل األحوال يبلغ املقدر املعترض نتيجة اعتراضه
بإشعار خطي.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
مبلغ ( 300شيكل) وال يزيد عن مبلغ (600
شيكل) عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة
ويدفع نصف الرسم عند جتديد االستئناف.

املادة ( )29االستئناف والنقض
1 -1تشكل محكمة خاصة تسمى (محكمة استئناف قضايا
ضريبة الدخل) ضمن مالك السلطة القضائية وتنعقد
برئاسة قاضي ال تقل مرتبته عن قاضي محكمة عليا
وعضوية قاضيني ال تقل مرتبة كل منهما عن قاضي
محكمة استئناف يخضعون ألحكام قانون السلطة
القضائية واألنظمة الصادرة مبقتضاه وتعقد جلساتها
في مدينة القدس أو في أي مكان آخر تراه مناسباً.

ب -التوضيح في الئحة استئنافه املبلغ الذي يسلم
به من الضريبة املقدرة وعليه أن يقدم للمحكمة
إيصاال بدفعه مرفقا ً مع الئحة االستئناف ويرد
االستئناف إذا لم يدفع املبلغ املسلم به على هذا
الوجه.

2 -2تطبق أحكام قانون أصول احملاكمات املدنية والتجارية
فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون واألنظمة
الصادرة مبوجبه.

ج -إقامة الدليل على أن التقدير باهظ وال يجوز
للمستأنف إثبات أية وقائع لم يدع بها بداية أمام
مصدر القرار املستأنف.

3 -3تختص احملكمة بالنظر في أي استئناف يقدم للطعن
في قرارات التقدير أو إعادة النظر في التقدير
التي يجوز استئنافها مبقتضى أحكام هذا القانون
واملطالبات املتعلقة بأية مبالغ يتوجب خصمها أو
دفعها أو اقتطاعها كضريبة نهائية أو دفعها على
حساب الضريبة.

8 -8إذا صدر أي قرار مبقتضى أحكام املادة ( )26من هذا
القرار بقانون وكان املكلف قد قدم استئنافا ً ضد قرار
املقدر املتعلق بفترة ضريبية أو فترات ضريبية ذاتها
يترتب على احملكمة اآلتي:

4 -4تعطى قضايا ضريبة الدخل صفة االستعجال وجتري
احملاكمة بصورة علنية إال إذا قررت احملكمة خالف
ذلك ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير أو
قرار إعادة التقدير مستأنفا ً عليه.
5 -5يتولى أي من موظفي الوزارة احلقوقيني وبتفويض
خطي من قبل الوزير بناء على تنسيب من املدير
متثيل الدائرة في متابعة الدعاوى التي تكون الدائرة
طرفا ً فيها أمام احملاكم املختصة ويتولى تقدمي اللوائح
والطلبات واملرافعة في تلك الدعاوى إلى آخر درجة من
درجات احملاكم والتنسيب للمدير بإجراء املصاحلات.
6 -6للمحاكمة أن تؤيد ما ورد في قرار التقدير املطعون
فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة ولها أن
تعيد القضية إلى املستأنف عليه إلعادة التقدير وفقا ً
للتعليمات التي ترتئيها ،ولها في حال قررت رد
اإلستناف أو رد جزء منه أن تقرر إضافة ( )%10من
املبلغ الذي لم يسلم به املستأنف من مبلغ الضريبة
احملكوم به عن كل سنة استمر فيها نظر القضية لدى
احملكمة ولهذا اخلصوص تعتبر أي مدة سنة إذا زادت
عن ستة أشهر.
7 -7يتوجب على املستأنف القيام باآلتي:
أ-

دفع رسم عند تقدمي االستئاف في كل فترة
ضريبية مستأنفة بنسبة تعادل ( )%1من الفرق
بني مقدار الضريبة املقدرة عليه واملقدار الذي
يسلم به من تلك الضريبة ،على أن ال يقل عن

أ-

إسقاط االستئناف املقدم للطعن في قرار املقدر.

ب -النظر في االستئناف املقدم مبقتضى أحكام
املادة ( )26من هذا القرار بقانون أن يقوم
املستأنف بدفع الفرق بني الرسم املترتب على
استئناف قرار املوظف املفوض واالستئناف
املقدم ضد قرار املقدر.
9 -9يتولى املقدر تبليغ املكلف خطيا ً مبقدار الضريبة
املستحقة عليه وفقا ً لقرار احملكمة.
1010كل حكم أو قرار تصدره احملكمة يكون قابالً للطعن
بالنقض خالل ( )30يوما ً من تاريخ تفهمه أو تبلغه
وفقا ً لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل
الصادر مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
1111يجوز للمدير أو من يفوضه خطيا ً باالتفاق مع
املستأنف أو الطاعن بالنقض حل أي من القضايا
املنظورة مصاحل ًة قبل صدور احلكم القطعي بها،
ويخضع االتفاق في هذه احلالة للتصديق من قبل
احملكمة.

الفصل السادس :إجراءات وطرق حتصيل
ضريبة الدخل
املادة ( )30دفع الضرائب
1 -1يتم دفع الضرائب من خالل دفع سلفة على حساب
الضريبة أو اخلصم من املصدر أو الدفع املرفق مع
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تقدمي اإلقرار والدفع الفوري عند تسوية احلساب
والدفع على أقساط.

مبوجب كشف تفصيلي وذلك خالل خمسة عشر يوما ً
من تاريخ الدفع.

2 -2على املكلف دفع سلفية على حساب الضريبة املستحقة
عليه عن كل فترة ضريبية ،وحتدد مواعيد الدفع
واحلوافز وفقا ً لتعليمات تصدر عن الوزير بتنسيب
من املدير.

4 -4للمقدر اعتبار املبالغ املقتطعة وفقا ً ألحكام الفقرة
( )3من هذه املادة ضرائب نهائية في حال عدم
تقدمي اإلقرار الضريبي وعدم وجود مصادر دخل
أخرى لهذا املكلف وله إعادة النظر فيها خالل
السنتني التاليتني لتاريخ الدفع إذا توفرت لديه أدلة
وبيانات خالفا ً ملا قدم في الكشف ويتم االقتطاع
وفقا ً لنسب الضريبة والشرائح واإلعفاءات املقررة
مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.

3 -3في حال حتديد قيمة الضريبة من قبل الدائرة أو من
قبل احملكمة يتم دفع الضريبة خالل ( )30يوما ً من
تاريخ تبلغ املكلف إشعار التقدير أو قرار احملكمة إذا
اكتسب أي منهما الصفة القطعية.
4 -4على كل مصف ألي شركة أو قيم تركة أو وكيل تفليسة
أو أي شخص مسؤول عن أية تصفيه أو تسوية من أي
نوع كانت ،أن يبلغ املدير خطيا ً ببدء إجراءات التصفية
أو إشهار اإلفالس ،أو أي إجراء آخر حسب مقتضى
احلال لغايات بيان وحتديد املبالغ املستحقة للدائرة،
وفي حال التخلف عن ذلك يعتبر كل منهم مسؤوالً
مسؤولية مباشرة وشخصية عن دفع تلك املبالغ وفق
أحكام هذا القرار بقانون.
5 -5مع مراعاة ما ورد في أحكام املادة ( )31من هذا القرار
بقانون ،يتوجب على املكلف باقتطاع الضريبة من
املصدر توريدها حلساب الدائرة خالل ( )30يوما ً من
تاريخ اقتطاعها.
املادة ( )31خصم الضريبة من املصدر
1 -1يعتبر املقيم الذي يكون وكيالً قانونيا ً أو جتاريا ً أو
فرعا ً أو شريكا ً لشخص غير مقيم أو يكون له عالقة
جتارية معه ،مسؤوالً عن القيام بالنيابة عنه بكافة
اإلجراءات املنصوص عليها في هذا القرار بقانون،
مبا فيها خصم الضريبة املستحقة وتوريدها حلساب
الدائرة.
2 -2يتوجب على الشخص املقيم في حال دفعه أي مبلغ
خاضع للضريبة مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون
لشخص غير مقيم خصم بنسبة ( )%10من املبلغ
كضريبة مقطوعة ونهائية ،وتوريدها حلساب
الدائرة ،ويستثنى من ذلك أقساط إعادة التأمني التي
تدفع لشركات التأمني في اخلارج وفي حال عدم
قيامه بذلك حتصل هذه النسبة منه باعتباره مكلفا ً
بدفعها.
3 -3يتوجب على صاحب العمل أو املسؤول عن دفع راتب
أو أجر أو عالوة أو مكافأة وما في حكمهما ،أن يخصم
عند دفعها الضريبة املستحقة وتوريدها للدائرة
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5 -5يتوجب على كل صاحب عمل االحتفاظ بسجل
خاص بتضمن أسماء املستخدمني لديه ورواتبهم
وأجورهم وأية عالوات أخرى واإلعفاءات املستحقة
لهم والتعديالت التي تطرأ عليها ،وللمقدر اإلطالع
على السجل للتأكد من االلتزام بأحكام هذا القرار
بقانون.
6 -6للمقدر أن يطلب من صاحب العمل تخفيض أو زيادة
الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب واألجور وما
في حكمها لتصويب أي اقتطاع ضريبي وعلى صاحب
العمل أن يستجيب لطلبه حتت طائلة املسؤولية.
7 -7يتوجب على كل من يدفع مبلغا ً لشخص كجائزة
أو كأرباح يانصيب عينية أو نقدية ،خصم بنسبة
( )%10من قيمة هذه املبالغ وتعتبر املبالغ املقتطعة
ضريبة مقطوعة ونهائية باستثناء الشركات حيث
تضاف إلى أرباحها.
8 -8يخضع للضريبة الدخل املتحقق من فوائد الودائع
والعموالت وأرباح الودائع املشاركة في استثمار
البنوك والشركات املالية التي ال تتعاطى بالفائدة
واملدفوع ألي شخص من قبل البنوك والشركات
املالية في السلطة الوطنية بنسبة ( )%5على أن
تعتبر هذه املبالغ املقتطعة ضريبة قطعية بالنسبة
للشخص االعتباري غير املقيم والشخص الطبيعي،
ويستثنى من أحكام هذه الفقرة فوائد وأرباح الودائع
والعموالت املترتبة للبنوك لدى البنوك األخرى في
السلطة الوطنية.
9 -9يترتب على كل شخص عند دفعه أي مبالغ كالتزام
او مسانهة أو أتعاب أو أجور أو ما يشابهها
للمقيمني من األطباء واحملامني واملهندسني ومدققي
احلسابات واخلبراء واملستشارين واملفوضني عن
املكلفني وغيرهم من أصحاب املهن احلرة مبا في
ذلك املبالغ املدفوعة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق
استعمال واستغالل أي عالمة جتارية أو تصميم أو

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
براءة اختراع أو حقوق تأليف وطبع أو أي عوض
آخر عنها ،أن يخصم من هذه الدخول ما نسبته
( )%5منها كدفعة على حساب الضريبة على أي
منهم وإعداد بيان يوضح فيه مقدار الدخل واملبلغ
اخلصوم وتزويد الدائرة بنسخة عنه ودفع املبلغ
الذي مت خصمه إلى الدائرة.
1010على كل شخص حجز مبالغ حلساب الدائرة أو قام
بتوريدها إليها تطبيقا ً ألحكام هذا القرار بقانون أي
يعطي املكلف الذي حجزت أو اقتطعت منه هذه املبالغ
شهادة بها ،معفاة من جميع الرسوم ،وأن يوضح
في هذه الشهادة املبالغ التي قام بحجزها وتاريخ
احلجز وتاريخ توريدها حلساب الدائرة ،وتعتبر
الشهادات الصادرة عن اجلهات التي قامت باخلصم
حلساب الضريبة املستحقة على املكلف سندا ً للوفاء
بهذه الضريبة في حدود املبالغ املدفوعة واملوردة
حلساب الضريبة.
1111يتم تقاص أي مبلغ خصم من املصدر من الضريبة
املفروضة على الدخل عن الفترة الضريبية التي جرى
فيها اخلصم أو عن أي فترة ضريبية الحقة.
1212إذا تخلف صاحب العمل أو املسؤول عن خصم أو دفع
الضريبة التي يترتب عليه خصمها أو دفعها مبوجب
أحكام هذا القرار بقانون حتصل منه كما لو أنها
ضريبة مستحقة عليه.
1313للوزير وبتنسيب من املدير إصدار التعليمات الالزمة
لتنفيذ أحكام هذه املادة.
املادة ( )32تقسيط الضريبة
للمدير أو من يفوضه خطيا ً تقسيط الضريبة ،وذلك بنا ًء على
طلب خطي من املكلف إذا وجد أسبابا ً تستوجب ذلك وفقا ً
للتعليمات الصادرة من الوزير بتنسيب من املدير.
املادة ( )33حتصيل الضريبة
1 -1إذا لم يتم دفع الضريبة والغرامات املستحقة وفقا ً
ألحكام هذا القرار بقانون خالل املدة احملددة ،تقوم
الدائرة بتبليغ املكلف إنذارا ً خطيا ً لدفعها خالل مدة
( )30يوماً.
2 -2إذا لم يتم الدفع خالل املدة املشار إليها في الفقرة
( )1من هذه املادة للمدير أو من يفوضه خطيا ً أن
يشرع في تطبيق أحكام قانون حتصيل األموال
األميرية املعمول به ،وله في هذه احلالة ممارسة
كامل الصالحيات املخولة للحاكم اإلداري واحلجز

على أموال املكلف أينما وجدت بقرار من احملكمة
املختصة.
3 -3يعتبر تبليغ املكلف لإلنذار وفقا ً ألحكام الفقرة ( )1من
هذه املادة كافيا ً لغايات مباشرة املدير أو من يفوضه
خطيا ً القيام بإجراءات احلجز والتنفيذ وفق أحكام
قانون حتصيل األموال األميرية املعمول به.
4 -4للمدير أن يطلب من احملكمة املختصة منع أي مكلف
من مغادرة البالد قبل تسوية ديونه ،أو تقدمي كفالة أو
كفيل لضمان دفع الضريبة والغرامات املستحقة عليه
ويعتبر الكفيل مسؤوالً عن دفع الضريبة والغرامات
املترتبة عليه بالتكافل والتضامن مع املكلف كما لو
كانت ضريبة مستحقة عليه.
املادة ( )34صالحية املدير بفرض ضرائب مقطوعة
1 -1للمدير أو من يفوضه خطيا ً إصدار قرار بفرض
ضريبة مقطوعة على أي شخص ،باستثناء الشركات
املساهمة العامة وذلك في حال عدم جتاوز الضريبة
املستحقة عن أي سنة من السنوات اخلمس األخيرة
عن ( 10000شيكل) وملدة ال تزيد عن ( )5سنوات
على أن يبلغ املكلف إشعارا ً خطيا ً بذلك.
2 -2للمدير أو من يفوضه خطيا ً أن يصدر قرارا ً يقضي
بفرض ضريبة مقطوعة على فئة أو فئات معينة من
األشخاص ،باستثناء الشركات املساهمة العامة.
3 -3يحق للمدير إلغاء أي من القرارات الصادرة
استنادا ً ألحكام الفقرتني ( )2 ،1من هذه املادة ،وأن
يسري هذا القرار على الفترات الضريبية الالحقة
لصدوره مع عدم اإلخالل بأحكام (املادة (26من
هذا القرار بقانون.
4 -4على كل شخص فرضت عليه الضريبة املقطوعة
مبوجب أحكام هذه املادة دفع مبلغ الضريبة املقطوعة
خالل ( )30يوما ً من انقضاء كل سنة من السنوات
التي تسري عليها تلك الضريبة
5 -5ألي شخص فرضت عليه الضريبة املقطوعة مبوجب
أحكام هذه املادة احلق باالعتراض على هذه الضريبة
مبوجب اعتراض خطي يقدم للدائرة خالل ( )30يوما ً
من تاريخ تبلغه اإلشعار ويكون القرار الصادر بعد
النظر باالعتراض قابالً للطعن أمام احملكمة.
املادة ( )35الرديات
1 -1للمكلف احلق باسترداد املبالغ التي دفعها زيادة عن
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املبالغ املستحقة عليه وذلك مبوجب طلب خطي يقدم
للدائرة.
2 -2يقوم املقدر وفي حال مت التأكد من طلب املكلف
باسترداد الزيادة بإصدار كتاب خطي يوضح فيه
املبلغ الواجب رده وذلك خالل شهرين من تاريخ
املطالبة ،وترسل نسخة منه إلى وزير املالية والذي
يصدر قراره برد املبلغ املذكور خالل مدة ال تتجاوز
الشهرين من تاريخ تسلمه الكتاب.

الفصل السابع :الغرامات والعقوبات
املادة ( )36الغرامات
وفقا ً ألحكام هذا القانون:
1 -1إذا لم تدفع الضريبة أو املبالغ املتوجب دفعها على
حساب الضريبة في املواعيد احملددة للدفع مبقتضى
أحكام هذا القانون يضاف الى رصيد الضريبة أو تلك
املبالغ ما يعادل ( )%2من مقدار الضريبة أو املبالغ
املذكورة عن كل شهر تأخير عن املوعد احملدد قانونا ً
ويتم حتصيل هذه املبالغ وفقا ً ألحكام هذا القانون
واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه.
2 -2ال يعتبر املبلغ املضاف الى الضريبة مبقتضى أحكام
هذه املادة قسما ً منها.
3 -3تفرض على كل مكلف ملزم بتقدمي اإلقرار الضريبي
ولم يقدمه في املوعد احملدد مبوجب أحكام هذا
القانون غرامة تعادل ( )%3من الضريبة املستحقة
عن كل شهر تأخير وبحد أقصى ال يتجاوز ()%20
من الضريبة املستحقة ،وفي جميع األحوال يجب أن
ال تقل غرامة التأخير عن ( 300شيكل) للشخص
الطبيعي و( 3000شيكل) للشخص املعنوي.
4 -4تفرض غرامة تأخير بنسبة ( )%2من قيمة الضريبة
الواجب اقتطاعها عن كل شهر تأخير على أي مكلف
باقتطاع ضريبة مبقتضى أحكام هذا القانون ولم يقم
بتوريدها في املوعد احملدد.
للمدير أو من يفوضه خطيا ً أن يعفي أي مكلف من أداء
الغرامة أو جزءا ً منها إذا اقتنع بأن املكلف تأخر عن الدفع
أو تقدمي اإلقرار الضريبي ألسباب خارجة عن إرادته.
املادة ( )37العقوبات
1 -1مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد في قانون آخر
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن
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سنة أو بغرامة ال تقل عن ( 1000شيكل) وال تزيد
عن ( 10000شيكل) أو بكلتي العقوبتني معاً ،كل من
تهرب أو حاول أو حرض أو اتفق او ساعد غيره على
القيام بأي فعل من األفعال اآلتية:
أ-

تقدمي اإلقرار الضريبي السنوي استنادا ً لدفاتر
أو سجالت أو حسابات أو مستندات مصطنعة
مع تضمينه بيانات تخالف ما هو مثبت بها.

ب -تقدمي إقرار ضريبي غير صحيح وذلك بإغفال
أو إنقاص أو حذف أي دخل أو أي جزء منه.
ج -تقدمي إقرار ضريبي سنوي على أساس
عدم وجود دفاتر أو سجالت أو حسابات أو
مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو
مثبت لديه في دفاتر أو سجالت أو حسابات أو
مستندات أخفاها عن موظف الضريبة.
د -إتالف أو إخفاء الدفاتر أو السجالت أو املستندات
قبل انقضاء املدة الالزمة حلفظها وفقا ً للقوانني
واألنظمة املعمول بها.
هـ -إدراج أي بيان كاذب أو قيد صوري غير صحيح
في كشف أو بيان قدم مبقتضى أحكام هذا
القرار بقانون.
و -و .توزيع أرباح على شريك أو شركاء وهميني
بقصد تخفيض نصيبه من األرباح.
ز -اصطناع أو تغير فواتير الشراء أو البيع أو
غيرها من املستندات بغية تخفيض األرباح أو
زيادة اخلسائر.
ح -إخفاء نشاط أو أكثر مما يخضع للضريبة.
ط -االمتناع عن تقدمي املعلومات التي طلب منه
تقدميها أو أعطى معلومات أو بيانات غير
صحيحة من شأنها أن تؤثر في مسؤوليته أو
مسؤولية أي شخص آخر في دفع الضريبة أو
حتديد مقدارها.
ي -تقدمي جوابا ً كاذبا ً على أي سؤال أو طلب وجه
إليه للحصول على معلومات أو بيانات يتطلبها
هذا القرار بقانون.
ك -عدم االلتزام بتسجيل نشاط أعماله لدى الدائرة
وفق أحكام هذا القرار بقانون.
ل -عدم االلتزام بخصم الضريبة أو خصهما وعدم
توريدها حلساب الدائرة.
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م -تزوير أي منوذج أو مستند أو وثيقة صادرة عن
الدائرة.
2 -2للمدير أو من يفوضه خطيا ً طلب املعلومات الضرورية
لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون من أي شخص حتت
طائلة إيقاع العقوبات املنصوص عليها في الفقرة
( )1من هذه املادة على كل من ميتنع عن إعطاء هذه
املعلومات.
3 -3في جميع األحوال يلتزم مرتكب أي من األفعال
الواردة في الفقرة ( )1بدفع ما يعادل ضعفي النقص
في مقدار الضريبة.
4 -4يتحمل املدقق واملدقق القانوني املسؤولية عن إصدار
البيانات املالية أو املصادقة على بيانات مالية غير
مطابقة للواقع بشكل جوهري أو تخالف أحكام هذا
القانون أو معايير احملاسبة الدولية والقوانني واألنظمة
املعمول بها سواء كان ذلك ناجت عن خطأ مقصود أو
أي عمل جرمي أو عن إهمال جسيم وفي هذه احلالة
يعتبر املدقق واملدقق القانوني أنه ارتكب جرما ً يعاقب
عليه بالعقوبة املنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذه
املادة.
5 -5يجوز للمدير أن يجري املصاحلة عن أي فعل ارتكب
خالفا ً ألحكام هذه املادة ويجوز له قبل صدور احلكم
أن يوقف أي إجراء متخذ وأن يجري أية مصاحلة
بشأنها وفقا ً للمبالغ التي يحددها.
6 -6فرض العقوبات املشار إليها في هذه املادة ال يعفي
الشخص من مسؤولية دفع الضريبة.
املادة ( )38اإلعفاء من الضرائب والغرامات
ملجلس الوزراء بنا ًء على تنسيب من الوزير ،إعفاء أي مكلف
من الضرائب املستحقة عليه كلها أو بعضها ومن الغرامات
املنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها في أي من
احلاالت اآلتية:
1 -1إذا توفي املكلف عن غير تركة أو تركة مثقلة بالديون.
2 -2إذا أشهر إفالسه أو ثبت عدم قدرته على السداد أو
عدم وجود مال ميكن التنفيذ عليه.
3 -3إذا كان املكلف قد أنهى نشاطه وكان له أمواالً ميكن
التنفيذ عليها تفي بكل أو بعض االستحقاقات الضريبة
يراعى أن يتبقى للمكلف أو لورثته بعد التنفيذ ما يعادل
اإلعفاءات الشخصية والعائلية املقررة له مبقتضى
أحكام هذا القرار بقانون سنوياً.

املادة ( )39املنع من مراجعة الدائرة
1 -1للوزير بتنسيب من املدير منع أي مدقق حسابات أو
ممثل عن املكلف من مراجعة الدائرة في أية قضية
أو عمل خالف قضيته الشخصية إذا ثبت أنه خالل
مراجعاته وتعامله مع الدائرة ارتكب ما من شأنه
التحايل على هذا القرار بقانون واألنظمة والتعليمات
الصادرة مبقتضاه.
2 -2للمدير أن يقرر عدم قبول احلسابات التي يعدها أو
يدققها مدقق احلسابات القانوني والذي ارتكب فعالً
خالفا ً ألحكام هذا القرار بقانون للمدة التي يراها
مناسبة.

الفصل الثامن :أحكام ختامية
املادة ( )40حكم دين الضريبة
تعتبر جميع الضرائب املستحقة مبوجب أحكام هذا القرار
بقانون دينا ً ممتازا ً على أموال املدينني أو ورثتهم وامللتزمني
بتوريدها إلى الدائرة وفقا ً ألحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )41املعاملة الضريبية التفضيلية
1 -1يستمر األشخاص الذين يتمتعون مبعاملة ضريبية
تفضيلية مبوجب أحكام أي تشريع نافذ قبل سريان
أحكام هذا القانون باخلضوع للضريبة وفقا ً لتلك
املعاملة حتى نهاية املدة احملددة مبقتضى أحكام تلك
التشريعات.
2 -2على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ال يجوز منح
أي إعفاء من ضريبة الدخل ألي شخص بأثر رجعي
بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )42الدائرة
1 -1تلتزم الدائرة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون وترتبط
مباشرة بالوزير ويرأسها موظف بدرجة مدير عام.
2 -2ميارس املدير الصالحيات اآلتية:
أ-

تشكيل جلنة أكثر للنظر في ملفات املكلفني
الضريبية والبت فيها في أي مرحلة من مراحل
التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك،
ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة قرارا ً صادرا ً
عن املقدر مبقتضى أحكام هذا القانون.

247

دليل التشريعات السارية في فلسطني
ب -أن يخضع قرارات التقدير وقرارات إعادة
التقدير للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل
من يفوضه خطيا ً لذلك من موظفي الدائرة وال
تكون قرارات التقدير اخلاضعة للتدقيق قانونية
وملزمة قبل إجازتها على هذا الوجه ويعتبر أي
تبليغ لها باطالً.
ج -الفصل في أي أمر أو مسألة تنشأ عن إجراءات
التدقيق.
د -وضع النماذج والكشوفات واإلشعارات وأي
مناذج أخرى يراها ضرورية لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون وأي نظام صادر مبقتضاه
وتعديلها أو إلغاءها.
هـ -إعداد التعليمات التي ستصدر عن الوزير وفقا ً
ألحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )43واجبات املوظفني
باإلضافة إلى ما ورد في قانون اخلدمة املدنية ،يلتزم
موظفو الدائرة بتقدمي إقرار خطي إلى الدائرة مبا لديهم
من أموال منقولة وغير منقولة أو أي تغييرات طرأت على
ذمتهم املالية وذمة أزواجهم وأوالدهم اللذين هم حتت
واليتهم ،وذلك عند تعيينهم وبصفة دورية في بداية كل
سنة حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها في قانون
اخلدمة املدنية.
املادة ( )44سرية املعلومات
1 -1يلتزم من اطلع على املستندات واملعلومات والكشوف
وقرارات التقدير املعدة وفقا ً ألحكام هذا القرار
بقانون باحلفاظ على سريتها وعدم إفشائها ألية
جهة أخرى.
2 -2ال يكلف الشخص املعني مبقتضى هذا القرار بقانون
أو اطلع بتنفيذ أحكامه بأن يبرز أي مستند أو كشف
أو قرار تقدير أو نسخ عنها في أي محكمة استئناف
قضايا ضريبة الدخل أو بأن يفشي أمام أي محكمة
أو بأن يبلغها أي أمر أو أي شيء مما يكون قد
اضطلع به في سياق القيام بواجباته مبقتضى هذا
القرار بقانون إال ما كان ضروريا ً لتنفيذ أحكامه أو
من أجل تعقي أي جرم يتعلق بضريبة الدخل.
3 -3يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة بغرامة ال تقل
عن ( 40000شيكل) وبكلتى العقوبتني معاً ،كل
موظف يتم العثور في حيازته على مستندات أو
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معلومات أو كشوف أو قوائم تقدير تتعلق بدخل أو
مفردات دخل أي من املكلفني وقام أو حاول تبليغ
تلك املعلومات أو أي مما ورد فيها خالفا ً للمكلف
املعني أو يجر منفعة عليه خالفا ً ألحكام هذا القانون.
4 -4يحظر على املوظف الذي انتهت خدمته في الدائرة
مراجعة الدائرة ملدة سنة من نهاية اخلدمة في أي
معاملة أو قضية خالف املعاملة أو القضية اخلاصة
به.
5 -5على املوظف املعني أن يقدم ويوقع تصريحا ً للمحافظة
على األسرار الرسمية حسب الصيغة التي يضعها
املدير.
املادة ( )45إصدار األنظمة
1 -1يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار بقانون مبا فيها نظام مكافآت موظفي
الدائرة ونظام أصول احملاكمات املتبعة في القضايا
احلقوقية املقامة وفق أحكام هذا القرار بقانون مبا
في ذلك األحكام املتعلقة بدفع الرسوم ومواعيد الطعن
ودرجاته وإجراءاته ومحتويات الالئحة ومن له حق
رفع الدعوى وجميع احلكام واإلجراءات الالزمة
للسير فيها.
2 -2مع عدم التعارض مع أحكام هذا القرار بقانون تبقى
األنظمة والتعليمات املعمول بها مبقتضى أحكام
القانون رقم ( )17لسنة  2004وتعديالته سارية
املفعول ،وذلك إلى حني صدور األنظمة والتعليمات
املنصوص عليها مبقتضى أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )46بدء العمل بهذا القانون
تفرض ضريبة الدخل وحتصل على الدخول املتحققة في
سنة  2011وما يتبعها حسب أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )47اإللغاء
1 -1يلغى قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة 2004
وتعديالته بعد نفاذ أحكام هذا القرار بقانون.
2 -2يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
املادة ( )48العرض على املجلس التشريعي
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول
جلسة يعقدها إلقراره.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )49السريان والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة ،تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما
يختصه ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2011/09/26:ميالدية
املوافق/27 :شوال 1432/هجرية
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 -2القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )79لسنة  2004بتشكيل جلنة التقاعد ملنتسبي منظمة التحرير
الفلسطينية
مجلس الوزراء

املادة ()2

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار
من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة الرسمية.

وبناء على ما أقره مجلس الوزراء حتت رقم ( )30/6في
جلسته املنعقدة مبدينة رام الله برئاسة سيادة الرئيس ياسر
عرفات بتاريخ ،2004/7/12
قرر ما يلي:

املوافق /17 :من جمادى األولى 1425 /هجرية

املادة ()1
1 -1تشكل جلنة خاصة لدراسة واحتساب سنوات اخلدمة
ألغراض التقاعد للعاملني في صفوف منظمة التحرير
الفلسطينية والفصائل الفلسطينية األخرى بعضوية
كل من:
أ-

ديوان املوظفني العام مقررا.

ب -وزارة املالية.
ج -وزارة شؤون األسرى واحملررين.
د -مؤسسة التنظيم واإلدارة.
هـ -الصندوق القومي الفلسطيني.
و -حركة فتح.
2 -2ينضم إلى عضوية اللجنة ممثلون عن الفصائل
الفلسطينية األخرى حني البحث في سنوات اخلدمة
ملنتسبيهم.
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صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2004/7/5 :ميالدية

أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار مجلس الوزراء رقم ( )45لسنة  2005بالالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ()4
لسنة  1998املعدل بالقانون رقم ( )4لسنة 20051
مجلس الوزراء
بعد َّ
االطالع على قانون رقم ( )4لسنة  1998بإصدار
قانون اخلدمة املدنية ،ال سيما املادة ( )108منه،
وعلى القانون رقم  2005/4بتعديل قانون رقم 1998/4
بإصدار قانون اخلدمة املدنية،

الدائرة احلكومية :أية وزارة أو إدارة أو مؤسسة
عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو
ملحقة بها ،وال يشمل ذلك العاملني في قوى األمن
والشرطة.

وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة
بتاريخ ،2005/8/15

رئيس الدائرة احلكومية :الوزير أو رئيس أية إدارة أو
مؤسسة عامة أو سلطة أو أية جهة أخرى تكون موازنتها
ضمن املوازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية أو
ملحقة بها.

قرر ما يلي:

الديوان :ديوان املوظفني العام.

الباب األول

اللجنة الطبية املختصة :يصدر وزير الصحة قرارا ً
بتشكيلها وحتديد مهامها واختصاصاتها مبا يتفق مع
قانون اخلدمة املدنية.

وبنا ًء على ما عرضه رئيس ديوان املوظفني العام،

الفصل األول :تعاريف
املادة ()1
تكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحة
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:

1

مت تعديل هذه الالئحة التنفيذية ثالث مرات .للمزيد ،يرجى
االطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )47لسنة 2005
بإعداد اللوائح التنفيذية للقانون املعدل لقانون اخلدمة املدنية،
وقرار مجلس الوزراء رقم ( )104لسنة  2006بتعديل بعض
أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة
 ،1998وقرار مجلس الوزراء رقم ( )15لعام  2008الالئحة
التنفيذية املعدلة لالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم
( )4لسنة  1998املعدل بالقانون رقم ( )4لسنة .2005

وحدة شؤون املوظفني :الدائرة املختصة مبتابعة
شؤون املوظفني في الدائرة احلكومية.

الفصل الثاني :مبادئ عامة
املادة ()2
على الدائرة احلكومية التي ترغب في استطالع رأي ديوان
الفتوى والتشريع في أي شأن من شؤون اخلدمة املدنية أن
تكتب في ذلك تفصيالً للديوان.
املادة ()3
1 -1على وحدة شؤون املوظفني إعالم املوظف بالقرارات
اإلدارية التي يكون طرفا ً بها.
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2 -2تنشر القرارات اإلدارية واملنشورات التي حتتاج
إلى نشر على لوحة إعالنات الدائرة احلكومية
وعلى املوظف تتبع هذه القرارات ،ويصدر قرارا ً
عن الديوان يحدد القرارات واملنشورات التي تتطلب
النشر ،وتعليقها على لوحة إعالنات ،ومدة بقائها
معلقة ،والضمانات التي تكفل علم كافة املوظفني بها
علما ً يقيناً.
املادة ()4
1 -1تكون ساعات الدوام الرسمي ملوظفي الدوائر
احلكومية تسعا ً وثالثني ساعة في األسبوع.
2 -2تكون ساعات الدوام األسبوعية ملوظفي املؤسسات
التعليمية مبختلف مستوياتها وفقا ً ملا حتدده هذه
املؤسسات بالتنسيق مع الديوان.
3 -3تكون ساعات الدوام في الدوائر احلكومية خالل شهر
رمضان املبارك ثالثني ساعة في األسبوع.
املادة ()5
1 -1يكلف رئيس الدائرة احلكومية أ ًّيا من موظفي الدائرة
ليكون مسئوالً عن :سجل حضور وانصراف
املوظفني اليومي ،وسجل حتركات املوظفني أثناء
الدوام اليومي ،وسجل حصر حضور وغياب
املوظفني الشهري ،طبقا ً للنماذج التي يعضها
الديوان ،وحتال هذه النماذج في نهاية كل شهر
ميالدي إلى وحدة شؤون املوظفني بالدائرة ،ويرسل
سجل احلصر الشهري للديوان في اخلمسة أيام
األولى من كل شهر.
2 -2يجب على املوظف أن يثبت :حضوره إلى العمل،
وانصرافه منه ،وخروجه أثناء الدوام الرسمي،
على النماذج املخصصة لذلك .ويعفى من التوقيع
في السجالت املذكورة في الفقرة ( :)1موظفو الفئة
اخلاصة ،ومن يشغل وظيفة وكيل وزارة ،ومن يصدر
بشأنهم قرار عن رئيس الدائرة احلكومية املختص
بالتنسيق مع الديوان من بني موظفي الفئة العليا
واملستشارين القانونيني.
املادة ()6
تكون أيام العمل في الدوائر احلكومية ستة أيام في
األسبوع ،وتكون العطلة يوم اجلمعة عدا ما يستثنى
بقوانني أو قرارات خاصة.
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املادة ()7
1 -1تكون األعياد واملناسبات اآلتية ِعطال رسمية في
الدوائر احلكومية:
•عيد الفطر السعيد

وقفة وثالثة أيام

•عيد األضحى املباركة

وقفة وأربعة أيام

•رأس السنة الهجرية

يوم واحد

•ذكرى املولد النبوي الشريف

يوم واحد

•ذكرى اإلسراء واملعراج

يوم واحد

•عيد االستقالل

يوم واحد

•رأس السنة امليالدي

يوم واحد

•عيد العمال العاملي

يوم واحد

•عيد امليالد املجيد الشرقي

يوم واحد

•عيد امليالد املجيد الغربي

يوم واحد

2 -2تكون األعياد واملناسبات اآلتية ِعطال رسمية للموظفني
املسيحيني في الدوائر احلكومية:
أ) أعياد املسيحيني الشرقيني
يومان
•عيد امليالد املجيد
•رأس السنة الشرقية

يوم واحد

•عيد الغطاس

يوم واحد

•عيد الغسل

يوم واحد

•أحد الشعانني

يوم واحد

•اجلمعة العظيمة

يوم واحد

•سبت النور

يوم واحد

•عيد الفصح الشرقي

يومان

•خميس الصعود

يوم واحد

•أحد العنصرة

يوم واحد

ب) أعياد املسيحيني الغربيني:
يومان
•عيد امليالد املجيد
•رأس السنة الشرقية

يوم واحد

•عيد الغطاس

يوم واحد

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
•أحد الشعانني

يوم واحد

•اجلمعة العظيمة

يوم واحد

•سبت النور

يوم واحد

•عيد الفصح الغربي

يومان

•عيد الغسل

يوم واحد

2 -2يصدر مجلس الوزراء قرارا ً باعتماد هذه األنظمة،
وتوافى الدوائر احلكومية والديوان ووزارة املالية
بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديالت.

•خميس الصعود

يوم واحد

املادة ()11

•أحد العنصرة

يوم واحد

يصدر رئيس الديوان قرارات باملعايير الالزمة لتصنيف
الوظائف واألحكام التي تقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك
احلد األدنى للخبرة املطلوب لشغل الوظيفة.

 -3تكون أعياد الطائفة السامرية أيام عطل رسمية
للموظفني من أبناء هذه الطائفة.
 -4بنا ًء على قرار مجلس الوزراء بتحديد مواعيد األعياد
واملناسبات الرسمية ،يصدر الديوان كتبا دورية بهذه
املواعيد ويعمم ذلك على الدوائر احلكومية.
املادة ()8
1 -1يقدم رؤساء الدوائر احلكومية اقتراحا ً بقيمة عالوات:
طبيعة العمل ،واالختصاص والندرة ،واملخاطرة ،وأية
عالوات أخرى ومستحقيها ،مع حتديد الضوابط
ومعايير صرفها.
2 -2يتولى الديوان إعداد مشروع بالقرارات التي حتدد
قيمة عالوات :طبيعة العمل ،واالختصاص ،والندرة
واملخاطرة ،أو أية عالوات أخرى ومستحقيها ،ووضع
الضوابط واملعايير لصرفها بالتنسيق مع وزارة املالية
ويقدمها إلى مجلس الوزراء إلقرارها.
املادة ()9
1 -1يقدم رئيس الدائرة احلكومية إلى الديوان :الهيكل
التنظيمي لدائرته ،وتقسيماتها ،واختصاصات كل
منها ،وأية تعديالت تطرأ عليها ،لدراستها ويقدم
الديوان رأيه بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.
2 -2يصدر مجلس الوزراء قرارا ً باعتماد :الهياكل
التنظيمية ،والتقسيمات ،واختصاصات كل دائرة.
وتوافى الدائرة احلكومية املختصة ،والديوان ،ووزارة
املالية ،بصورة عنها وما يطرأ عليها من تعديالت.
املادة ()10
1 -1يقدم رئيس الدائرة احلكومية نظاما ً بوظائف دائرته،
مرفقا ً به وصف لكل وظيفة ،محددا ً به :واجباتها،

ومسؤولياتها ،وشروط شغلها ،وتصنيفها ،وأي
تعديل يطرأ عليها إلى الديوان؛ ويقدم الديوان رأيه
بشأنها ويحيلها إلى مجلس الوزراء.

املادة ()12
1 -1تقدم الدائرة احلكومية إلى وزارة املالية والديوان
قائمة بحاجتها السنوية من الوظائف الواردة في
النظام اخلاص بها (وظائفها املعتمدة) في موعد ال
يزيد عن أكتوبر من كل عام.
2 -2تقوم وزارة املالية بالتنسيق مع الديوان والدائرة
احلكومية املعنية بدراسة احتياجات الدائرة احلكومية
السنوية من الوظائف الواردة في جدول وظائفها
املعتمد في ضوء املوارد املالية ،ورصد املخصصات
لإلحداثيات التي توافق عليها ،وإدراجها ضمن املوازنة
العامة.
3 -3يتولى الديوان بعد التنسيق مع وزارة املالية إعداد
جدول تشكيالت الوظائف جلميع الدوائر احلكومية
بعد إقرار املوازنة ،مبدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ،وحتدد
فيه :أسماء الوظائف ،ودرجاتها ،وأعداد املوظفني على
كل منها خالل السنة السابقة والسنة احلالية ،مع بيان
أسباب التغيير عن السنة السابقة .وتقوم برفعه إلى
مجلس الوزراء إلقراره.

الفصل الثالث :ديوان املوظفني العام
املادة ()13
للديوان في سبيل حتقيق مهامه ومسؤولياته القيام مبا
يلي:
1 -1وضع النظم اخلاصة بالرقابة واملتابعة على ما يتعلق
بشؤون املوظفني في الدوائر احلكومية ،للتأكد من
سالمة وكفاءة أداء املوظفني ،وتطبيق سائر تشريعات
اخلدمة املدنية بصورة سليمة وف ّعالة.
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2 -2الطلب أو االطالع على أية :ملفات ،أو بيانات ،أو
إحصائيات ،أو أوراق ،تتعلق بشؤون املوظفني أو
احلصول على صورة منها من الدوائر احلكومية.
3 -3إعداد بطاقة وظيفية لكل موظف حتتوي على :اسمه،
ورقمه الوظيفي ،ومسمى وظيفته ،وفئته ،وتاريخ
تعيينه ،وترقياته ،والدائرة التي يعمل بها ،وأية
تعديالت تطرأ عليها ،واالحتفاظ بها وتعتمد كأساس
إلصدار بطاقة املوظف.
املادة ()14

2 -2يجب أن يتضمن اإلعالن عن الوظائف الشاغرة
البيانات اآلتية:
أ-

اسم الوظيفة ووصف الوظيفة وشروط شغلها
وفئتها ودرجتها.

ب -اجلهة التي تقدم إليها الطلبات على النموذج
املخصص لذلك ،واملستندات الواجب تقدميها
وميعاد ومكان تقدميها.
ج -بيان ما إذا كان التعيني بامتحان أو بدون امتحان،
وإذا كان التعيني بامتحان ،فيبني :نوع االمتحان،
وتاريخه ،ومكان إجرائه.

تخطر الدائرة احلكومية الديوان بكافة القرارات والتعليمات
والبيانات املتعلقة بشؤون املوظفني لديها ،واخلاصة بكل
موظف وأية بيانات أو معلومات أو إحصائيات تتعلق
باملوظفني ،وأية بيانات أخرى يطلبها الديوان في موعد ال
يتجاوز أسبوع من تاريخ صدورها أو طلبها.

املادة ()18

الباب الثاني

على مقدم طلب التعيني في وظيفة شاغرة أن يرفق بطلبه
املستندات اآلتية:

3 -3يكون االمتحان :إما حتريرياً ،أو عملياً ،أو عن طرق
مقابالت شخصية .ويجوز اجلمع بينها.

الفصل األول :التعيينات

1 -1صورة عن شهادة امليالد الرسمية ،وإن لم توجد،
فصورة عن قرار اللجنة الطبية املختصة لتقدير العمر.

املادة ()15

2 -2صورة عن الشهادات العلمية احلاصل عليها.

ال يجوز تعيني أي موظف إال في وظيفة شاغرة على جدول
تشكيالت الوظائف.

3 -3صورة عن شهادات اخلبرة العملية.
4 -4صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

املادة ()16

5 -5صحيفة خلو سوابق.

تعد وحدة شؤون املوظفني في كل دائرة حكومية كشوفا ً
بالوظائف الشاغرة املرصود لها مخصصات في املوازنة
العامة ،وحتديد الوظائف املراد شغلها ،ومبررات شغلها في
ضوء احتياجات العمل وتقدمها للديوان في بداية كل سنة
مالية ،وتعطى األولية في شغل الوظائف للموظفني الزائدين
عن حاجة الدوائر احلكومية.

6 -6صورة شخصية.

املادة ()17
1 -1تعلن الدائرة احلكومية عن الوظائف الشاغرة التي
يكون التعيني فيها بإعالن خالل أسبوعني من خلوها في
صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار على األقل ويشعر
الديوان بذلك ،وفي حالة احلاجة إلى وظائف لعدد من
الدوائر احلكومية ،يجوز للديوان أن يعلن بإعالن موحد عن
احلاجة إلى هذه الوظائف بالتنسيق مع الدوائر احلكومية
املعنية ،ويتم اإلعالن في صحيفتني واسعتي االنتشار.
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7 -7إقرار بسيرته الذاتية على النموذج املخصص لذلك.
املادة ()19
1 -1تدرج طلبات التعيني ومرفقاتها في سجالت بأرقام
مسلسلة حسب تاريخ تقدمي الطلب ،ويسلم مقدم الطلب
إشعارا ً يتضمن :اسم مقدم الطلب ،وتاريخ تقدميه،
ورقمه ،ورقم املسابقة ،والوظيفة التي تقدم إليها.
2 -2بعد انتهاء املدة احملددة لتلقي الطلبات ،يقفل السجل
ويعتمد من املوظف املسئول عن وحدة شؤون املوظفني
املادة ()20
1 -1يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع الدائرة احلكومية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املختصة قرارا ً بتشكيل جلنة االختيار من ممثلني عن
الديوان والدائرة احلكومية املختصة على النموذج
املخصص لذلك ويحدد فيه مهام ومكان وزمان ومدة
عمل اللجنة.
2 -2يجب أالّ تقل درجة رئيس اللجنة واملمثلني عن درجة
الوظيفة الشاغرة املعلن عنها.
3 -3يحق للجنة االختيار االستعانة مبتخصصني في املجال
املهني للوظيفة املراد شغلها.
4 -4تقوم جلنة االختيار بتدقيق كافة الطلبات
واملستندات املقدمة من املرشحني للتعيني واالطالع
لدى الدائرة احلكومية على كل ما يلزم إلمتام عملية
االختيار.
5 -5يكون اجتماع جلنة االختيار صحيحا ً بحضور جميع
أعضائها ،وتتخذ قراراتها باألغلبية ،وإذا تساوت
اآلراء ،يؤخذ برأي اجلانب الذي منه الرئيس .وتقدم
النتائج إلى رئيس الديوان على النموذج املخصص
لذلك ،وتبلغ الدائرة احلكومية بذلك.
املادة ()21
تتولى جلنة االختيار القيام مبا يلي:
1 -1دراسة وفحص طلبات املتقدين ومدى مطابقتها
للشروط املطلوبة للوظيفة املعلن عنها وإبالغ
الديوان بها.
2 -2إجراء االمتحانات بالتنسيق مع الديوان والدائرة
احلكومية املختصة.
3 -3اإلعالن عن املقبولني لالشتراك في مسابقات التعيني
في صحيفتني يوميتني واسعتي االنتشار ليومني
متتاليني قبل أسبوعني من تاريخ املسابقة ،على أن
يتضمن اإلعالن :اسم املوظف رباعياً ،والوظيفة
املطلوبة ،وزمان ومكان انعقاد املسابقة.
املادة ()22
يتولى ديوان املوظفني العام القيام مبا يلي:
1 -1حتديد الوظائف بالتنسيق مع الدوائر احلكومية املعنية
التي حتتاج إلى مسابقات شفهية أو كتابية أو اجلمع
بينها بالتنسيق مع الدائرة احلكومية.
2 -2اإلعالن عن إجراءات املسابقات الكتابية (في
الوظائف التي يستدعي شغلها إجراء مسابقات

كتابية وشفهية) بالتنسيق مع الدائرة احلكومية،
ويدعى الناجحون في االمتحان الكتابي فقط إلجراء
املسابقات الشفهية.
3 -3اإلعالن عن نتيجة االمتحانات وترتيب الناجحني
ودرجاتهم على لوحة إعالنات الدائرة احلكومية
املعنية والديوان.
4 -4يحتفظ الديوان أو الدائرة احلكومية حسب األحوال
بأوراق االمتحانات ،ويوقع أعضاء جلنة االختيار على
هذه األوراق.
املادة ()23
يعد الديوان كشفا ً بأسماء املرشحني للتعيني وفقا ً لترتيب
أسبقيتهم الوارد من قبل جلنة االختبار وتبلغ الدائرة
احلكومية بذلك ،ويكون الترتيب وفقا ً لألعلى درجة
باالمتحان ،وعند التساوي يكون وفقا ً لألعلى مؤهالً
فاألقدم تخرجا ً فاألكبر سناً ،ويتم التعيني بحسب الترتيب
الوارد في القوائم.
املادة ()24
ال تعد قائمة انتظار املرشحني للتعيني إال في حالة اإلعالن
عن شغل الوظيفة بامتحان وعدم تعيني كامل العدد املعلن
عنه ،وتكون القائمة صاحلة في حدود العدد الباقي فقط،
وتسقط باكتمال هذا العدد أو بانتهاء سنة من تاريخ
إعالن النتيجة.
املادة ()25
تستوفي الدائرة احلكومية املعنية من املرشح للتعيني األوراق
الثبوتية اآلتية وترسل للديوان:
1 -1أصل شهادة امليالد الرسمية ،أو شهادة بتقدير العمر
من اجلهة املختصة.
2 -2أصل الشهادات العلمية احلاصل عليها ،أو صورة
مصدقة عنها من اجلهة املختصة.
3 -3أصل شهادات اخلبرة العملية.
4 -4صحيفة احلالة اجلنائية؛ إلثبات عدم سبق احلكم
بعقوبة مانعة من التعيني.
5 -5أربع صور شخصية حديثة.
6 -6رقم حساب في بنك معتمد.
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املادة ()26
يقوم املرشح للتعيني بتعبئة اإلقرارات اآلتية على النماذج
املخصصة لذلك وترسل للديوان:
1 -1إقرار بعدم إفشاء األمور التي يطلع عليها بحكم
وظيفته.
2 -2إقرار تفرغ للعمل احلكومي.
3 -3إقرار باحلالة االجتماعية.
4 -4إقرار بعدم سبق فصله من اخلدمة بقرار أو حكم
تأديبي لم ميض على صدوره خمس سنوات على
األقل.
املادة ()27
1 -1يبلغ الديوان الدائرة احلكومية املختصة لتوجيه
املرشح للتعيني بها إلى وزارة الصحة لتوقيع الكشف
الطبي عليه من قبل اللجنة الطبية احمللية ،وذلك لتحديد
مدى لياقته الطبية للعمل بالوظيفة املرشح لها.
2 -2يعد الديوان منوذج الكشف الطبي على النموذج
املخصص لذلك ،وتلصق عليه صورة املرشح ويدون
به نوع الوظيفة املرشح لها ويرسل إلى اللجنة الطبية
املختصة.
3 -3يثبت قرار اللجنة الطبية املختصة على منوذج
الكشف الطبي املخصص لذلك ،ويسجلوا أسماءهم
ويوقعوا عليه.
املادة ()28
يخطر الديوان املرشح للتعيني بوساطة الدائرة احلكومية
املعنية باملوافقة على التعيني ومباشرة العمل.
املادة ()29
يعبئ املوظف بعد استالمه العمل إقرارا مبباشرته العمل
على النموذج املخصص لذلك من نسختني ،ويوقع على
اإلقرار رئيسه املباشر ورئيس الدائرة احلكومية املختص،
وترسل إحداها إلى الديوان وتودع األخرى مبلفه الفرعي
بالدائرة احلكومية.
املادة ()30
إذا لم يباشر املرشح للتعيني العمل خالل مدة شهر من
إخطاره كتابيا ً من قبل الديوان بوساطة دائرته احلكومية،
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تعتبر إجراءات تعيينه الغية .وفي هذه احلالة يعني من يليه
في الترتيب إذا كان التعيني مبوجب مسابقة.
املادة ()31
يخطر الديوان املوظف بوساطة دائرته احلكومية
بتعيينه ،وصورة عنه ترسل لوزارة املالية ،ويجب أن
يشتمل اإلخطار على :اسم املوظف رباعياً ،ورقم البطاقة
الشخصية أو جواز السفر ،والرقم الوظيفة ،واسم وظيفته
ورقمها في جدول تشكيالت الوظائف ،وفئته الوظيفية،
ودرجته ،ونوع التعيني (دائم أو مؤقت) ،وعالوة طبيعة
العمل ،والعالوة اإلدارية ،والعالوات األخرى ،وحالته
االجتماعية ،وتاريخ بداية التعيني ،والشهادة العلمية
احلاصل عليها ،وتاريخ امليالد ،والدائرة احلكومية
والوحدة املكلف بالعمل بها ،واسم البنك ورقم احلساب
البنكي اخلاص باملوظف.
املادة ()32
تصدر اجلهة املختصة بالتعيني قرار التعيني اعتبارا ً من
تاريخ مباشرة املوظف العمل على النموذج املخصص
لذلك ،وتبلغ به :الدائرة احلكومية املختصة ،والديوان،
ووزارة املالية ،وهيئة التقاعد الفلسطيني ،ووزارة
الصحة – التأمني الصحي .ويشتمل قرار التعيني
البيانات التي تضمنها اإلخطار بتعيني املوظف الذي
يصدر عن الديوان.
املادة ()33
1 -1في حالة تعيني موظف بوظيفة مؤقتة بدل موظف
مجاز دون راتب أو معار ،يتوجب إنهاء خدمته فور
عودة املوظف املجاز دون راتب أو املعار إلى عمله.
2 -2يقدم املوظف (املعني بدل موظف مجاز دون راتب أو
معار) تعهدا ً يلتزم فيه بترك العمل فور عودة املوظف
املجاز دون راتب أو املعار إلى عمله.
املادة ()34
على جميع الدوائر احلكومية أن تراعي عند كل تعيني جديد
ضرورة استكمال نسبة الـ  %5احملددة لتشغيل املعوقني ،ويقوم
الديوان باحتجاز نسبة  %5من أعداد ومسميات الوظائف التي
يصرح باإلعالن عن شغلها لتعيني املعوقني عليها.
املادة ()35
1 -1يعد الديوان ملفا ً لكل موظف تودع فيه :الشهادات

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
والوثائق واملستندات واملعلومات اخلاصة به مما
يكون متصالً بوظيفته ،كما تودع به املالحظات املتعلقة
بعمله وتقارير كفاية األداء املقدمة عنه.
2 -2تعد الدائرة احلكومية ملفا ً فرعيا ً لكل موظف تودع
فيه :الشهادات والوثائق واملستندات واملعلومات
اخلاصة به مما يكون متصالً بوظيفته.
3 -3تودع في امللف املالحظات املتعلقة به ،وكل ما يثبت
جديته من الشكاوى والبالغات املقدمة ضد املوظف،
وذلك بعد حتقيقها وسماع أقواله فيها.
4 -4يجب أن ترقم أوراق امللف ويثبت رقم كل ورقة
ومضمونها على غالفه ،وال يجوز نزع أية ورقة بعد
إيداعها فيه.

الفصل الثاني :فترة التجربة
املادة ()36
1 -1تعد وحدة شؤون املوظفني بالدائرة احلكومية سجالً
لقيد املوظفني املعينيني حتت التجربة تبني به بداية
ونهاية فترة التجربة.
2 -2يعد الرئيس املباشر تقارير شهرية على النموذج
املخصص لذلك عن املوظف أثناء فترة التجربة وتقدم
إلى رئيس الدائرة احلكومية املختص.
3 -3قبل نهاية فترة التجربة بشهر واحد يضع الرئيس
املباشر تقريرا ً نهائيا ً على ضوء التقارير السابقة على
النموذج املخصص لذلك ،موضحا ً به مدى مالءمة
املوظف للوظيفة املعني عليها ويقدمه إلى رئيس الدائرة
احلكومية.
4 -4يقاس أداء املوظف أثناء فترة التجربة على أساس:
كفاءته ،وسلوكه الشخص ،وإجنازه لواجباته،
ومواظبته على العمل ،وصفاته الذاتية ،وكيفية قيامه
بالعمل وإنتاجه فيه.
املادة ()37
ال يجوز إنهاء عمل املوظف اخلاضع للتجربة إال إذا أمضى
فترة التجربة وتبني عدم اجتيازه لها ما لم يرتكب مخالفة
تأديبية عقوبتها تصل إلى إنهاء اخلدمة.
املادة ()38
يشترط لثبوت صالحية املوظف أن يجتاز بنجاح برنامج

التدريب الذي تقرره الدائرة احلكومية التي يعمل بها خالل
فترة التجربة.
املادة ()39
1 -1في حالة عدم اجتياز املوظف فترة التجربة بنجاح
تبلغ الدائرة احلكومية املختصة الديوان كتابيا ً
خالل النصف األول من الشهر األخير من فترة
التجربة.
2 -2يخطر رئيس الدائرة احلكومية املوظف اخلاضع
للتجربة كتابيا ً عن إنهاء عمله قبل أسبوعني من انتهاء
فترة التجربة ،ويبلغ الديوان ووزارة املالية بذلك.
املادة ()40
يصدر رئيس الدائرة احلكومية قرارا ً بتثبيت املوظف الذي
اجتاز فترة التجربة بنجاح على النموذج املخصص لذلك،
ويشعر الديوان ووزرة املالية بذلك.

الفصل الثالث :تقييم األداء
املادة ()41
يعد الرئيس املباشر التقرير السنوي بتقدير كفاية األداء
ملوظفيه على النموذج املخصص لذلك ويعتمد من رئيس
الدائرة احلكومية املختص ويدون به كفاءة املوظف
وسلوكه ونشاطه ،وتقدر كفاية املوظف حسب الدرجات
املدونة في النموذج ،ويراعى في تقييم عمل املوظف
إجنازه لواجباته على ضوء املستويات املنتظرة من شاغر
الوظيفة كما ً نوعاً ،وتقييم أساليب عمله من حيث املواظبة
والسلوك الشخصي والصفات الذاتية التي متارس في
ظلها صالحياته ويتخذ قراراته.
املادة ()42
يقدم الرؤساء املباشرون عن شاغلي الوظائف العليا
بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية واإلدارية القيادية
في مباشرتهم ألعمالهم وتعرض هذه البيانات على رئيس
الدائرة احلكومية إلقرارها.
املادة ()43
يشكل رئيس الدائرة احلكومية جلانا ً لتدقيق التقارير
السنوية بتقدير كفاية األداء من ثالثة من كبار موظفي
الدائرة احلكومية يكون أحدهم على األقل من ذات عمل
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املوظف ،وتعتمد التقارير بعد تدقيقها من رئيس الدائرة
احلكومية.

2 -2يحدد قرار تشكيل جلنة التظلمات إجراءات عملها
ومكان وزمان انعقادها.

املادة ()44

3 -3يكون رئيس وأعضاء جلنة التظلمات على درجة أعلى
من درجة املوظف املتظلم.

يكون تقدير الكفاية مبرتبة ممتاز وضعيف مسببا ً محددا ً
لعناصر التميز والضعف ،ومستمدا ً من ملف خدمة املوظف
وفق املعايير اآلتية:
1 -1يعتبر من عناصر التمييز األعمال البارزة التي حققت
األهداف وجتاوزت معدالت األداء احملددة واإلسهامات
التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وحتسني أدائه،
والسلوكيات الوظيفية مع الرؤساء واملرؤوسني
واجلمهور ،ومدى االنتظام في العمل ،واستخدام
احلق في اإلجازات ،وعم توقيع أية جزاءات تأديبية.
2 -2يعتبر من عناصر الضعف األعمال التي تقل عن مستوى
األداء العادي طبقا ً ملعدالت األداء احملددة ،وما يثبت من
مالحظات الرؤساء أو شكاوى الزمالء أو املرؤوسني
أو اجلمهور ،وسوء استخدام أدوات العمل واإلمكانات
املادية للوحدة ،واجلزاءات التأديبية املوقعة عليه.
املادة ()45
ال يجوز تقدير كفاية املوظف من الفئات املبينة أدناه
مبرتبة ممتاز:

4 -4يكون اجتماع اللجنة صحيحا ً بحضور جميع أعضائها
وتتخذ قراراتها باألغلبية.
5 -5تقوم اللجنة بفحص ملف املوظف ،ولها االستماع إليه
ومناقشته في تظلمه وإلى املسئولني املباشرين عن
املوظف.
6 -6ال يعتبر تقرير كفاية األداء نهائيا ً إال بعد انقضاء ميعاد
التظلم منه أو البت فيه.
املادة ()48
يقوم رئيس الدائرة احلكومية املعينة:
1 -1بتنبيه املوظف احلاصل على تقدير بدرجة متوسط
إلى أوجه تقصيره ،ويطلب منه حتسني أدائه ويبلغ
الديوان بذلك.
2 -2إنذار املوظف احلاصل على تقدير بدرجة ضعيف،
ويطلب منه حتسني أدائه ويبلغ الديوان بذلك.

1 -1املوظف الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه
بنجاح.

3 -3لرئيس الدائرة احلكومية إيقاف العالوة الدورية
عن املوظف إذا ورد عن املوظف تقرير سنوي
بدرجة ضعيف وحلني حتسن أدائه الوظيفي،
ويبلغ الديوان إليقافها من تاريخ استحقاقها وذلك
حلني حصوله على تقدير متوسط فما فوق ،ويشعر
وزارة املالية بذلك.

املادة ()46

املادة ()49

2 -2املوظف الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة اخلصم
من أجره ملدة تزيد عن خمسة أيام.

1 -1تعلم وحدة شؤون املوظفني املوظف بنسخة من التقرير
العام لكفاية أدائه بعد اعتماده من اجلهة املختصة خالل
أسبوع من توقيع رئيس الدائرة احلكومية.
2 -2للموظف أن يتظلم من التقرير العام لكفاية أدائه على
النموذج املخصص لذلك خالل عشرين يوما ً من تاريخ
علمه به.
املادة ()47
1 -1يشكل رئيس الدائرة احلكومية املختص جلنة تظلمات
من ثالثة من كبار املوظفني ممن لم يشتركوا في وضع
التقرير للبت في التظلم.
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1 -1تضع الدائرة احلكومية املختصة التقرير السنوي
بتقدير كفاية األداء عن املوظف املندوب منها بعد
أخذ رأي الدائرة احلكومية أو اجلهة التي ندب
إليها كتابة.
2 -2يشترط إلعداد منوذج تقرير كفاية األداء للموظف أن
يعمل املوظف فعليا ً في الدائرة احلكومية مدة ال تقل
عن تسعني يوما ً متصلة خالل السنة.
املادة ()50
1 -1يشكل رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق مع الديوان
جلنة للنظر في وضع املوظف احلاصل على تقريرين

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
سنويني متتاليني بدرجة ضعيف أو حصل على تقدير
ثالث بدرجة ضعيف ،ويحدد القرار إجراءات عمل
اللجنة ومكان وزمان انعقادها على أن ال يكون من بني
أعضاء اللجنة من وضع تقييم املوظف.
2 -2تقوم اللجنة بفحص ملف املوظف ولها االستماع إليه
ومناقشته ومن ترى االستماع إليه ،ويكون اجتماع
اللجنة صحيحا ً بحضور جميع أعضائها ،وتتخذ
قراراتها باألغلبية؛ وإذا تساوت أراء أعضاء اللجنة،
يؤخذ برأي اجلانب الذي منه الرئيس ،وتكون قراراتها
نهائية ويبلغ الديوان بها الذي يبلغ وزارة املالية.
3 -3يجوز للجنة أن توقع على املوظف احلاصل على
تقريرين سنويني متتاليني بدرجة ضعيف واحدة أو
أكثر من اجلزاءات اآلتية:
أ-

وقف العالوة الدورية السنوية.

ب -تنزيل الدرجة.
ج -تنزيل الوظيفة.
4 -4إذا قدم عن املوظف تقرير ثالث بدرجة ضعيف،
يتعني على اللجنة املختصة النظر في فصله من
اخلدمة املدنية.
املادة ()51
مينح املوظف الذي حصل على مرتبة ممتاز في تقارير
الكفاية شهادة تقدير من رئيس الدائرة احلكومية املختص،
ويعلن اسمه في لوحة اإلعالنات املعدة لذلك بالدائرة
احلكومية املختصة والديوان ،وفي كل إدارة يتبعها املوظف
وال يرفع اإلعالن إال بعد مضي خمسة عشر يوماً.

الفصل الرابع :الترقيات

إجراء التعديالت الالزمة في كل كشف فور حصولها،
ويجب أن تتضمن هذه الكشوف اآلتي:
أ-

االسم وتاريخ امليالد واجلنسية واملؤهل العلمي
وتاريخ احلصول عليه واخلبرة العملية وتاريخ
التحاقه باخلدمة.

ب -تاريخ التعيني في الوظيفة املرقى منها.
ج -فئة املوظف الوظيفية ودرجته احلالية وتاريخ
احلصول عليها.
د -تقرير تقييم األداء إذا كان محل اعتبار عند
الترقية.
هـ -تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية.
و -اجلزاءات التي لم يصدر قرارا ً مبحوها وتاريخ
توقيعها ،والشكاوى املقدمة ضد املوظف
وتستوجب اتخاذ إجراءات تأديبية أو جزائية.
ز -البرامج التدريبي التي أتيح للموظف االلتحاق
بها.
ح -أية بيانات أخرى الزمة.
2 -2تعد وحدة شؤون املوظفني بالدائرة احلكومية بطاقة
بيانات شخصية لكل موظف على النموذج املخصص
لذلك تدون فيه :وظيفته ،وفئته ،ودرجته ،وأية بيانات
أخرى الزمة ،وأية تغييرات تطرأ عليها.
املادة ()54
1 -1تعد وحدة شؤون املوظفني في كل دائرة حكومية
كشوفا ً بالدرجات الشاغرة حسب املوازنة
املعتمدة وجدول تشكيالت الوظائف املقرر في كل
فئة وظيفية.

ال تتم ترقية أي موظف إال على درجة شاغرة وفق جدول
تشكيالت الوظائف املقرر شريطة مكوث املوظف لسنوات
احلد األدنى ملدة البقاء على الدرجة.

2 -2على وحدة شؤون املوظفني أن تعرض الكشوف التي
تتضمن البيانات املشار إليها أعاله ،وطلبات الترقية
على النموذج املخصص لذلك ،على اجلهة املختصة
بالترقية كلما كان معروضا ً عليها أمر ترقية موظف أو
متى طلبت تلك اجلهة ذلك.

املادة ()53

املادة ()55

املادة ()52

1 -1تعد وحدة شؤون املوظفني كشوفا ً لقيد أسماء
املوظفني ،ويرتب طبقا ً لفئاتهم وأقدميتهم في كل
درجة ،وعلى وحدة شؤون املوظفني بالدائرة احلكومية

تصدر اجلهة املختصة بالتعيني قرارا ً بالترقية على النموذج
املخصص لذلك ،ويرسل للديوان ملراجعته وإبالغ وزارة
املالية به .وللديوان طلب إيقاف تنفيذه بحالة مخالفته
للقانون وهذه الالئحة.
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املادة ()56
يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق املسبق مع الديوان
قرارا ً بشغل وظيفة شاغرة على الهيكل التنظيمي وجدول
تشكيالت الوظائف ،وبعد تنظيم إعالن داخلي ومسابقة
لشغل هذه الوظيفة مبراعاة شروط االنتقال من فئة وظيفية
إلى فئة وظيفية أخرى.

الباب الثالث

الفصل األول :رواتب املوظفني وعالواتهم

املادة ()57
تقوم وزارة املالية -مديرية الرواتب بصرف عالوة دورية
سنوية في األول من كانون الثاني (يناير) من كل عام
للموظفني الذين أمضوا سنة فأكثر في اخلدمة ،وتبلغ بذلك
الدائرة احلكومية والديوان.
املادة ()58
يجب على املوظف أن يبلغ وحدة شؤون املوظفني بدائرته
احلكومية مبوعد ال يزيد عن منتصف شهر يناير من كل
عام -بيانات بحالته االجتماعية على النموذج املخصص
لذلك ،وعليه اإلبالغ عن أي تغيير يطرأ على حالته االجتماعية
خالل ثالثني يوما ً من حصول التغيير ،مرفقا ً به املستندات
املؤيدة ،ويشعر الديوان بنسخة من النموذج واملستندات
املرفقة ،وتبلغ وزارة املالية بالتغيير املطلوب.
املادة ()59
1 -1تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها االعتمادات
الالزمة مقابل العمل في غير أوقات الدوام الرسمي،
وذلك بالتنسيق مع الديوان وموافقة وزارة املالية.

العمل الرسمي شريطة أال تزيد هذه املبالغ املدفوعة
عن ربع الراتب اإلجمالي للموظف املعني.
2 -2تقدم وحدة شؤون املوظفني طلب التكليف بأداء العمل
في غير أوقات الدوام الرسمي على النموذج املخصص
لذلك إلى رئيس الدائرة احلكومية املختص ،الذي يحيل
الطلب إلى الديوان للتصديق عليه بنا ًء على املوازنة
املعتمدة ،مع حتديد الوقت احملدد ألداء العمل في غير
أوقات الدوام الرسمي.
3 -3يجب أن يتضمن طلب التكليف بالقيام بالعمل في غير
أوقات الدوام الرسمي األسباب الداعية إليه ،سواء كان
التشغيل نتيجة لكثرة مفاجئة في العمل أو ألسباب
طارئة خارجة عن صميم العمل الرسمي أو ألسباب
موسمية ملحة ولفترة محددة .وال ميكن إجناز هذه
األعمال في أوقات الدوام الرسمي.
4 -4يرفق مع طلبات التكليف بالعمل في غير أوقات الدوام
الرسمي كشفا ً يوضح به عدد املوظفني املكلفني بأداء
العمل في غير أوقات الدوام الرسمي وأيام وساعات
العمل ،واملدة املنتظر انتهاء العمل فيها ،واملبلغ املتوقع
صرفه نتيجة لذلك.
5 -5ال يجوز تكليف املوظف بالعمل في غير أوقات
الدوام الرسمي إال بعد احلصول على موافقة
رئيس الدائرة احلكومية وتصديق الديوان حسب
املوازنة املعتمده.
6 -6على املسؤول املباشر عن املوظف التحقق من حسن
توزيع العمل مبا يكفل أداءه وأن يراقب مرؤوسيه
الستغالل أوقات العمل الرسمية في أداء واجباتهم
األصلية.
املادة ()61
ال يصرف ملوظفي الفئتني العليا واألولى أي مقابل لقاء العمل
في غير أوقات الدوام الرسمي.

2 -2ال تصرف أية مبالغ عن العمل في غير أوقات الدوام
الرسمي إال إذا رصدت لها مخصصات في املوازنة
العامة.

املادة ()62

3 -3يقوم رئيس الدائرة احلكومية املختص بتقسيم املوازنة
املصادق عليها بني الدوائر التي يستدعي عملها العمل
في غير أوقات الدوام الرسمي ووفقا ً ملصلحة العمل.

1 -1على املوظف الذي يكلف بالعمل في غير أوقات الدوام
الرسمي أن يسجل ذلك يوميا ً في سجل حسب النموذج
املخصص لذلك ويعتمد يوميا ً من الرئيس املباشر.

املادة ()60
1 -1حتدد وحدة شؤون املوظفني بناء على طلب الدوائر
املختلفة األشخاص املكلفني بالعمل في غير أوقاف
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2 -2على وحدة شؤون املوظفني أن تثبت ساعات عمل
موظفي الدائرة التي قاموا بالعمل في غير أوقات
الدوام الرسمي على النموذج املخصص لذلك ،ويوقع
عليه الرئيس املباشر للموظف ،ويعتمد من رئيس

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الدائرة احلكومية ،ويرسل إلى الديوان في اخلمسة
أيام األولى من كل شهر.
3 -3يقوم الديوان بفحص وتدقيق النماذج واعتمادها
وإرسالها لوزارة املالية.

الفصل الثاني :احلوافز والعالوات التشجيعية
املادة ()63
تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها االعتمادات
الالزمة ملنح العالوات التشجيعية والبدالت واملزايا
والتعويضات ،ومقابل اجلهود غير العادية ،واملكافآت
بأنواعها.
املادة ()64
ال تصرف اية مكافآت أو عالوات لم ترصد لها مخصصات
في املوازنة العامة مهما كانت األسباب.

بالدائرة احلكومية التابع لها ،يحدد فيها الدائرة
احلكومية املطلوب االنتقال إليها والوظيفة والفئة
الوظيفية والدرجة.
ب -يعرض الطلب على رئيس الدائرة احلكومية
املختص ،وبعد موافقته ،يرسل الطلب إلى
الدائرة احلكومية املطلوب االنتقال إليها للموافقة
عليه ،ويشعر الديوان بذلك.
2 -2يجوز للدائرة احلكومية طلب نقل موظف بعد التنسيق
مع دائرة حكومية أخرى بنا ًء على مصلحة العمل.
املادة ()69
على جميع الدوائر احلكومية أن توافي الديوان خالل شهر
ديسمبر من كل عام ببيان يتضمن:
1 -1حصر ألعداد ومسميات الوظائف املطلوب االستغناء
عنها أو الزائدة عن احلاجة بحسب القرارات الوظيفية
لكل جهة.

يجوز لرئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق مع الديوان منح
املوظف الذي تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القانون
عالوة تشجيعية ،ويبلغ الديوان وزارة املالية بذلك.

2 -2يتولى الديوان دراسة الطلبات التي ترد إليه من الدوائر
املختلفة بشأن شغل الوظائف الشاغرة أو استحداث
وظائف جديدة ويجوز النقل من بني هؤالء املوظفني
من دائرة إلى أخرى بقرار من الديوان بالتنسيق مع
الدائرة احلكومية ووزارة املالية.

املادة ()66

املادة ()70

املادة ()65

يحدد الديوان بالتنسيق مع الدوائر احلكومية نسب أو مقدار
العالوات والبدالت ،ويحيلها إلى مجلس الوزراء إلقرارها
في ضوء املوازنة املعتمدة.

يجوز نقل موظف بنا ًء على مصلحة العمل من دائرة حكومية
إلى دائرة حكومية أخرى بشرط :احلصول على موافقة
رئيس الدائرتني ،وبعد التنسيق املسبق مع الديوان ،وتفور
وظيفة شاغرة في الهيكل التنظيمي ،وجدول الوظائف املقر
بالدائرة احلكومية التي سينقل إليها املوظف.

املادة ()67

املادة ()71

الفصل الثالث :النقل والندب واإلعارة
تراعى املصلحة العامة ومصلحة العمل وحسن االستفادة
من خدمات املوظفني واالقتصاد في النفقات عند نقل املوظف
أو ندبه أو إعارته.

تصدر اجلهة املختصة بتعيني املوظف بالتنسيق املسبق مع
الديوان قرار النقل بعد التنسيق مع الدائرة التي سينتقل
إليها ،وتشعر وزارة املالية بذلك.

املادة ()68

املادة ()72

1 -1لنقل املوظف من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى يجب
إتباع اآلتي:
أ-

يقدم املوظف الذي يرغب بالنقل من دائرة
حكومية طلبا ً خطيا ً لوحدة شؤون املوظفني

1 -1يعتبر قرار النقل نافذا ً من تاريخ استالم املوظف العمل
باجلهة املنقول إليها ،وتتحمل الدائرة احلكومية املنقول
منها املوظف مرتبه حتى تاريخ إخالء طرفه منها.
2 -2إذا نقل املوظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية
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أخرى ،تقوم الدائرة احلكومية التي كان يعمل بها
املوظف بإرسال ملفه وكافة بياناته الشخصية إلى
الدائرة احلكومية املنقولة إليها.
املادة ()73

املادة ()78
يصدر قرار اإلعارة من اجلهة املختصة بالتعيني بنا ًء على
طلب اجلهة املستعيرة ،وبالتنسيق املسبق مع الديوان،
وموافقة املوظف كتاب ًة على قبول اإلعارة ،ويحدد القرار :مدة
اإلعارة ،وتاريخ بدايتها ،واسم اجلهة املستعيرة ،والشروط
اخلاصة باإلعارة إن وجدت.

1 -1يندب املوظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية
أخرى ملدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة إذا اقتضت
املصلحة العامة ذلك.

املادة ()79

2 -2يصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق مع الديوان
قرارا ً بندب املوظف بعد موافقة الدائرة احلكومية
املندوب إليها املوظف.

يكون املعارون خاضعني إدرايا ً للجهات املستعيرة فيما
يتعلق باإلشراف عليهم ومحاسبتهم وكتابة التقارير عنهم
وإرسال نسخة عنها للدائرة األصلية.

املادة ()74

املادة ()80

1 -1ال يكون الندب إال للدوائر احلكومية.

1 -1ال يتقاضى املوظف املعار أثناء فترة إعارته أي جزء
من راتبه ،أو أية استحقاقات من الدائرة احلكومية التي
أعير منها.

2 -2ال يجوز أن تقل الوظيفة املندوب إليها املوظف عن
وظيفته األصلية.
3 -3يستمر صرف راتب املوظف املندوب من حساب
الدائرة احلكومية املندوب منها.
4 -4تكون مدة الندب ملدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ملرة
واحدة فقط.
5 -5ال يجوز ندب املوظف مرة أخرى لنفس اجلهة التي
ندب إليها إال بعد انقضاء ثالث سنوات من عودته
للعمل بدائرته احلكومية األصلية.
املادة ()75
يكون املندوبون خاضعني إدرايا للجهة املندوبني إليها فيما
يتعلق باإلشراف عليهم ومحاسبتهم وكتابة التقارير عنهم
وإرسال نسخة عنها للدائرة األصلية.
املادة ()76
يجوز للجهة املندوب إليها املوظف إنهاء الندب إذا اقتضت
املصلحة العامة ذلك بشرط إخطار املوظف واجلهة املندوب منها
قبل التاريخ املقرر إلنهاء الندب بشهر على األقل إذا كان هناك
من األسباب ما يحتم إنهاء الندب فورا ً ويبلغ الديوان بذلك.
املادة ()77
عند ندب املوظف من دائرة حكومية إلى دائرة حكومية أخرى
تبقى وظيفته شاغرة.
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2 -2ال حتتسب مدة اخلدمة لغايات التقاعد أثناء فترة
اإلعارة إال إذا دفع املوظف كامل العائدات التقاعدية
املستحقة عنها.
3 -3ال يجوز إعارة املوظف مرة أخرى للخارج إال بعد
انقضاء خمس سنوات من عودته للعمل.
املادة ()81
عند إعارة املوظف تبقى وظيفته شاغرة ويجوز ملؤها
بصورة مؤقتة أو مبوجب عقد خاص أو بالوكالة ،وملدة ال
تزيد عن مدة اإلعارة شريطة عدم جتاوز مخصصات تلك
الوظيفة ،على أن تخلى عند عودته أو يتم حتويله إلى وظيفة
أخرى في نفس درجته.
املادة ()82
1 -1يجوز للموظف أن ينهي إعارته قبل انتهاء املدة
املرخص له بها ،وفي هذه احلالة يجب العودة
إلى الدائرة احلكومية املعار منها حال انتهاء
إعارته.
2 -2يجب على املوظف املعار العودة إلى الدائرة احلكومية
املعار منها فورا ويعتبر في حكم املتغيب عن العمل من
تاريخ انتهاء مدة اإلعارة.
3 -3ال تدخل مدة اإلعارة في حساب رصيد املوظف من
اإلجازات السنوية املستحقة له.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل الرابع :واجبات املوظف وسلوكه الوظيفي
املادة ()83
ال يجوز للموظف أن يعمل أو ينشغل بعمل خارج نطاق
وظيفته بصفة دائمة أو مؤقتة إال مبوافقة رئيس الدائرة
احلكومية املختص ويشعر الديوان به ،ويسري ذلك
على املوظف خالل فترة إجازته سواء مبرتب أو بدون
مرتب.
وال يعتبر شراء األسهم أو املساهمة في الشركات عمل
خارج نطاق الوظيفة ما دام املوظف ليس فعاالً بأية صورة
كانت في إدارة الشركة أو الشراكة.
املادة ()84
1 -1يقدم املوظف طلب احلصول على إذن بالعمل خارج
نطاق الوظيفة في النموذج املخصص لذلك إلى رئيسه
املباشر ،الذي يوقع عليه مبدى استحقاقه ويحيله إلى
وحدة شؤون املوظفني التابع لها املوظف ،بعد موافقة
رئيس الدائرة احلكومية املختص ويبلغ الديوان به،
على أن تكون فترته ملدة ال تزيد عن سنة.
2 -2على املوظف الذي يرغب بتجديد مدة العمل خارج
نطاق الوظيفة أن يتقدم بطلب جديد.
3 -3يجوز للديوان بعد مراجعة منوذج العمل خارج نطاق
الوظيفة أن يطلب من رئيس الدائرة احلكومية املختص
وقف العمل باملوافقة إذا كانت تخالف شروط هذه
الالئحة.
4 -4إذا قام املوظف بعمل خارج نطاق العمل الرسمي دون
احلصول على إذن مسبق ،يعاقب تأديبياً.
املادة ()85
يشترط ملنح اإلذن بالعمل خارج نطاق وظيفة املوظف:
1 -1أالّ يؤثر هذا العمل على واجبات وقدرات املوظف في
نطاق عمله في مجال اخلدمة املدنية أو ميس مركزه
كموظف.
2 -2أالّ يرتبط هذا العمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة
بتأدية املوظف ملهامه املكلف بها.
3 -3أالّ يرتبط املوظف مع أي فرد أو شركة أو مؤسسة لها
ارتباطات مالية أو جتارية مع الدائرة احلكومية التي
يعمل بها املوظف ،أو مع أية دائرة حكومية أخرى له
صلة معها في نطاق عمله في اخلدمة املدنية.

4 -4أالّ يكون في ممارسته هذا العمل أي ضرر أو تعارض
أو تناقض مع الوظيفة أو مقتضياتها أو مع أنظمة
اخلدمة املدنية أو أي قانون آخر.
5 -5أن يكون العمل خارج نطاق الدوام الرسمي أو مكان
عمل املوظف ،وأال يستعمل ممتلكات أية دائرة حكومية
في أداء هذا العمل.
6 -6أالّ يزيد عدد ساعات العمل خارج نطاق الوظيفة عن
ثالث ساعات في اليوم الواحد ،بحيث ال تتعدى تسعة
ساعات في األسبوع.

الفصل اخلامس :اإلجراءات والعقوبات التأديبية
املادة ()86
لرئيس الدائرة احلكومية املختص أو من فوض من قبله من
بني الفئة العليا سلطة توقيع عقوبتي التنبيه أو لفت النظر
على موظفي الفئة األولى فما دون ،ويبلغ الديوان بذلك.
املادة ()87
تكون اجلهة املندوب أو املعار إليها املوظف مختصة بالتحقيق
معه وتأديبه عن املخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو
اإلعارة ومبا يتفق مع هذه الالئحة.
املادة ()88
1 -1يحال املوظف للتحقيق معه من قبل جلنة حتقيق،
ويتضمن قرار اإلحالة بيانا ً باملخالفات املنسوبة إليه.
2 -2فيما عدا موظفي الفئتني اخلاصة والعليا يصدر رئيس
الديوان أو من يفوضه بذلك خطيّا ً بالتنسيق مع الدائرة
احلكومية املختصة قرارا ً بتشكيل جلنة للتحقيق مع
املوظف وسماع أقواله ويشمل القرار مهمة اللجنة
ومكان وزمان انعقادها.
3 -3تتكون اللجنة من عدد ال يقل عن ثالثة وال يزيد على
خمسة أعضاء ويعني أحدهم ليكون رئيسا ً للجنة
ويشارك في عضوية اللجنة مندوب عن الدائرة
احلكومية التابع لها املوظف على األقل.
املادة ()89
1 -1يجب على جلنة التحقيق قبل بدء التحقيق أن تخطر
املسئول املباشر عن املوظف برغبتها في ذلك وعليه أن
يقدم لها كل التسهيالت إلجراء التحقيق.
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2 -2للموظف أن يحضر جميع جلسات التحقيق إال إذا
اقتضت مصلحة التحقيق إجراءه في غيبته ،ومع ذلك
يحق له َّ
االطالع على ما مت من حتقيقات ،وعلى كافة
األوراق املتعلقة بها ،وأن يستعني مبحامي في تقدمي
دفاعه أو إنابته عنه في ذلك.

3 -3تصدر اجلهة املختصة بتشكيل جلنة التحقيق القرار
املناسب على ضوء توصيات جلنة التحقيق.

3 -3يجوز أن جتري اللجنة التحقيق بصورة علنية أو
سرية وفقا ً لتقدير اللجنة.

5 -5يعاقب تأديبيا ً كل من يدلي مبعلومات كاذبة أو مضللة
إلى جلنة التحقيق وهو يعلم بذلك.

4 -4يجب على جلنة التحقيق ان تدون محاضر التحقيق
كتابة ،وأن يسجل به أسماء أعضاء جلنة التحقيق
واحملقق معه ،وأن يوقعوا على كل ورقة في احملضر
بأنفسهم.
5 -5يكون للجنة التحقيق -أثناء إجراء التحقيق -السلطة
في أن:
أ-

تطلب من املوظف الذي يحال إليها احلضور
أمامها لسؤاله.

ب -تطلب من أي شخص آخر تعتقد اعتقادا ً معقوالً
أنه ميكن أن يدلي ببياناته قد تساعد في التحقيق
احلضور الستجوابه.
ج -تطلب جميع الدفاتر واملستندات املتعلقة
مبوضوع التحقيق.
املادة ()90

4 -4يعتبر محضر وتوصيات جلنة التحقيق ومرفقاته
سرية للغاية ،وال يجوز نشر أي جزء منها أو إفشاء
محتوياتها ألي شخص ليس له حق في ذلك.

املادة ()92
1 -1تخطر اجلهة املختصة بتشكيل جلنة التحقيق املوظف
كتابة باجلزاء املوقع عليه وأسباب توقيعه ،ويبلغ
الديوان ووزارة املالية بذلك.
2 -2ينفذ جزاء اخلصم من الراتب األساسي املستحق
للموظف اعتبارا ً من راتب الشهر التالي إلخطاره
باجلزاء املوقع عليه وفي احلدود اجلائزة قانونا.

3 -3تودع أوراق التحقيق واجلزاء مبلف فرعي يلحق
مبلف خدمة املوظف ،وتعد صحيفة خاصة باجلزاءات
التأديبية تودع بامللف الفرعي املشار إليه ،وتسجل بها
املخالفات واجلزاءات التي وقعت عليه وتواريخ وأرقام
القرارات الصادرة بتوقيعها ،وال يحق ألحد االطالع
على هذا امللف.
املادة ()93

يجب على املوظف احملال للتحقيق أن ميتثل لدعوة التحقيق
أمام اللجنة ،وأن يدلي بإفادته وبحالة رفضه ذلك يعتبر
ممتنع ،وفي حكم املتغيب عن العمل من تاريخ رفضه اإلدالء
بإفادته أمام اللجنة ،وتبلغ دائرته احلكومية والديوان
ووزارة املالية بذلك.

ال يجوز إحالة املوظف إلى التحقيق بسبب مخالفة تأديبية
مضى على اكتشافها أكثر من سنة أشهر ،وتنقطع
هذه املدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو
احملاكمة،وتسري املدة من جديد ابتدا ًء من آخر إجراء .وإذا
تعدد املتهمون ،فإن انقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يترتب
عليه انقطاعها بالنسبة للباقني ،ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم
إجراءات قاطعة.

1 -1يجب على جلنة التحقيق بعد االنتهاء من التحقيق
أن تقدم تقريرا ً إلى اجلهة املختصة بتشكيل اللجنة
مصحوبا ً مبحضر للجنة وبتقرير عن الوقائع التي
توصلت إليها ،والتوصيات التي تراها مناسبة خالل
خمسة عشر يوما ً من انتهاء التحقيق.

املادة ()94

املادة ()91

2 -2تصدر توصيات جلنة التحقيق بأغلبية آراء
أعضائها ،وإذا تساوت آراء أعضاء اللجنة يرجح
اجلانب الذي منه رئيس اللجنة ،ويجب أن تكون
أوراق احملاضر والتقرير موقعة من رئيس
وأعضاء اللجنة.
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كل موظف نسب إليه ما من شأنه توقيفه أو احتجازه أو
التحقيق معه فعلى الدائرة احلكومية التابع لها املوظف إبالغ
الديوان بذلك فوراً.
املادة ()95
ال مينع توقيع العقوبة املنصوص عليها في قانون اخلدمة
املدنية من مساءلة املوظف جزائيا ً أو العكس ،ويجوز النظر
في مجازاة املوظف تأديبيا ً على الرغم من براءته جزائياً.
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الفصل السادس :محو العقوبات التأديبية
املادة ()96
على وحدة شؤون املوظفني بالدائرة احلكومية املختصة دون
حاجة إلى طلب من املوظف اتخاذ إجراءات محو اجلزاءات إذا
ما توافرت شروط احملو طبقا ً ألحكام قانون اخلدمة املدنية
وهذه الالئحة.
املادة ()97
1 -1يصدر القرار بتشكيل جلنة محو العقوبات التأديبية
بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا من قبل الديوان
بالتنسيق مع رئيس الدائرة احلكومية ،ويشمل القرار
مهام وإجراءات عمل اللجنة ومكان وزمان انعقادها.
َّ
باالطالع على ملف املوظف بالدائرة
2 -2تقوم اللجنة
احلكومية ،وعلى تقارير كفاية أدائه السنوية ،ورأي
الرئيس املباشر عن املوظف خطيا ً ولها طلب أية
بيانات أخرى.
3 -3تصدر اللجنة قرارها مبحو العقوبة بأغلبية آراء
أعضائها إذا تبني لها أن سلوك املوظف وعمله منذ توقيع
العقوبة مرضياً ،وحتفظ نسخة مبلف املوظف لدى
الديوان ونسخة أخرى مبلفه لدى الدائرة احلكومية.

الباب الرابع

الفصل األول :اإلجازات
املادة ()99
إذا انقطع املوظف عن عمله ،فيجب على الرئيس املباشر
إخطار وحدة املوظفني بالدائرة احلكومية بهذا االنقطاع
يوم انقطاع عن العمل ،وعن عودة املوظف للعمل يوم عودته
سواء كان االنقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص
ويشعر الديوان بذلك فوراً.
املادة ()100
1 -1يجوز منح املوظف إجازة اعتيادية بعد انقضاء ستة
أشهر من تاريخ مباشرته العمل في اخلدمة ،غير
أنه إذا ترك اخلدمة قبل نهاية السنة التي يستحق
عليها اإلجازة ،يلزم بدفع ما يعادل فرق اإلجازة غير
املستحقة التي قام بها.
2 -2تضع كل وحدة في الدائرة احلكومية جدوالً بإجازات
املوظفني التابعني لها على وجه يحقق استمرار العمل
فيها ،ويتضمن جدول اإلجازات اسم املوظف الذي
يحل محل املوظف املتغيب باإلجازة لينوب عنه في
صالحيات ومسئولياته.

4 -4ملجلس الوزراء تشكيل جلنة حملو العقوبات لشاغلي
وظائف الفئة العليا وعليها رفع توصياتها إلى املجلس
الذي له إصدار القرار املناسب.

3 -3تبدأ اإلجازة في صباح اليوم األول من غياب املوظف
عن العمل ،وتنتهي مساء اليوم السابق للتاريخ احملدد
لعودته للعمل.

املادة ()98

4 -4مينح املوظف إجازته السنوية دفعة واحدة ويجوز
منحها له مجزأة إذا سمحت ظروف العمل بذلك.

1 -1تودع حصيلة عقوبات اخلصم في حساب خاص
باسم وزارة املالية -الدائرة احلكومية ذات العالقة.
2 -2ال يجوز الصرف من حساب حصيلة عقوبات اخلصم
إال بتوقيعني على األقل من رئيس الدائرة احلكومية
املختص وأحد شاغلي الوظائف العليا بالدائرة
احلكومية إضافة إلى توقيع مدقق وزارة املالية.
3 -3يكون الصرف بنا ًء على فواتير ضريبة رسمية.
4 -4يجب اتباع األنظمة واللوائح املالية في تسجيل القبض،
ويجب اتباع قوانني وأنظمة اللوازم واملشتريات عند
الصرف.
5 -5ال يجوز الصرف إال لألغراض االجتماعية أو الثقافية
أو الرياضية للموظفني بالدائرة احلكومية التي يعمل
بها املوظف.

5 -5ال يتم تأجيل اإلجازة االعتيادية السنوية للموظف
إال ألسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل وبعد
موافقة رئيس الدائرة احلكومية ويشعر الديوان
بذلك.
املادة ()101
يقدم املوظف طلب اإلجازة االعتيادية السنوية على
النموذج املخصص لذلك إلى الرئيس املباشر للموظف
الذي يحليه حاالً إلى وحدة شؤون املوظفني بالدائرة
احلكومية للتأشير عليه مبدى استحقاقه لإلجازة
املطلوبة ،ويصدر رئيس الدائرة احلكومية املختص
أو من يفوض من قبله قرارا ً مبنح اإلجازة مع حتديد
بدايتها ونهايتها أو رفض منح اإلجازة ويبلغ املوظف
خطيا ً بهذا القرار.
265

دليل التشريعات السارية في فلسطني
املادة ()102
على كل موظف رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم
األخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام باإلجازة على
النموذج املخصص لذلك مبينا ً به تاريخ بداية ونهاية اإلجازة
املرخص له بها وعنوانه خالل فترة اإلجازة ،وعليه أن
يحرر إقرار عودة من اإلجازة فور عودته من اإلجازة على
النموذج املخصص لذلك ،ويقدم اإلقرارين – كل في حينه
– إلى الرئيس املباشر للتوقيع عليها وإحالتها إلى وحدة
شؤون املوظفني بعد عرضها على املسؤول املرخص له مبنح
اإلجازة العتمادها.
املادة ()103
يتعني على املوظف الذي يطلب متديد إجازته أن يبلغ املسؤول
املرخص له مبنح اإلجازة كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت
ٍ
كاف ،فإذا لم يصله رد باملوافقة وجب عليه العودة للعمل
حال انتهاء اإلجازة.
املادة ()104
إذا تخلف املوظف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة
اإلجازة االعتيادية مباشرة ،تعني على املسؤول املباشر
إبالغ وحدة شؤون املوظفني بانقطاعه عن العمل فورا ً
ويشعر الديوان بذلك ،الذي يتولى إبالغ وزارة املالية
التخاذ اإلجراءات الناسبة.
املادة ()105
يجب على الدائرة احلكومية إبالغ الديوان بطلب اإلجازة
التي يطلب املوظف قضاءها في خارج البالد على النموذج
املخصص لذلك مرفقا ً به املستندات الالزمة التي يحددها
الديوان ،وال يجوز للموظف القيام باإلجازة إال بعد احلصول
على املوافقة اخلطية على اإلجازة ،ويجب عليه عند عودته
تقدمي صورة عن جواز سفره مبينا به أختام خروجه
وعودته إضافة إلى مناذج اإلجازة.
املادة ()106
1 -1للموظف بعد استنفاذ مدة إجازته االعتيادية أن يتغيب
عن العمل لسبب طارئ ال يستطيع معه إبالغ رؤسائه
مقدما ً وحتتسب إجازة عارضة.
2 -2ال تكون اإلجازة العارضة ألكثر من ثالثة أيام
في املرة الواحدة إال إذا اقتنع رئيس الدائرة
احلكومية مبنحه مدة أخرى مبا ال تتجاوز عشرة
أيام في السنة.
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3 -3يسقط حق املوظف في اإلجازة العارضة مبضي العام
امليالدي.
4 -4تستعمل اإلجراءات والنماذج املتبعة في اإلجازة
االعتيادية لغايات منح اإلجازة العارضة.
املادة ()107
1 -1إذا انقطع املوظف عن عمله بسبب املرض ،عليه أن يبلغ
ذلك خالل  24ساعة إلى رئيسه املباشر.
2 -2في احلاالت التي ال تقرر اللجنة الطبية املختصة
صراحة مرض املوظف ،يتعني على الدائرة احلكومية
التي يتبعها املوظف أن حتيله إلى التحقيق لتحديد
مدى متارضه على ضوء ما يقدمه من مستندات
طبية ،فإذا ثبت متارضه ،يعاقب تأديبياً ،أما إذا لم
يثبت متارضه ،فتحتسب مدة االنقطاع من رصيد
إجازته االعتيادية.
3 -3يتولى الديوان وضع اإلجراءات املتعلقة بحصول
املوظف على اإلجازة املرضية ،وذلك بالتنسيق مع
وزارة الصحة.
املادة ()108
متنح اإلجازة الدراسية للموظف بغية رفع مستواه الثقافي
أو العلمي أو املهني أو الفني إذا كان لذلك عالقة مباشرة
بواجبات وظيفته.
املادة ()109
1 -1يشكل رئيس الدائرة احلكومية املختص لإلجازات
الدراسية ،وتختص بدراسة الطلبات املقدمة من
املوظفني للحصول على إجازة دراسية.
2 -2على املوظف الذي يرغب في احلصول على إجازه
دراسية أن يتقدم بطلب على النموذج املخصص
لذلك إلى وحدة شؤون املوظفني التي حتيل الطلب
إلى جلنة اإلجازات الدراسية مشفوعا ً برأيها في
مدى اتفاق الدراسة مع عمله ،ومدى االحتياج لهذا
التخصص ،ومدى توافر شروط منح اإلجازة،
ويصدر رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق املسبق
مع الديوان قرارا ً مبنح اإلجازة ،مع حتديد بدايتها
ونهايتها أو برفض منح اإلجازة ،ويبلغ الديوان
ووزارة املالية بذلك.
3 -3يقدم املوظف إقرار قيام بذلك عند قيامه باإلجازة
وإقرار عودة فور عودته من اإلجازة على النماذج
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املخصصة لذلك ،ويشعر الديوان ووزارة املالي
بذلك.
4 -4تكون اإلجازة الدراسية دون راتب.

فأكثر ال يجوز منحه إجازة دون راتب مرة أخرى
إال بعد مضي مدة ال تقل عن سنة عدا منح املوظفة
إجازة دون راتب لرعاية مولودها أو ملرافقة الزوج
باخلارج.

1 -1يقدم املوظف الذي منح إجازة دراسية قبل قيامه
باإلجازة تعهد يلتزم فيه بإمتام الدراسة ،وأن
يستمر في العمل.

5 -5يجوز للدائرة احلكومية شغل وظيفة املوظف
املرخص له بإجازة دون راتب ملدة سنة على األقل
على أن تخلى عند عودته أو يتم حتويله لوظيفة
أخرى بنفس درجته وتتبع إجراءات التعني الواردة
في هذه الالئحة.

2 -2على املوظف أن يقدم سنويا ً لدائرته وللديوان وثيقة
رسمية مصدقة من املؤسسة التي يتعلم بها عن
دراسته ،وأن يقدم وثيقة رسمية نهائية بنتائج
دراسته خالل ثالثة شهور من انتهاء الدراسة.

6 -6ال يجوز للموظف مزاولة أي عمل خاص أثناء اإلجازة
بدون راتب لدى أي جهة مهما كانت حتت طائلة
املساءلة القانونية إال بعد احلصول على إذن مبوجب
هذه الالئحة.

املادة ()111

7 -7تستعمل ملنح اإلجازة دون راتب النماذج واإلجراءات
املتبعة في اإلجازة االعتيادية.

املادة ()110

تبقى وظيفة املوظف املجاز للدراسة شاغرة ،غير أنه
يجوز ملؤها بصورة مؤقتة أو بعقد حلني عودة املوظف
املجاز.
املادة ()112
1 -1مينح الزوج أو الزوجة إذا رخص ألحدهما بالسفر
للخارج ملدة ستة أشهر على األقل إجازة دون
راتب ويتعني على الدائرة احلكومية املختصة
أن تستجيب في جميع األحوال لطلب الزوج أو
الزوجة على اإلجازة وفق اإلجراءات املتبعة في
اإلجازة االعتيادية ويبلغ الديوان الذي يشعر
وزارة املالية بذلك.
2 -2على املوظف أن يقدم املستندات التي تؤيد الترخيص
بالسفر للخارج ومدة بقاء زوجه في اخلارج.
املادة ()113
1 -1للموظف أن يقدم طلبا ً للحصول إجازة دون راتب إلى
رئيسه املباشر يبدي فيه األسباب الداعية للطلب.
2 -2يصدر رئيس الدائرة احلكومة بعد التنسيق مع
الديوان قرارا ً مبنح اإلجازة مع حتديد بدايتها
ونهايتها أو رفض الطلب ويبلغ املوظف خطيا ً
والديوان ووزارة املالية بذلك.
3 -3تكون اإلجازة دون راتب ملدة ال تتجاوز أربع سنوات.
4 -4إذا عاد املوظف للعمل بعد إجازة دون راتب مدة سنة

املادة ()114
1 -1على املوظفة احلامل إبالغ رئيسها املباشر عن احلمل
في الشهر اخلامس وعند الوضع فورا ً وأن ترفق مع
البالغ تقريرا ً طبيا ً صادرا ً عن مشفى أو طبيب حكومي
ويبلغ الديوان بذلك.
2 -2ال يجوز تشغيل املوظفة في الشهر اخلامس من احلمل
في أيام العطلة األسبوعية أو في غير أوقات الدوام
الرسمي.
3 -3تبدأ مدة إجازة األمومة من يوم غياب املوظفة بسبب
متعلق بالوضع وبنا ًء على التقرير الطبي املعتمد على
النموذج املخصص لذلك.
4 -4حتتسب من اإلجازات املرضية أيام تغيب املوظفة
احلامل أثناء احلمل بنا ًء على تقرير طبي معتمد
وبسبب ال يتعلق بالوضع ،وحتتسب أيام اإلجازات
املرضية للموظفة احلامل املتعلقة بالوضع ومتصلة به
من إجازة األمومة.
املادة ()115
يجوز للموظفة املرضعة أن تقدم طلبا ً للحصول على إجازة
دون راتب ملدة سنة لرعاية مولودها ،ويتعني على الدائرة
احلكومية أن تستجيب لهذا الطلب ،وتستعمل النماذج
واإلجراءات املتبعة في اإلجازة االعتيادية ،ويبلغ الديوان
الذي يشعر وزارة املالية بذلك.
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املادة ()116
متنح إجازة احلج بنا ًء على طلب من املوظف ،وتستعمل
النماذج واإلجراءات املتبعة في اإلجازة االعتيادية ،ومتنح
ملرة واحدة طيلة مدة خدمة املوظف ،ويشعر الديوان بذلك.
املادة ()117
تعد وحدة شؤون املوظفني لكل موظف بيانا ً باإلجازات
مبختلف أنواعها على النموذج املخصص لذلك يودع في ملف
خدمته ،وعليها ان تدون فيه كل ما يحصل عليه املوظف من
إجازات ،وأن ترجع إليه عند طلب أية إجازة وترسل نسخة
للديوان في األول من يناير من كل عام.
املادة ()118
يجب أالّ يترك املوظف عمله قبل أن يتسلم إشعارا ً خطيا ً
باملوافقة على إجازته إال في احلاالت الضرورية التي
يوافق عليها رئيس الدائرة احلكومية أو من فوضه بذلك،
وبحالة عدم الرد على الطلب خالل أسبوع يعتبر طلبه
مرفوضا.

الفصل الثاني :التغيب عن العمل
املادة ()119
1 -1إذا انقطع املوظف عن عمله ،يحرم من أجره عن مدة
غيابه مع عدم اإلخالء مبسئوليته التأديبية ويبلغ
الديوان الذي يشعر وزارة املالية بذلك.
2 -2يجوز لرئيس الدائرة احلكومية املختص أو من فوض
من قبله إذا اقتنع بسبب تغيب املوظف أن يحتسب
مدة االنقطاع عن العمل من إجازته االعتيادية إذا كان
له رصيد منها يسمح بذلك وكانت األسباب مقبولة،
ويبلغ الديوان بذلك.
3 -3إذا تغيب املوظف جزءا ً من اليوم مبا في ذلك التأخير
يجوز لرئيس الدائرة احلكومية املختص احتساب أوقات
التأخير عن العمل بدون راتب أو من رصيد إجازة
املوظف االعتيادية إذا كان له رصيد يسمح بذلك مع عدم
اإلخالل باملسئولية التأديبية بعد التنسيق مع الديوان
على أن تعتبر كل ست ساعات ونصف يوم إجازة.
املادة ()120
1 -1يعتبر املوظف فاقدا ً لوظيفته إذا انقطع عن عمله دون
إذن مدة تزيد عن خمسة عشر يوما ً متصلة حتى ولو
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كان االنقطاع عقب إجازة قانونية ،وإذا انقطع مدة أكثر
من ثالثني يوما ً غير متصلة في السنة ،وعلى رئيس
الدائرة احلكومية أن يصدر قرارا بذلك ،ويبلغ الديوان
ووزارة املالية بذلك.
2 -2تعد وحدة شؤون املوظفني كشوفا ً بأيام غياب
املوظفني بالدائرة احلكومية املختصة ،وعليها إخطار
املوظف خطيا ً إذا بلغت أيام غيابه مدة خمسة عشر
يوما ً غير متصلة خالل العام ،ويبلغ الديون بذلك.
املادة ()121
1 -1يجوز إعادة املوظف املتغيب لعمله شريطة عدم التعيني
على شاغر وظيفته إذا تقدم املوظف بعذر مقبول واقتنع
به رئيس الدائرة احلكومية بالتنسيق مع الديوان خالل
مدة شهرين من تاريخ إنهاء خدمته ،وحتتسب مدة
االنقطاع عن العمل من إجازة املوظف االعتيادية ،وإذا
لم يكن له رصيد حتتسب املدة دون راتب.
2 -2على وحدة شؤون املوظفني إبالغ الديوان فور
انقطاع املوظف عن العمل وفور عودته إليه ،وبأي
قرار بشأن احتساب أيام االنقطاع عن العمل ،وتبلغ
وزارة املالية بذلك.

الفصل الثالث :البعثات والدورات التدريبية
املادة ()122
يجوز إيفاد املوظفني في بعثات أو دورات تدريبية أو مهمات
رسمية مبرتب كامل عدا بدل التنقل.
املادة ()123
تعد كل وحدة بالدائرة احلكومية بيانا ً تفصيليا ً باحتياجاتها
من التخصصات واخلبرات املختلفة التي تتطلب إيفاد
موظفني في بعثات دراسية أو دورات تدريبية ،وترفعها إلى
رئيس الدائرة احلكومية املختص قبل بدء امليعاد املقرر للبعثة
أو الدورة التدريبية بوقت كاف.
املادة ()124
على كل دائرة حكومية أن تتقدم إلى الديوان ببيان تفصيلي
عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من
التخصصات واخلبرات املختلفة التي تتطلب ابتعاث املوظفني
إلى بعثات دراسية ،أو حلضور دورات تدريبية مطلوبة
للعام التالي قبل بدء امليعاد احملدد لها ،ومبوعد ال يتأخر عن
شهر أكتوبر من كل عام.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()125
تشكل بقرار من مجلس الوزراء جلنة البعثات والدورات،
وتتولى وضع وإعداد خطط البعثات والدورات وكل ما يتعلق
بالبعثات والدورات واملهمات الرسمية ،وتشكل من رئيس
الديوان رئيسا ً وممثالً عن دوائر التخطيط واملالية والدائرة
احلكومية املعنية ،ويشمل قرار تشكيلها حتديدا ً إلجراءات
عملها ومكان وزمان انعقادها ،وتتولى اللجنة اإلشراف
واملراقبة ووضع معايير االختيار واملصادقة على خطط
البعثات والدورات واملهمات الرسمية وكل ما يتعلق بها.
املادة ()126
تدرج كل دائرة حكومية في مشروع موازنتها االعتمادات
املالية الالزمة لتنفيذ خطة تدريب املوظفني بها ،وال يجوز
الصرف منه إال بناء على تنسيق مسبق مع الديوان.
املادة ()127
يصدر رئيس الديوان قرارا ً يتضمن خطط البعثات والدورات
التدريبية للسنة التالية.
املادة ()128
1 -1تعلن كل دائرة حكومية عن البعثات والدورات
التدريبية املخصصة لها على موظفيها ،وعلى كل
دائرة حكومية االنتهاء من إجراءات الترشيح للبعثة أو
الدورة التدريبية قبل بداية مدتها بوقت كاف.
2 -2تنشأ في كل دائرة حكومية جلنة للبعثات والدورات
التدريبية تشكل بقرار من رئيس الدائرة احلكومية،
وتختص بدراسة الطلبات املقدمة من املوظفني للبعثات
والدورات التدريبية.
3 -3املوظف الذي يرغب في احلصول على بعثة أو دورة
تدريبية أن يتقدم بطلب على النموذج املخصص لذلك
إلى اجلهة التابع لها ،وعلى هذه اجلهة أن حتيل الطلب
إلى جلنة البعثات والدورات بالدائرة احلكومية مشفوعا ً
برأيها في :مدى اتفاق الدراسة مع عمله ،ومدى االحتياج
لهذا التخصص ،ومدى انطباق الشروط عليه ،مع بيان
األسباب التي بنت عليها رأيها ،ويحال الطلب إلى الديوان.
املادة ()129
يشترط في املوظف املرشح للبعثة أو الدورة التدريبية أن
يكون:

 1 -1حاصل على املؤهل العلمي الذي تتطلبه البعثة أو الدورة.

2 -2حاصل على تقدير جيد بتقرير كفاية األداء على األقل
في السنة األخيرة.
3 -3مضى على تعيينه مدة سنة ميالدية واحدة على األقل
لغاية الدورات ،وثالث سنوات لغايات البعثات.
4 -4موضوع البعثة أو الدورة له عالقة مباشرة مع عمل
املوظف في الدائرة احلكومية ،أو موضوعها له طابع
قومي وطني.
5 -5مضت ثالث سنوات على األقل على تاريخ عودته من
بعثة سابقة ،أو سنة على عودته من دورة تدريبية
سابقة لها إال إذا كانت الدورة استكماال لدورة سابقة
أو تطويرا لها.
املادة ()130
1 -1يصادق الديوان على طلبات الدوائر احلكومية
اخلاصة بإيفاد موظفيها لبعثات تدريبية أو دورات
إلى خارج فلسطني.
2 -2يصدر رئيس الدائرة احلكومية املختص بالتنسيق مع
الديوان قرارا ً بإيفاد املوظفني إلى البعثات والدورات
التدريبية في فلسطني أو خارجها.
املادة ()131
يوقع املوظف على التزام وتعهد عدلي موقع من كفيلني
موظفني على النموذج املخصص لذلك يلتزم مبوجبة
بشروطه وباتباع اآلتي:
1 -1االلتحاق باملؤسسة التعليمية أو التدريبية التي أوفد
إليها ،واالنتظام في الدراسة ،والتدريب فيها وفقا ً
للخطط والبرامج املقررة لها.
2 -2عدم تغيير أو إدخال أي تعديل على موضوع دراسة
أو تدريبه أو االنتقال إلى أية مؤسسة تعليمية أخرى
إال مبوافقة خطية مسبقة من رئيس الدائرة احلكومية
املختص بالتنسيق مع الديوان.
3 -3االلتزام بالعمل في الدوائر احلكومية ،وذلك للمدة التي
حتددها جلنة البعثات والدورات بالدائرة احلكومية
املختصة.
4 -4أن يكون حتديد املبالغ التي أنفقت على البعثة أو
الدورة التي أوفد إليها أو عليها بينة رسمية قاطعة على
مقدارها وتفاصيلها وأسبابها ملزمة له وللكفالء وال
يجوز ألي منهم الطعن فيها أو إثبات ما يخالفها.
5 -5أن تعتبر أية مبالغ أنفقت على البعثة أو الدورة التي
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أوفد إليها وأنفقت عليه من قبل أي جهة على أنها دفعت
من اخلزينة العامة مباشرة لغايات البعثة أو الدورة
ويكون هو والكفالء ملزمني متضامنني بردها في حالة
اإلخالل بأحكام اإليفاد النظامية والشروط الواردة
في هذا التعهد.
املادة ()132
جتدد املدة اخلاصة بأي بعثة أو دورة تدريبية بقرار من
الديوان بنا ًء على طلب رئيس الدائرة احلكومية املختص
شريطة وجود أسباب مقنعة للتمديد.
املادة ()133
1 -1على املوفد أن يزود الدائرة احلكومية التابع لها
بالوثائق اآلتية مصدقة من املؤسسة التي أوفد إليها:
أ-

تقارير تثبت مواظبته على الدراسة أو التدريب
في املؤسسة وفقا ً للخطط والبرامج املقررة على
أال تزيد املدة الفاصلة بني التقرير واآلخر على
ستة أشهر.

ب -نتائج االمتحانات أو الفحص واالختبارات
الدورية التي جتري له عن دراسته أو تدريبه
والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل
فصل أو سنة وفي نهاية تدريبه.
ج -أية وثيقة أخرى تطلبها اجلهات املختصة.
2 -2يحرم املوفد من املخصصات والنفقات املقررة له
بقرار من رئيس الديوان بنا ًء على طلب رئيس الدائرة
احلكومية عن أي سنة إذا لم يكن قد قم في السنة
السابقة لها أو في أي سنة أخرى الوثائق املنصوص
عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة.
املادة ()134
1 -1تعتبر الفترة التي يقضيها املوظف في التدريب فترة
عمل ،ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول
انقطاعا ً عن العمل.
2 -2يعتبر تخلف املوظف عن التدريب بدون عذر مقبول
إخالال بواجبات وظيفته وتتولى اجلهة املختصة
إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته التأديبية.
املادة ()135
تنتهي بعثة املوفد أو دورته التدريبية بقرار من رئيس
270

الديوان بنا ًء على طلب رئيس الدائرة احلكومية املختص في
أي من احلاالت اآلتية:
1 -1إذا صدر بحقه حكم من جهة قضائية في داخل الدولة
أو خارجها بإدانته في جناية أو جنحة أخالقية مخلة
بالشرف.
2 -2إذا ثبت أنه قام بأي نشاط ال يتفق واملصلحة العامة أو
تدخل في شؤون البلد الذي أوفد إليه.
3 -3إذا تخلف أو تأخر عن االلتحاق بالدراسة أو التدريب
في املؤسسة التي أوفد إليها في الوقت احملدد لذلك ولم
يقدم عذرا ً مقبوالً.
4 -4إذا دلت نتائجه الدورية أو السنوية على تقصيره أو
رسوبه أو مت فصله من املؤسسة املوفد إليها ولم يقدم
عذرا ً مقبوالً.
5 -5إذا قطع بعثته أو دورته ولم يقدم عذرا ً مشروعا ً لذلك.
6 -6إذا غير موضع دراسته أو تدريبه أو أدخل أي تعديل
عليه أو انتقل إلى مؤسسة أخرى غير التي أوفد إليها
دون احلصول على موافقة خطية مسبقة على ذلك من
اجلهة املختصة إال إذا وافق الديوان على ذلك بطلب من
الدائرة احلكومية.
املادة ()136
إذا أنهيت بعثة املوظف املوفد أو انتهت دورته ألي
سبب من األسباب املنصوص عليها في املادة السابقة
أو ألي سبب آخر يوجب ذلك ،فيلزم املوفد وكفيليه
متضامنني متكافلني بدفع جميع املبالغ التي أنفقت عليه
أثناء وجوده في البعثة أو الدورة وفقا ً ملا حتدده جلنة
البعثات والدورات بالدائرة احلكومية ،ويجوز للديوان
مطالبة هذا املوظف في حالة عدم توقيعه على تعهد
بكافة املبالغ التي أنفقت عليه أثناء وجوده في البعثة
أو الدورة وتسري هذه املادة على كافة املوفدين قبل
صدور هذه الالئحة.
املادة ()137
على املوفد أن يضع نفسه حتت تصرف الدائرة احلكومية
املختصة التي أوفد منها فور عودته من البعثة أو الدورة،
سواء أنهى متطلباتها أو تقرر إنهاؤها قبل ذلك ،ويعتبر
مخالً بأحكام وشروط اإليفاد النظامية والتعاقدية إن لم
يتقدم إلى دائرته ملمارسة مهام وظيفته فيها خالل مدة
ال تزيد عن عشرة أيام من تاريخ عودته من البعثة أو
الدورة التدريبية.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ()138

املادة ()142

يكون املوظف بعد عودته من البعثة أو الدورة التي أوفد
إليها وكفيليه ملزمني بدفع املبالغ التي أنفقت عليه أثناء
وجوده في البعثة أو الدورة وذلك في أي من احلاالت
اآلتية:

تنظم شروط وإجراءات االلتحاق بالدورات والبرامج
اخلاصة بها ،ومتابعة شؤون املوفدين بقرار من رئيس
الديوان بعد التنسيق مع جلنة البعثات والدورات.

1 -1إذا صدر قرار بفصله من الوظيفة أو باعتباره فاقدا ً
لها أو باستقالته أو باالستغناء عنه قبل إمتامه املدة
التي التزم باخلدمة فيها مبقتضى أحكام هذا الفصل
وشروط التعهد املأخوذ عليه عند إيفاده.

الفصل الرابع :التوقيف عن العمل

2 -2إذا أحال نفسه على التقاعد إلمتامه مدة اخلدمة التي
تسمح له بذلك أو لتوفر األسباب التي متنحه ذلك احلق
قبل انتهاء املدد احملددة في التعهد.
3 -3إذا خالف أي حكم من أحكام هذا الفصل أو أخل بأي
شرط من شروط التعهد الذي كان قد أوفد مبوجبه.
املادة ()139
يعتبر الفترة التي يقضيها املوظف في التدريب كل الوقت
فترة تدريب ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر
مقبول انقطاعا ً عن العمل ،فإذا جتاوزت مدة االنقطاع
ربع املدة املقررة للتدريب ،اعتبر املوظف متخلفا ً عن
التدريب املتاح له.
املادة ()140
يعتبر تخلف املوظف عن التدريب بدون عذر مقبول إخالال
بواجبات وظيفته ،ويعاقب تأديبياً ،وتتولى اجلهة املختصة
إحالته إلى التحقيق عن مدى مسئوليته اإلدارية.
املادة ()141
لرئيس الديوان بنا ًء على طلب الدائرة احلكومية املختصة
اآلتي:
1 -1إيفاد املوظف ملهمة رسمية براتب كامل عدا بدل التنقل
حلضور مؤمتر أو حلقة دراسية أو ندوة أو لقاء علمي
أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية أو ملا هو مماثل
ألي من هذه األمور داخل فلسطني أو خارجها.

املادة ()143
1 -1تقوم الدائرة احلكومية بإبالغ الديوان فور احتجاز
أي موظف من قبل الشرطة أو أي جهة أخرى ،ويقوم
الديوان بإبالغ وزارة املالية حلجز راتبه مؤقتا ً حلني
الفصل في سبب غيابه.
2 -2يخاطب الديوان اجلهات املختصة بخصوص املوظف
وحتديد الوضع القانوني.
3 -3يجوز للديوان بنا ًء على طلب الدائرة احلكومية صرف
جزء من راتب املوظف ال يزيد عن النصف حتى إعادته
للعمل ،وال يخصم من استحقاقاته إذا مت إنهاء خدمته
من تاريخ االحتجاز وتبلغ وزارة املالية بذلك.
4 -4إذا ثبت عدم وجود أي تهمة بحق املوظف وكان سبب
احتجازة ال يتعلق بوظيفته أو التهامه بتهمة ال تتعلق
بوظيفته وال متس الشرف أو األمانة ،يتولى الديوان
إعادته لعمله مع احتساب الفترة من تاريخ احتجازه
حتى مباشرته العمل دون راتب مع عدم إعادة ما
صرفه خالل هذه الفترة.
املادة ()144
يصدر رئيس الدائرة احلكومية قرارا ً بإيقاف املوظف احملال
للتحقيق التأديبي عن العمل ،وفي هذه احلالة تعلق جميع
صالحياته التي منحت له طيلة فترة التوقيف عن العمل،
ويبلغ الديوان بذلك.
املادة ()145
يصرف للموظف املوقوف عن العمل واحملال للتحقيق معه
من قبل جلنة حتقيق راتبه كامالً عدا بدل التنقل فترة وقفه
عن العمل.

2 -2يجب أن ال تكون املهمة الرسمية بنا ًء على دعوة
شخصية للموظف.

املادة ()146

3 -3يقدم للديوان طلب إيفاد املوظف للمهمة الرسمية قبل
أسبوعني على األقل من تاريخ املهمة إال إذا اقتضت
الضرورة غير ذلك.

لرئيس الدائرة احلكومية نقل املوظف إلى وظيفة أخرى في
الدائرة احلكومية بصفة مؤقتة بعد صدور قرار بإحالته
للتحقيق إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ريثما ينتهي
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التحقيق ،ويشترط أال تقل درجة الوظيفة املنقول إليها عن
درجته األصلية ،ويبلغ الديوان بذلك.

وذلك إذا نشأ املرض أو حدثت اإلصابة بسبب خطأ ارتكبه
املصاب ،أو تقصير منه كإساءة التصرف مع الغير أو إساءة
استعمال األشياء التي يتعامل بها ،أو أقدم على أي عمل ال
يليق بشرف الوظيفة كتناول املشروبات الروحية وتعاطي
املخدرات واملقامرة وغير ذلك من ا ألعمال املخلة بالشرف
واآلداب العامة.

1 -1على الدائرة احلكومية املختصة إبالغ الشرطة عن أي
حادثة عمل تقع فيها متضمنا ً اسم املوظف املصاب
وعنوانه وموجز عن احلادث مع حتديد تاريخ وساعة
وقوعه ومكان احلادث واجلهة التي نقل إليها املصاب
لعالجه وأن تطلب التحقيق في ظروف احلادث وتقدمي
تقرير مفصل عن نتيجة احلادث ويوضح فيه بصفة
خاصة ما إذا كان احلادث نتيجة تعمد أو سوء سلوك
فاحش ومقصود من جانب املصاب.

الباب اخلامس :انتهاء اخلدمة

الفصل اخلامس :إصابة العمل
املادة ()147

2 -2على الرئيس املباشر للموظف املصاب تقدمي تقرير لوحدة
شؤون املوظفني بدائرته احلكومية يتضمن موجزا ً عن
احلادث ،ويحدد إذا كانت إصابة املوظف وقعت أثناء
تأدية املوظف لعمله أو بسببه أو ألي سبب آخر.
املادة ()148
مينح املوظف الذي يصاب بحادث عمل مدة اإلجازة
املرضية التي تقررها اللجنة الطبية املختصة وبراتب
كامل مع مراعاة إجراءات حصول املوظف على اإلجازة
املرضية ،وال تعتبر هذه اإلجازة من اإلجازات املرضية
املقررة للموظفني.
املادة ()149
يحال تقرير الشرطة وتقرير الرئيس املباشر والتقارير
الطبية املعتمدة إلى رئيس الديوان إلصدار قرار بشأن
احلادث ،ويحتسب التعويض املستحق للموظف وفقا ً
للقانون.
املادة ()150
يتولى الديوان اتخاذ إجراءات احتساب مبالغ التعويض عن
اإلصابة وإحالتها على وزارة املالية.
املادة ()151
يحرم املوظف من راتبه وعالواته بقرار من رئيس الدائرة
عن املدة التي تغيب خاللها عن العمل بسبب مرض أو إصابة،
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املادة ()152
1 -1تعد وحدة شؤون املوظفني في بداية كل عام بيانا ً
بأسماء املوظفني الذين يبلغون السن القانونية
لترك اخلدمة لعرضه على رئيس الدائرة احلكومية
املختص.
2 -2يصدر الديوان بعد إبالغ الدائرة احلكومية مسبقا ً
قبل ثالثة أشهر من تاريخ بلوغ املوظف السن
القانونية قرارا ً بإنهاء خدمة املوظف ابتدا ًء من
اليوم التالي لبلوغه هذه السن ،ويبلغ القرار للدائرة
احلكومية التي تشعر املوظف بذلك على النموذج
املخصص ،وحتفظ صورة منه مبلف خدمة بعد
التأشير عليه مبا يفيد حصول التبليغ ،وتبلغ وزارة
املالية بذلك.
املادة ()153
1 -1إذا قدم املوظف استقالته ،فعلى وحدة شؤون املوظفني
التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها ،وتعرض
هذه االستقالة فورا ً على رئيس الدائرة احلكومية
املختص مشفوعة مبذكرة تفصيلية عن املوظف من
واقع ملف خدمته.
2 -2يجوز للموظف العودة عن استقالته خالل شهر من
تاريخ تقدميه لها شريطة أن يكون قد استمر في
اخلدمة وقبل موافقة رئيس الدائرة احلكومية على
قبول االستقالة.
3 -3إذا رأى رئيس الدائرة احلكومية املختص املوافقة
على قبول االستقالة أو إرجاء قبولها ألسباب
تتعلق مبصلحة العمل أو سبب اتخاذ إجراءات ضد
املوظف ،تعني على وحدة شؤون املوظفني إبالغ
املوظف فورا ً بذلك .وفي جميع احلاالت تودع
االستقالة مبلف خدمة املوظف بعد التأشير عليها
بقرار من رئيس الدائرة احلكومية املختص ويبلغ
الديوان ووزارة املالية بذلك.
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املادة ()154

املادة ()159

على املوظف أن يتسمر في القيام مبهام وظيفته إلى أن
يستلم القرار بقبول االستقالة ،وبخالف ذلك يعتبر فاقدا ً
لوظيفته بسبب الغياب.

تدرج كل دائرة حكومية ضمن مشروع موازنتها السنوي
املخصصات املالية الالزمة لصرف الزيادات الناجتة
عن نقل املوظفني املوجودين في اخلدمة واحتساب
مدة اخلدمة واخلبرة السابقة ،وال يجوز الصرف إال
في حدود املخصصات املعتمدة ضمن قانون املوازنة
السنوي املعتمد.

املادة ()155
1 -1إذا قدم املوظف طلبا ً إلحالته إلى املعاش مبكراً ،فعلى
وحدة شؤون املوظفني أن تثبت تاريخ ورودها
وتعرضها فورا ً على رئيس الدائرة احلكومية املختص
مشفوعة مبذكرة تفصيلية عن سن املوظف وسنوات
خدمته من واقع ملف خدمته ،وحتال إلى الديوان
للتنسيب بشأنه إلى مجلس الوزراء.
2 -2يصدر مجلس الوزراء قرارا ً باملوافقة ،بإرجاء قبول
الطلب ألسباب تتعلق مبصلحة العمل.
3 -3يتعني على الدائرة احلكومية إبالغ املوظف بالقرار
فوراً ،وحتفظ صورة منه مبلف خدمته.
املادة ()156
1 -1عند نهاية خدمة املوظف تعد وحدة شؤون املوظفني
شهادة خلو طرف للموظف على النموذج املخصص
لذلك ،وترسل للديوان وحتفظ نسخة مبلفه الفرعي.
2 -2يتولى الديوان إعداد استمارة حصر ملدة خدمة املوظف،
وحتويل ملف املوظف املنتهية خدمته إلى هيئة التقاعد
مرفقا ً به استمارة حصر مدة خدمة املوظف.
املادة ()157
للديوان بعد انتهاء خدمة املوظف منحة شهادة خدمة بنا ًء
على طلبه تشتمل على البيانات اآلتية:
1 -1تاريخ ابتداء وانتهاء اخلدمة.
2 -2الوظيفة والفئة والدرجة عند نهاية اخلدمة.
3 -3سبب انتهاء اخلدمة.

الباب السادس :أحكام عامة
املادة ()158
عند ترقية املوظف يضاف ما نسبته خمسة باملائة ( )%5من
الراتب األساسي الذي ينقل إليه املوظف.

املادة ()160
1 -1تتولى وحدة شؤون املوظفني إخطار املوظف شخصيا ً
عن القرار اإلداري الذي يتعلق به أو بوظيفته فور
صدروه بوساطة رئيسه املباشر.
2 -2ال يجوز للموظف أن يتظلم من القرار اإلداري إال
إذا كان للقرار اإلداري ارتباطه بشخصه وبوظيفته
وخالل عشرين يوما ً من تاريخ علمه به.
3 -3للموظف الذي يرغب في التظم من أي قرار إداري
أن يتقدم بكتاب التظلم لرئيس الدائرة احلكومية على
النموذج املخصص لذلك بوساطة رئيسة املباشر.
4 -4يجب أن يشتمل التظلم على البيانات اآلتية:
أ-

اسم املتظلم ووظيفته وعنوانه.

ب -تاريخ صدور القرار املتظلم منه وتاريخ نشره
أو تاريخ إعالن القرار املتظلم منه.
ج -موضوع القرار املتظلم منه واألسباب التي بني
عليها التظلم ،ويرفق بالتظلم املستندات التي
يرى تقدميها.
5 -5يحال طلب التظلم واملستندات املرفقة في اليوم
التالي إلى وحدة شؤون املوظفني بالدائرة احلكومية
املختصة للنظر به وبحثه والتأشير عليه ،وتقوم بقيده
برقم مسلسل في سجل خاص يبني فيه تاريخ تقدميه
أو وروده.
6 -6يعرض الطلب ومرفقاته على رئيس الدائرة احلكومية
املختص ،وله أن يبحثه بنفسه أو بوساطة جلنة لفحص
التظلمات تشكل بقرار منه ،ويجوز النظر في التظلم
بغياب املوظف أو بعد استدعائه وسماع أقواله.
7 -7يصدر رئيس الدائرة احلكومية املختص قراره
بشأن التظلم خالل ستني يوما ً من تاريخ تقدميه،
وإذا انقضت املدة دون الرد على التظلم اعتبر تظلمه
مرفوضاً ،ويبلغ صاحب الشأن خطيا ً بالقرار الصادر
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في تظلمه واألسباب التي بني عليها ،ويبلغ الديوان
بذلك.
8 -8بحالة رفض تظلم املوظف أو انقضاء املدة املنصوص
عليها بالفقرة ( )7عالية يقدم املوظف التظلم إلى
الديوان على النموذج املخصص لذلك ،وتبلغ الدائرة
احلكومية التابع لها املوظف بنسخة من التظلم.
9 -9يشكل رئيس الديوان جلنة للنظر في التظلمات من
مندوب عن الديوان ومندوب عن الدائرة احلكومية
التابع لها املوظف ،ويشمل القرار مهام وإجراءات
انعقاد اللجنة ،وتقدم توصياتها إلى رئيس الديوان.
1010يصدر رئيس الديوان بالتنسيق مع رئيس الدائرة
احلكومية املختص قرارا ً بشأن التظلم خالل فترة
شهر من تاريخ تقدميه ،ويبلغ املوظف بذلك وفي حالة
عدم الرد على املوظف خالل هذه املدة يعتبر تظلمه
مرفوضاً.
املادة ()161
مبا ال يتعارض مع أحكام هذه الالئحة يصدر رئيس ديوان
املوظفني العام كتبا ً دورية لتنفيذ أحكام هذه الالئحة،
وتعميم بالنماذج املوحدة املنفذة لها على جميع الدوائر
احلكومية.
املادة ()162
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ أحكام
هذه الالئحة ،ويعمل بها من تاريخ نشرها في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/8/15 :ميالدية
املوافق/10 :رجب 1426/هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة  2005بإصدار الالئحة التنفيذية بشأن شراء سنوات اخلدمة
1
ألغراض التقاعد
مجلس الوزراء
بعد َّ
االطالع على القانون األساسي لسنة  2003وتعديالته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005وال سيما
املادة ( )113منه،
وعلى ما عرضته الهيئة العامة للتأمني واملعاشات،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في
مدينة رام الله بتاريخ ،2005/12/11
أصدرنا ما يلي:
املادة ()1
مع مراعاة ما ورد في قانون التقاعد العام ،يكون للموظف
احملسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات املطلوبة
الستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغ سن التقاعد وفقا ً لقوانني
التقاعد السابقة وقانون التقاعد العام -احلق في شراء
سنوات خدمة ألغراض التقاعد عند انتهاء خدمته وفقا ً
ألحكام القانون ،وهذه الالئحة بحيث ال تزيد عن املدة املتبقية
الستحقاق احلد األدنى للمعاش.
املادة ()2
للموظف شراء سنوات اخلدمة -كما ذكر أعاله -عند انتهاء
خدمته وإحالته للتقاعد بسبب بلوغه سن التقاعد على أن
 1مت تعديل هذه الالئحة التنفيذية مرتني .للمزيد ،يرجى االطالع
على قرار مجلس الوزراء رقم ( )2لسنة  2006بتعديل قرار
مجلس الوزراء رقم ( )77لسنة  2005بإصدار الالئحة التنفيذية
بشأن شراء سنوات اخلدمة ألغراض التقاعد ،وقرار مجلس
الوزراء رقم ( )135لسنة  2007بالالئحة التنفيذية املعدلة
لالئحة التنفيذية بشأن شراء سنوات اخلدمة ألغراض التقاعد
والالئحة التنفيذية املعدلة لها رقم ( )3لسنة .2006

يتقدم بطلب شراء سنوات مدة اخلدمة مبوعد ال يتأخر
عن ثالثة أشهر من تاريخ صدور قرار بإنهاء خدمته وإال
سقط حقه في شراء مدة اخلدمة املذكورة ،وفي هذه احلالة
تتم محاسبته وفقا ً ملدة خدمته الفعلية املقبولة لالحتساب
ألغراض التقاعد.
املادة ()3
تقدم طلبات شراء سنوات اخلدمة من املوظف الى
هيئة التقاعد الفلسطينية أو عن طريق آخر جهة تشغيل
والتي تلتزم بتحويل طلبه إلى هيئة التقاعد الفلسطينية
فورا ً ومبوعد ال يتجاوز أسبوع من تاريخ تقدمي الطلب،
وفي حالة عدم حتويل الطلب من جهة التشغيل يتحمل
املتسبب في التأخير الفوائد املقررة في حالة التأخير في
أداء املبالغ املطلوبة ويشترط أن يحدد املوظف في طلبه
مدة اخلدمة املطلوب شراؤها خالل مدة ثالثة أشهر
من تقدمي الطلب ويحدد في القرار قيمة املبالغ املطلوبة
مقابل شراء املدة وتكون املوافقة مشروطة بقيام املوظف
بتسديد هذه املبالغ.
املادة ()4
مقابل شراء سنوات اخلدمة مبوجب القانون ،وهذه الالئحة
يلتزم املوظف بتسديد حصة (مساهمة) املوظف بنسبة %10
من قيمة آخر راتب باإلضافة إلى حصة (مساهمة) احلكومة
بنسبة  12,5من قيمة آخر راتب مضافا ً إليها الفائدة املقررة
مبوجب هذه الالئحة.
املادة ()5
يقوم املوظف احملال للتقاعد بتسديد قيمة املبالغ املطلوبة
مقابل شراء مدة اخلدمة دفعة واحدة حلساب هيئة التقاعد
الفلسطينية خالل ستة أشهر من تاريخ إنهاء خدمته بسبب
بلوغه سن التقاعد وفي حالة عدم قيامه بالتسديد كما ذكر
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يعتبر متنازالً عن طلبه وال يحق له إعادة الطلب مهما كانت
األسباب.
املادة ()6
يتم احتساب املبلغ املطلوب أداؤه مقابل شراء مدة اخلدمة
وفقا ً آلخر راتب تقاضاه املوظف احملال للتقاعد أثناء خدمته
مبراعاة التغييرات التي تطرأ من حني آلخر على رواتب
العاملني ذوي نفس الدرجة واألقدمية في اخلدمة املدنية
ووفقا ً ملفهوم املرتب األخير املنصوص عليه في قوانني
التقاعد السابقة أو قانون التقاعد العام ،يضاف إلى ذلك
فائدة يحددها مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية بحيث
ال تقل عن  %4.5سنويا ً محسوبة من اليوم التالي النتهاء
مدة الستة أشهر املنصوص عليها في املادة اخلامسة من هذه
الالئحة وحتى تاريخ متام سداد املبلغ املطلوب دون اإلخالل
باحلد األقصى للمدة املسموح التسديد خاللها.
املادة ()7
يتم تسوية الراتب التقاعد وكافة مستحقات املوظف الذي
قام بشراء سنوات اخلدمة مبوجب املادة ( )113من قانون
التقاعد العام وعلى حساب نظام التقاعد الذي كان خاضعا ً
له عند انتهاء خدمته وتتم التسوية واحملاسبة بني صناديق
أنظمة التقاعد والقانون احلالي وفقا ً لألحكام الواردة في
القانون بخصوص احملاسبة بني صناديق أو أنظمة التقاعد.
املادة ()8
تصدر الهيئة النماذج املخصصة لشراء سنوات اخلدمة
وتصدر القرارات املنفذة ألحكام هذه الالئحة.
املادة ()9
على جميع اجلهات املختصة -ك ٌّل فيما يخّ صه -تنفيذ أحكام
هذه الالئحة ،ويعمل به من تاريخ نشرها في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/12/11 :ميالدية
املوافق/9 :من ذي القعدة 1426/هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )141لسنة  2005بالالئحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم ()7
لسنة 20051
مجلس الوزراء

املادة ()3

بعد َّ
االطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
وال سيما املادة ( )124منه،

لغايات تطبيق املادة ( )7فإن املوازنة اجلارية للهيئة ال
تشمل املصاريف املتعلقة بإدارة استثمارات وأموال الهيئة
ومصاريف احلافظ ومدير االستثمارات وأية مصاريف
ضرورية لتنفيذ النشاطات االستثمارية اخلاصة باملؤسسة.

وعلى ما عرضه وزير املالية،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء حتت رقم ( )9/23/4في
جلسته املنعقدة مبدينة رام الله بتاريخ ،2005/7/26

املادة ()4

املادة ()1

1 -1يجوز ملؤسسات املجتمع املدني واملؤسسات غير
الربحية مبوافقة مجلس اإلدارة االنضمام إلى نظام
التقاعد وفقا ً للشروط اآلتية:

أصدرنا ما يلي:

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذه الالئحة
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف
ذلك:
القانون :قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة .2005
نظام التقاعد :جميع أنظمة التقاعد احلالية التي أنشئت
مبوجب القوانني السابقة واألنظمة أو اللوائح والتعليمات
التي حتكم وتدير تقاعد موظفي القطاع العام.
سنوات اخلدمة املقبولة للتقاعد :مدة اخلدمة املسدد
عنها كامل االشتراكات ولغايات احتساب الراتب التقاعدي
أو املكافأة تعتبر كسور الشهر شهرا ً كامالً.
مدير عام الهيئة :رئيس الهيئة.
املادة ()2
للهيئة ومبوافقة مجلس اإلدارة قبول أية مساعدات أو هبات
غير مشروطة سواء كانت مباشرة أو عن طريق اجلهات
امللتزمة بدفع رواتب املنتفعني.
 1مت تعديل هذه الالئحة التنفيذية من خالل قرار مجلس الوزراء رقم
( )1لسنة  2006بتعديل الالئحة التنفيذية رقم ( )141لقانون
التقاعد العام رقم ( )7لسنة .2005

أ-

االلتزام باملعايير التي حتددها الهيئة.

ب -ان يكون لديها خبرات سابقة في صناديق تقاعد
أو توفير.
ج -ان يكون لديها هيكلية إدارية محددة.
د -تقدمي تعهد بتحويل االشتراكات التي تقتطع
شهريا ً من رواتب املنتفعني واملساهمات
املترتبة عليها للهيئة في املواعيد احملددة في
القانون.
2 -2يتم احتساب املساهمات والراتب التقاعدي و /أو
املكافأة على أساس الراتب الذي يتقاضاه املنتفع.
3 -3ملجلس اإلدارة استنادا ً إلى التعليمات التي يصدرها
بهذا الشأن إنهاء اشتراك أي مؤسسة في نظام التقاعد
إذا ما تخلفت عن حتويل املستحقات املترتبة عليها في
املواعيد احملددة.
املادة ()5
1 -1يحال على التقاعد كل من أكمل الستني سنة من عمره،
ويحق ملن توافرت فيه شروط االنتفاع بالتقاعد
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اإللزامي وفقا ً لنص املادة ( )27فقرة ()4 ،3 ،2
احلصول على التقاعد بعد موافقة الوزير املختص
أو مؤسسة املجتمع املدني التي يعمل لديها وموافقة
الهيئة.
2 -2يحق للموظف الذي يستقيل قبل استحقاقه للتقاعد أن
يطلب حتويل جميع سنوات اخلدمة املقيدة حلسابه
واملسدد عنها املساهمات املالية إلى نظام املنافع البديل
على أن يكون من الصناديق التي تشرف الهيئة على
إداراتها.
املادة ()6
1 -1يعني رئيس مجلس إدارة الهيئة من بني األعضاء الثالثة
املهنيني املتخصصني في األمور املالية واالقتصادية
بقرار من رئيس السلطة الوطنية بنا ًء على تنسيب
مجلس الوزراء.
2 -2يحدد مجلس اإلدارة رواتب ومكافآت رئيس الهيئة.
3 -3ملجلس اإلدارة فصل العضو الذي يتغيب عن ثالثة
اجتماعات متتالية دون عذر مقبول والطلب من مجلس
الوزراء تعيني بديل له وفقا ً للقانون.
4 -4يقوم مجلس اإلدارة بتطوير دليل الستثمارات
الهيئة وموجوداتها مراعيا عدم توزيع أو مزج أو
خلط االستثمارات في املجاالت املالية واالجتماعية
والسياسية.
املادة ()7
1 -1يحق لكل من أكمل الستني من العمر ولم يكن موظفا ً
عاما ً احلصول على مخصصات تقاعد مبقدار ()$100
مائة دوالر امريكي شهريا ً بشرط أال يكون له أي دخل
آخر أو أي مصدر من مصادر اإلعالة ،وفي حالة توفر
دخل أو مصدر إعالة بأقل من ( )$100مائة دوالر
أمريكي يدفع له الفرق بينهما.
2 -2يدفع للزوجني اللذين تنطبق عليهما معا أحكام الفقرة
األولى مبلغ  $75خمسة وسبيعن دوالرا ً أمريكيا ً
شهريا لكل منهما.
3 -3يكون مخصص الشيخوخة حق شخصي ملن توافرت
لديه شروط استحقاقه وال تنطبق عليه أحكام املواد
( )35 ،34 ،33 ،32 ،31من القانون.
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املادة ()8
لغايات تطبيق أحكام املادة ( )4/25من القانون تتحمل
وزارة املالية مبالغ التأمني املستحقة للمشترك في نظام
التقاعد.
املادة ()9
يتم وقف صرف املخصصات الشهرية للموظفني الذين انهيت
خدماتهم مبوجب قرار مجلس الوزراء رقم ( )2003/2عند
تسوية حقوقهم التقاعدية وفقا ً للقانون.
املادة ()10
يخصه – تنفيذ أحكام
على اجلهات املختصة كافّة  -ك ٌَل فيما
ّ
هذه الالئحة ،ويعمل بها من تاريخ نشرها في اجلريدة
الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ 2005/07/26 :ميالدية
املوافق  20جماد آخر  1426هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )239لسنة  2005بنظام احتساب مدة اخلدمة السابقة ملوظفي منظمة
التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة ومدة األسر لألسرى
مجلس الوزراء

املادة ( )3تشكيل جلنة االعتماد

بعد َّ
االطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
وال سيما املادتني  111 ،110منه،

تُشكل جلنة تسمى (جلنة االعتماد) تتولى صالحية اعتماد
مدة اخلدمة السابقة ومدة األسر كما يلي:

وعلى ما عرضه وزير املالية،

1 -1هيئة التنظيم واإلدارة

رئيسا ً

وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة مبدينة
رام الله بتاريخ ،2005/10/12

2 -2اإلدارة املالية العسكرية

عضوا ً

3 -3الصندوق القومي الفلسطيني

عضوا ً

4 -4هيئة التقاعد الفلسطينية

عضوا ً

5 -5وزارة شؤون األسرى

عضوا ً

أصدرنا ما يلي:
املادة ( )1التعاريف
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام
املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
خالف ذلك:
القانون :قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة .2005
املوظف :كل من ُعينّ بقرار من جهة مختصة لشغل وظيفة
مدنية أو عسكرية.
اخلدمة السابقة :مدة اخلدمة التي قضاها املوظف متفرغا ً
في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى
فصائلها املعتمدة.
مدة األسر :املدة التي قضاها املوظف أسيرا ً في السجون
اإلسرائيلية أو غيرها نتيجة لقيامه بعمل وطني.
املادة ( )2احتساب مدة اخلدمة السابقة
حتتسب مدة اخلدمة السابقة ومدة األسر لغايات التقاعد بعد
أن يتم اعتمادها من قبل جلنة االعتماد املشكلة وفقا ً ألحكام
هذا النظام.

وتستعني اللجنة مبندوب عن الفصيل املعني للمشاركة في
اجتماعاتها عند مناقشة احتساب مدة اخلدمة السابقة ألحد
منتسبيه.
املادة ( )4صالحية اللجنة
1 -1متارس جلنة االعتماد صالحيتها باعتماد مدد اخلدمة
السابقة واألسر للموظفني الذين لهم قيود لدى
الصندوق القومي الفلسطيني أو هيئة التنظيم واإلدارة
أو اإلدارة املالية العسكرية ،ومدد خدمة املوظفني
العاملني في فصائل منظمة التحرير الفلسطينية
املعتمدة للذين ال توجد لهم قيود.
2 -2للجنة االعتماد في سبيل ممارستها لصالحيتها احلق
في فحص وتدقيق البيانات والقيود الواردة إليها من:
الصندوق القومي الفلسطيني ،هيئة التنظيم واإلدارة،
واإلدارة املالية العسكرية ،وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية املعتمدة.
3 -3تعقد جلنة االعتماد اجتماعاتها بكامل أعضائها وتتخذ
قراراتها باألغلبية.
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املادة ( )5تعبئة االستمارة

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/10/12:ميالدية

1 -1على كل من :الصندوق القومي الفلسطيني ،وهيئة
التنظيم واإلدارة ،واإلدارة املالية العسكرية (ومن
واقع سجالتها الرسمية) تعبئة استمارة للموظف على
ثالث نسخ حتدد فيها مدة اخلدمة السابقة.

املوافق 9 :رمضان  1426هجرية

2 -2تقوم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية املعتمدة
بتعبئة استمارة على ثالث نسخ للموظف الذي ال
توجد له قيود لدى اجلهات الذكورة في البند ( )1أعاله
حتدد فيها مدة اخلدمة السابقة.
3 -3تقوم مؤسسة أسر الشهداء واألسرى بتعبئة استمارة
على ثالث نسخ للموظف حتدد فيها مدة األسر.
4 -4حتال االستمارات املعدة استنادا ً الى الفقرات السابقة
مرفقة بصورة عن املستندات املعززة لها إلى جلنة
االعتماد التخاذ القرار بشأنها.
5 -5حتيل جلنة االعتماد االستمارات املعتمدة إلى هيئة
التنظيم واإلدارة لتسجيل بياناتها في سجل خاص،
ومن ثم إحالتها إلى هيئة التقاعد الحتساب كامل
التعويض النقدي واملستحقات املنصوص عليها في
املادة ( )110من القانون ،مبا فيها حصة املوظف
واحلكومة عن سنوات اخلدمة السابقة واألسر
املعتمدة ،وفقا ً لنظام التقاعد السابق الذي كان خاضعا ً
له املوظف أو لقانون التقاعد العام إذا لم يكن تابعا ً ألي
نظام تقاعدي سابق.
املادة ( )6االحتفاظ بالنسخ
حتفظ نسخة من االستمارات املعتمدة لدى كل من :هيئة
التقاعد الفلسطينية ،واجلهة املشغلة ،واجلهة املشغلة،
واجلهة التي أعدت االستمارة.
املادة ( )7تسديد املبالغ
تقوم احلكومة بتسديد املبالغ املذكورة في املادة ( )5/5لهيئة
التقاعد الفلسطينية لقيدها في حساب املوظف ،وتلتزم هيئة
التقاعد الفلسطينية بدفع املستحقات التقاعدية للموظفني
وفقا ً ملا هو وارد باملادة ( )111من القانون.
املادة ( )8التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافّةٌّ -
يخصه – تنفيذ أحكام
كل فيما
ّ
هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ سريان قانون التقاعد العام
رقم ( )7لسنة  ،2005وينشر في اجلريدة الرسمية.
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أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار رئاسي رقم ( )5لسنة  2006بشأن وجوب إستعادة السيارات احلكومية من املوظفني
املدنيني املتقاعدين واملستقيلني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/01/19 :ميالدية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املوافق/19 :ذي احلجة 1426/هجرية

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،

محمود عباس

وعلى قانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة
العامة والشؤون املالية ،ولوائحه التنفيذية،

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وعلى قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة  1998وتعديالته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة ،2005
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا مايلي:

املادة ( )1استعادة السيارات احلكومية
وجوب استعادة جميع السيارات احلكومية املوجودة بحوزة
املوظفني املدنيني املتقاعدين واملستقيلني من وظائفهم ،فيما
عدا السيارات املسموح بحيازتها استثناء مبوجب قرار
صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
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مرسوم رئاسي رقم ( )21لسنة  2006بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
وعلى أحكام قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة ،2005
وعلى املرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة  2006بشأن
تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام،

وبنا ًء على قرار مجلس الوزراء رقم ( )141لسنة 2005
بالالئحة التنفيذية لقانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة
،2005
وعلى تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ،2006/3/2
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:

املادة ()1
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام من األخوة التالية أسماؤهم:
متخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -1السيد سعدي الكرنز
متخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -2السيد مصطفى ذياب
متخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -3السيد بشير زهير الريس
رئيس هيئة التقاعد العام
 -4السيد فاروق اإلفرجني
رئيس ديوان املوظفني العام
 -5د .جهاد حمدان
رئيس هيئة التنظيم واإلدارة
 -6السيد محمد يوسف
ممثل عن موظفي الهيئات احمللية
 -7السيد حسن صالح
ممثل عن املتقاعدين
 -8السيد محمد حامد اجلدي
ممثل عن وزارة املالية
 -9السيد إسماعيل محفوظ

رئيسا ً
نائبا ً للرئيس
عضوا ً
سكرتيرا ً للمجلس
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً

املادة ()2

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/6/20:ميالدية

يلغى املرسوم الرئاسي رقم ( )11لسنة  2006بشأن
تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام.

املوافق/24 :جمادى االولى 1427/هجرية

املادة ()3
يخصه -تنفيذ أحكام
على اجلهات املختصة كافّة – كل فيما
ّ
هذا املرسوم ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
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محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة  2008بنظام بشأن احتساب مدة اخلدمة السابقة ملوظفي
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة ومدة األسر لألسرى
مجلس الوزراء
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة2003
وتعديالته،
وعلى القانون رقم ( )4لسنة  1998بشأن إصدار قانون
اخلدمة املدنية وتعديالته،
وعلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005والسيما
املادتني  110و 111منه،
وعلى نظام بشأن احتساب مدة اخلدمة السابقة ملوظفي
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة ومدة األسر
لألسرى الصادر بتاريخ ،2005/10/12

اخلدمة السابقة :مدة اخلدمة التي قضاها املوظف متفرغا ً
في مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية أو إحدى
فصائلها املعتمدة.

مدة األسر :املدة التي قضاها املوظف أسيرا ً في السجون
اإلسرائيلية أو غيرها نتيجة لقيامه بعمل وطني.
املادة ( )2احتساب مدة اخلدمة واألسر

حتتسب مدة اخلدمة السابقة ومدة األسر لغايات التقاعد بعد
أن يتم اعتمادها من قبل جلنة االعتماد املشكلة وفقا ألحكام
هذا النظام.

وتنسيب أمني عام مجلس الوزراء،

املادة ( )3جلنة االعتماد

وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة في
مدينة رام الله بتاريخ ،2008/12/29

1 -1تشكل جلنة تسمى جلنة االعتماد تتولى صالحية
اعتماد مدة اخلدمة السابقة ومدة األسر كما يلي:

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً،

•هيئة التنظيم واإلدارة

رئيسا ً

وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة،

•اإلدارة املالية العسكرية

عضوا ً

أصدر النظام التالي:

•الصندوق القومي الفلسطيني

عضوا ً

•هيئة التقاعد الفلسطينية

عضوا ً

•وزارة شؤون األسرى

عضوا ً

•ديوان املوظفني العام

عضوا ً

•وزارة املالية

عضوا ً

•رئاسة الوزراء

عضوا ً

املادة ( )1التعاريف
يكون للمصطلحات الواردة في هذا النظام املعاني املخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
القانون :قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة .2005
املوظف :كل من عني بقرار من جهة مختصة لشغل
وظيفة في اخلدمة املدنية أو في اخلدمة في قوى األمن
الفلسطينية.

2 -2تستعني اللجنة مبندوب عن الفصيل املعني للمشاركة
في اجتماعاتها عند مناقشة احتساب مدة اخلدمة
السابقة ألحد منتسبيه.
3 -3يشترط في أعضاء اللجنة من ممثلي الدوائر احلكومية
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أن يكونوا من ذوي اخلبرة واالختصاص واملعروفني
بنزاهتهم ،ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بنا ًء
على تنسيب رئيس اللجنة بعد ترشيحهم من وزرائهم
على أن يكونوا من موظفي الفئة العليا من موظفي
اخلدمة املدنية ،وضباط برتبة ال تقل عن عقيد ملوظفي
اخلدمة في قوى األمن.
4 -4تكون مدة العضوية ألعضاء اللجنة سنتني.
5 -5إذا شغر منصب رئيس اللجنة يعني شخص آخر بدالً
منه وفق نفس الطريقة التي عني بها.
6 -6إذا شغر منصب أي عضو من األعضاء ألي سبب كان
قبل انتهاء املدة احملددة للعضوية يعني عضو أخر
مكانه إلكمال املدة املتبقية وفق نفس الطريقة التي عني
بها مبوجب أحكام هذا النظام.
7 -7تكون األمانة العامة ملجلس الوزراء سكرتاريا اللجنة.

املطلوب تؤجل اجللسة ملوعد آخر ال يتعدى
األسبوع من تاريخ اجللسة ،وعندئذ تعتبر
اجللسة قانونية إذا حضرها أربعة أعضاء من
اللجنة على األقل ،وينحصر هذا اإلجراء ملن
لهم سجالت رسمية لدى كل من الصندوق
القومي وهيئة اإلدارة والتنظيم ،واإلدارة املالية
العسكرية.
ب -بحضور جميع أعضاء اللجنة “( )%100من
األعضاء” بالنسبة إلعتماد سنوات اخلدمة
لفصائل منظمة التحرير والتي ال يوجد لها
سجالت رسمية في الصندوق القومي وهيئة
اإلدارة والتنظيم واإلدارة املالية العسكرية.
4 -4توثق جلسات اللجنة في محاضر رسمية ويوقع
احملضر من ثالثة من األعضاء احلاضرين والرئيس
والسكرتير.

املادة ( )4صالحية جلنة االعتماد

املادة ( )6قرارات اللجنة

1 -1متارس جلنة اإلعتماد صالحيتها مدد اخلدمة السابقة
واألسر للموظفني الذين لهم قيود لدى الصندوق
القومي الفلسطيني أو هيئة التنظيم واإلدارة أو اإلدارة
املالية العسكرية ومدد خدمة املوظفني العاملني في
فصائل منظمة التحرير الفلسطينية املعتمدة اللذين ال
توجد لهم قيود.

تصدر قرارات اللجنة باألغلبية املطلقة ألصوات عدد
أعضائها احلاضرين وإذا تساوت األصوات رجح اجلانب
الذي منه رئيس اجللسة.

2 -2للجنة اإلعتماد في سبيل ممارستها صالحيتها احلق
في فحص وتدقيق البيانات والقيود الواردة إليها من
الصندوق القومي الفلسطيني ،هيئة التنظيم واإلدارة
واإلدارة املالية العسكرية وفصائل منظمة التحرير
الفلسطينية املعتمدة.
املادة ( )5االجتماعات
1 -1تعقد اللجنة اجتماعاتها العادية مرتني كل شهر على
األقل بدعوة من رئيسها قبل أسبوع من املوعد املقرر
لتاريخ اجللسة ،على أن تشمل الدعوة مكان اجللسة
وموعدها مرفقا ً بها جدول األعمال.
2 -2تعقد اللجنة جلساتها اإلستثنائية كلما دعت احلاجة
إلى ذلك بنا ًء على دعوة رئيسها أو بطلب مقدم لرئيسها
موقع من ثلث أعضاء اللجنة على األقل.
3 -3يكون انعقاد اللجنة قانونياً:
أ-
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بحضور خمسة أعضاء من اللجنة على أن يكون
من بينهم رئيس اللجنة ،وإذا تعذر حضور العدد

املادة ( )7االستمارات
1 -1على كل من الصندوق القومي الفلسطيني وهيئة
التنظيم واإلدارة ،واإلدارة املالية العسكرية ومن واقع
سجالتها الرسمية تعبئة استمارة للموظف على ثالث
نسخ حتدد فيها مدة اخلدمة السابقة.
2 -2تقوم فصائل منظمة التحرير الفلسطينية املعتمدة
بتعبئة استمارة على ثالث نسخ للموظف الذي ال
توجد له قيود لدى اجلهات املذكورة في البند ( )1من
هذه املادة حتدد فيها مدة اخلدمة السابقة.
3 -3تقوم مؤسسة أسر الشهداء واألسرى بتعبئة استمارة
على ثالث نسخ للموظف حتدد فيها مدة األسر.
4 -4حتال اإلستمارات املعدة استنادا ً إلى الفقرات السابقة
من هذه املادة مرفقة بصورة عن املستندات املعززة لها
إلى جلنة اإلعتماد إلتخاذ القرار بشأنها.
5 -5حتيل جلنة اإلعتماد اإلستمارات املعتمدة إلى هيئة
التنظيم واإلدارة لتسجيل بياناتها في سجل خاص
ومن ثم إحالتها إلى هيئة التقاعد إلحتساب كامل
التعويض النقدي واملستحقات املنصوص عليها في
املادة ( )110من القانون مبا فيها حصة املوظف

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
واحلكومة عن سنوات اخلدمة السابقة واألسر
املعتمدة ،وفقا ً لنظام التقاعد السابق الذي كان خاضعا ً
له املوظف أو للقانون إذا لم يكن تابعا ً ألي نظام
تقاعدي سابق.
6 -6ال يتم تسجيل السنوات املعتمدة من اللجنة كعالوات
للموظفني في الرواتب تؤدي إلى زيادة الراتب في
الفئة األولى والفئة العليا فقط وإمنا يكون األعتماد
فقط ألغراض احتساب الراتب التقاعدي.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2008/12/29
املوافق األول من محرم لسنة 1430هـ
د .سالم فياض
رئيس مجلس الوزراء

املادة ( )8حفظ االستمارات
حتفظ نسخة من اإلستمارات املعتمدة لدى كل من هيئة
التقاعد الفلسطينية واجلهة املشغلة واجلهة التي أعدت
اإلستمارة.
املادة ( )9تسديد املبالغ
تقوم احلكومة بتسديد املبالغ املذكورة في املادة ( )5/7لهيئة
التقاعد الفلسطينية لقيدها في حساب املوظف وتلتزم هيئة
التقاعد الفلسطينية بدفع املستحقات التقاعدية للموظفني
وفقا ً ملا هو وارد باملادة ( )111من القانون.
املادة ( )10مدة العمل
تنهي اللجنة أعمالها خالل مدة أقصاها سنتني من تاريخ
سريان هذا النظام.
املادة ( )11رفع التقارير
تلتزم اللجنة برفع تقارير دورية كل ثالثة أشهر إلى مجلس
الوزراء عن جميع أعمالها.
املادة ( )12اإللغاء
يلغى نظام بشأن احتساب مدة اخلدمة السابقة ملوظفي
منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها املعتمدة ومدة األسر
لألسرى الصادر بتاريخ  2005/10/12وكل ما يتعارض
مع أحكام هذا النظام.
املادة ( )13التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
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قرار رقم ( )85لسنة  2008بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

واإلطالع على املرسوم الرئاسي رقم ( )21لسنة ،2006

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ،2008/03/06

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا ،وحتقيقا ً للمصلحة
العامة،

واإلطالع على قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة 2005
وتعديالته وعلى الئحته التنفيذية،

قررنا ما يلي:

املادة ()1
إعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التقاعد العام على النحو التالي:
املتخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -1د.سعدي الكرنز
املتخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -2مأمون أبو شهال
املتخصص في األمور املالية واالقتصادية
 -3خالد زهير عسيلي
رئيس ديوان املوظفني العام
 -4جهاد حمدان
رئيس هيئة التنظيم واإلدارة
 -5محمد يوسف
ممثالً عن موظفي الهيئات احمللية
 -6ماجد أبو رمضان
ممثالً عن املتقاعدين
 -7محمد حامد اجلدي
ممثالً عن وزارة املالية
 -8ناصر عبد املجيد طهبوب
رئيس هيئة التقاعد العام
 -9فاروق اإلفرجني

رئيسا ً
نائبا ً للرئيس
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
عضوا ً
سكرتيرا ً للمجلس

املادة ()2

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2008/03/08

على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.

املوافق /30صفر 1429/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )16لسنة  2009بشأن الئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب
واألجور وما في حكمها
مجلس الوزراء
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته ،وال سيما املادة ( )70منه،
وعلى قانون ضريبة الدخل رقم ( )17لسنة  ،2004وال
سيما املادة ( )48منه،
وعلى القرار بقانون املعدل لقانون ضريبة الدخل رقم ()2
لسنة ،2008
وعلى الئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب واإلجور وما
في حكمها رقم ( )15لسنة  2005وبنا ًء على تنسيب وزير
املالية،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته األسبوعية رقم
( )52املنعقدة بتاريخ ،2008/4/22
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة،
أصدر الالئحة التالية:
املادة ( )1التعاريف
يكون لأللفاظ والعبارات الواردة في هذه الالئحة املعاني
املخصص لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الدائرة :دائرة ضريبة الدخل.
املدير :مدير عام ضريبة الدخل.

ِ
املستخدم :أي شخص مسؤول عن دفع الرواتب واألجور وما
في حكمها باألصالة عن نفسه أو بالنيابة عن شخص آخر.

املستخ َدم :الشخص الطبيعي الذي يعمل بأجر مبوجب
ِ
املستخدم
عقد خطي أو شفهي ويكون حتت إدارة وإشراف
سواء كان متفرغا ً للعمل أو يعمل بشكل جزئي.

املوظف :املوظف املعني بقرار من املرجع املختص في
وظيفة مدرجة ضمن نظام تشكيالت الوزارات والدوائر
احلكومية واملؤسسات العامة سواء كان مدنيا ً أو عسكريا ً
أو ضمن جدول تشكيالت الوظائف للسلطات احمللية.
الراتب أو األجر :أي راتب أو أجر او مكافأة أو مخصص
أو عالوة وأية عالوة وأية إمتيازات أخرى وتشمل العمولة
ِ
املستخدم للمستخَ دم إضافة إلى أي مبلغ
التي يدفعها
يدفع على سبيل اإللتزام.
املادة ( )2اخلصم
ِ
املستخدم أن يخصم منه عد دفعه الضريبة
1 -1على
ً
املقدرة واملستحقة وفقا ألحكام القانون وتوريدها
لدائرة ضريبة الدخل املختصة مرفقة بكشف خالل
خمسة عشر يوما ً من تاريخ الدفع.
ِ
املستخدم عند دفع راتب أو أجر غير شهري مبا في
2 -2على
ذلك مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان أن يتقطع
على حساب الضريبة ما يعادل  %10من إجمالي املبلغ
املدفوع كضريبة دخل على أن يتم تسوية الضريبة
النهائية في نهاية السنة املالية.
املادة ( )3خصم املبالغ
يتم تقاص أي مبلغ مبوجب أحكام هذه املادة من الضريبة
املفروضة على الدخل اخلاضع للضريبة للشخص الذي دفع
له ذلك الدخل عن السنة التي جرى فيها اخلصم.
املادة ( )4التخلف عن الدفع
1 -1إذا تخلف أي مستخ ِدم عن خصم أو دفع الضريبة
التي يترتب عليه خصمها ودفعها مبوجب أحكام
هذه الالئحة حتصل منه كما لو أنها ضريبة
مستحقة عليه.
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2 -2تطبق أحكام املادة ( )38من قانون ضريبة الدخل رقم
( )17لسنة  2004على أي مستخ ِدم يتخلف عن دفع
املبالغ عليه في مواعيدها احملددة وفقا ً ألحكام الفقرة
( )1من هذه املادة.
املادة ( )5تنظيم السجل

املادة ( )10الكشف
1 -1على كل مستخ ِدم تزويد دائرة ضريبة الدخل املختصة
في نهاية كل سنة بكشف يتضمن أسماء مستخدميه
ورواتبهم أو أجورهم والعالوات واملكافآت وأية
إمتيازات أخرى واملبالغ املقتطعة كضريبة دخل خالل
السنة.

ِ
مستخدم تنظيم سجل خاص يتضمن أسماء
على كل
املستخ َدمني لديه ورواتبهم وأجورهم وأية عالوات أو
إمتيازات أخرى ،واإلعفاءات املستحقة لهم وأية اقتطاعات
ضريبة متعلقة بهم وأية تعديالت تطرأ عليها.

2 -2على املستخ ِدم عند إنتهاء خدمة أي مستخ َدم لديه
التأكد من أن الضريبة املستحقة على الرواتب أو
األجور التي دفعت خالل فترة عمله قد اقتطعت ودفعت
للدائرة وفقا ً ألحكام القانون وهذه الالئحة.

املادة ( )6ملأمور التقدير

املادة ( )11كشف العاملني

ملأمور التقدير أن يطلع وأن يدقق السجل املنصوص عليه
ِ
املستخدم
في املادة ( )5من هذه الالئحة للتأكد من إلتزام
باألحكام املتعلقة بإقتطاع الضريبة ودفعها وملأمور التقدير
أن ُيضمن أية مالحظات أو معلومات من شأنها أن تسهل
عمل مأمور التقدير مبا في ذلك األسباب املوجبة للتوقف عن
خصم الضريبة عن أي مستخدم لديه.
املادة ( )7النسب الضريبية
ِ
املستخدم عند دفعه راتبا ً أو أجرا ً شهريا ً ألي شخص
على
مستخ َدم لديه يزيد على ( )1/12من مجموع اإلعفاءات
املستحقة له أن يخصم من تلك الزيادة الضريبة الشهرية
املستحقة عنها وفق الشرائح والنسب الضريبية التالية:
-1

عن كل دوالر من

 833دوالر األولى

.%5

-2

عن كل دوالر من

 1667- 834دوالر التالية

%10

-3

ما زاد عن ذلك؛

%15

املادة ( )8الشهادة
ِ
مستخدم أن يزود املستخ َدم بنا ًء على طلبه في
على كل
نهاية كل سنة أو لدى إنتهاء خدمته شهادة تتضمن مجموع
الرواتب واألجور والعالوات املدفوعة له والضريبة املقتطعة
منها عن أي سنة من السنوات.
املادة ( )9تخفيض أو زيادة الضريبة
ِ
مستخدم تخفيض أو زيادة
ملأمور التقدير أن يطلب من أي
الضريبة الواجب اقتطاعها من الرواتب واألجور ،وذلك
لغايات تصويب أي اقتطاع يتم بصورة غير صحيحة
ِ
املستخدم كافة املسؤولية املترتبة عن ذلك.
ويتحمل
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على أصحاب األعمال من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني
أن يقدموا كشفا ً عن العاملني لديهم من موظفني ومستخدمني
سواء كانوا يتقاضون راتبا ً أو أجرا ً او مكافاة أو أتعاب إلى
دائرة ضريبة الدخل املختصة خالل تسعني يوما ً من تاريخ
التحاقهم باخلدمة أو العمل على أن يتضمن ما يلي:
1 -1أسماء وأماكن إقامة كل منهم ووظيفتهم.
2 -2مقدار رواتبهم أو أجورهم أو أتعابهم وأية إمتيازات
أخرى تصرف لهم.
املادة ( )12الكشف املقدم
1 -1على رؤساء ومدراء الشركات واملنشآت والهيئات
اخلاصة عالوة على ما هو منصوص عليه في هذه
الالئحة تقدمي كشف يتضمن ما يلي:
أ-

إسم ومكان إقامة أي شخص يشغل منصب
رئيس مجلس إدارة أو مدير أو عضو مجلس
إدارة أو هيئة مراقبة أو جلنة أو غير ذلك ومقدار
أتعابه أو مكافآته ولو إرتبطتقديرها بقرار من
مجلس اإلدارة او الهيئة العامة.

ب -مقدار كل مبلغ يدفع إلى أي شخص مبناسبة
قيامه بأي عمل من أعمال مهنته على سبيل
العمولة أو السمسرة أو غير ذلك من األتعاب او
الهبات او املكافآت سواء كان يتم دفعها بشكل
دائم او عارض.
2 -2رؤساء ومدراء الشركات واملنشآت والهيئات اخلاصة
مسؤولون عن اقتطاع املبالغ الضريبية املستحقة وفقا ً
الحكام القانون وحتويلها حلساب ضريبة الدخل
في املواعيد احملددة ويتحملون املسؤولية القانونية
وإعتبار املبالغ غير املدفوعة ذمة مالية مستحقة عليهم.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
3 -3يتم تقدير الضريبة واخلصميات التي يلزم القانون
بإقتطاعها أو خصمها على رئيس أو مدير الشركة أو
املنشأة او الهيئة وحتويلها حلساب الدائرة.
املادة ( )13قيد على الرواتب
مع مراعاة أحكام املادة ( )10من هذه الالئحة ،ال يجوز
تنزيل الرواتب أو األجور لغايات التوصل إلى مقدار الدخل
اخلاضع للضريبة ألي مستخ ِدم ما لم تكن الضريبة قد
اقتطعت من هذه الرواتب أو األجور ومت دفعها للدائرة وفق
أحكام هذه الالئحة وتأكد مأمور التقدير من صحتها.
املادة ( )14اإللغاء
تلغى الئحة اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب واألجور وما
في حكمها رقم ( )15لسنة  ،2005وكل حكم يتعارض مع
أحكام هذه الالئحة.
املادة ( )15التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ أحكام
هذا االئحة ،ويعمل به ابتدا ًء من ،2008/1/1وتنشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2009/4/21 :ميالدية
املوافق/15 :ربيع اآلخر 1430/هجرية
سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )18لعام  2010بالئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية
مجلس الوزراء

استنادا ً إلى القانون األساسي املعدل لسنة ،2003
والسيما املادة ( )70منه،

وإلى القانون رقم ( )4لسنة  1998بشأن إصدار قانون
اخلدمة املدنية وتعديالته والسيما املادة ( )92منه،

وبعد اإلطالع على قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة
 2004بشأن إصدار الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل
الرسمية،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
 ،2010/09/27وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة،
والصالحيات املخولة لنا،

أصدر الالئحة التالية:
املادة ( )1التعاريف

لغايات تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات
الواردة فيه املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:
السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير املختص :الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر املرتبطة
بها ،ولغايات هذه الالئحة تشمل عبارة الوزير املختص.
1 -1رئيس الوزراء فيما يختص بالوزراء ورؤساء الدوائر
واملؤسسات والسلطات احلكومية الذين ميارسون
صالحيات الوزراء فيما يتعلق بدوائرهم ،ورؤساء
مجالس إدارة املؤسسات ،وكذلك فيما يختص
مبوظفي رئاسة الوزراء.
2 -2رئيس أي دائرة ميارس صالحيات الوزير املختص
فيما يتعلق بتلك الدائرة.
3 -3رئيس مجلس إدارة أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة عامة
تابعة للسلطة الفلسطينية فيما يتعلق بتلك املؤسسة أو
السلطة أو الهيئة.
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املوظف :الشخص املعني من جهة مختصة لشغل وظيفة
مدرجة في نظام تشكيالت الوظائف املدنية على موازنة
إحدى الدوائر احلكومية أيا كانت طبيعة تلك الوظيفة أو
مسماها مبا في ذلك املوظفني املعينني برواتب مقطوعة أو
بعقود أو على حساب املشاريع.
الشخص :أي شخص من خارج مالك الدوائر واملكلف
مبهمة رسمية من اجلهة املختصة.
مركز العمل :املكان الذي يعني فيه املوظف ملمارسة
أعماله الرسمية.
املهمة الرسمية :تكليف املوظف أو الشخص حلضور
مؤمتر أو حلقة دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو
جولة استطالعية أو ألي من األمور املماثلة ملدة ال تزيد عن
شهر واحد سواء كانت املهمة داخل الوطن أو خارجه.
الدورة التدريبية :تكليف املوظف بدورة تدريبية خارج
أرض الوطن.
الوفد :مجموعة مؤلفة من موظفني أو شخصني أو أكثر
لتمثيل السلطة مبهمة رسمية خارج أرض الوطن.
املادة ( )2نطاق السريان
1 -1تسري هذه الالئحة على موظفي السلطة.
2 -2ال تسري هذه الالئحة على أية مهمة سفر غير رسمية.
3 -3تصرف مهمة السفر للمشمولني بأحكام هذه الالئحة
من مخصص مهمات السفر اخلاص بالدائرة التابع لها
املوظف.
املادة ( )3تصنيف املجموعات
يصنف املشمولني بأحكام هذه الالئحة إلى املجموعات
التالية:
املجموعة اخلاصة :وتشمل
رئيس الوزراء والوزراء ومن يعني بدرجة وزير واملفتي العام
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للديار الفلسطينية وقاضي قضاة احملاكم الشرعية ورئيس
مجلس القضاء األعلى ورئيس ديوان الفتوى والتشريع.
املجموعة األولى :وتشمل
الوكالء والوكالء املساعدين واحملافظني والسفراء ،والنائب
العام ومساعديه وأعضاء احملكمة العليا ورؤساء محاكم
االستئناف باحملاكم النظامية واحملاكم الشرعية ونظرائهم
من أعضاء ديوان الفتوى والتشريع.
املجموعة الثانية :وتشمل
املدراء العامني والقضاة وأعضاء النيابة العامة ونظرائهم من
أعضاء ديوان الفتوى والتشريع.
املجموعة الثالثة :وتشمل
باقي موظفي السلطة.

3 -3تلتزم اجلهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بأن تكون
املغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة تؤدى فيها
املهمة الرسمية أو الدورة التدريبية ،وتلتزم اجلهة
املختصة بتغطية نفقات الوصول املبكر واملغادرة
املتأخرة.
4 -4تلتزم اجلهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بعدم
ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير والوسيطة إال
في حاالت عدم توفر البديل.
املادة ( )6مهمة العمل الرسمية والدورة التدريبية
خارج الوطن
يصرف للموظف الذي يكلف مبهمة رسمية أو دورة تدريبية
خارج أرض الوطن إحدى أو جميع البدالت املدرجة في هذه
الالئحة مبا فيها تذاكر السفر من خالل الوزارة املختصة.

املادة ( )4املوظفون بعقود وغير املصنفني
1 -1يعامل املوظفون بعقود واملوظفون غير املصنفني
معاملة املوظف املصنف الذي يعادله في الراتب على
أال يتجاوز املجموعة الثانية مع مراعاة أية شروط ترد
بهذا الشأن في عقود استخدامهم.
2 -2ال يتجاوز تصنيف الشخص من خارج مالك الدائرة
املجموعة الثانية بإستثناء الذين سبق وأن شغلوا
وظائف ضمن املجموعتني اخلاصة واألولى.
املادة ( )5وسائل النقل
1 -1إذا كلف موظف أو شخص للقيام مبهمة أو دورة في
غير مركز عمله فيسمح له باستعمال وسائل النقل
التي يحددها الوزير املختص وفقا ً ملا هو مبني في
اجلدول التالي:

املادة ( )7الدورات التدريبية
الدورات غير املستضافة:

1 -1إذا كانت نفقات املعيشة واإلقامة للموظف أو
الشخص خالل فترة الدورة غير مغطاة من اجلهة
الداعية أو أي جهة خارجية لم يتلق منها مبالغ
نقدية لذلك الغرض ،تصرف له املبالغ احملددة في
الفقرة ( )2من هذه املادة عن كل ليلة يقضيها من
أجل تأدية الدورة الرسمية ،وتصرف الدورات مبا
ال يزيد عن شهر واحد.
2 -2ألغراض هذه الالئحة صنفت دول العامل من حيث
بدالت الدورات إلى أربعة أصناف يتم صرف مبلغ
مقطوع لكل صنف كما يلي:
صنف الدولة وفقا ً للجدول
امللحق بهذه الالئحة

الدورات غير مستضافة
بالدوالر األمريكي

اخلاصة

كاملة

درجة رجال أعمال درجة أولى

أ

280

األولى

كاملة

درجة رجال أعمال درجة أولى

ب

250

الثانية

كاملة

درجة سياحية

درجة أولى

ج

220

الثالثة

مقعد

درجة سياحية

درجة ثانية

د

190

املجموعة بالسيارة بالطائرة

بالقطار

2 -2للوزير املختص أن يعامل أعضاء الوفد الذين ال تقل
درجتهم عن الفئة األولى (حسب قانون اخلدمة
املدنية) معاملة رئيس الوفد من حيث حق استعمالهم
نفس درجة وسيلة النقل املخصصة لرئيس الوفد إذا
سافر أعضاء الوفد مع رئيسه.

3 -3يضاف إلى البدالت املقرره في الفقرة ( )2من هذه
املادة مبلغ ( )20دوالر أمريكي للمجموعة اخلاصة
ومبلغ ( )15دوالر أمريكي للمجموعة األولى
و( )10دوالر للمجموعة الثانية عن كل ليلة من
ليالي الدورة.
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4 -4إذا كانت الدورة التدريبية من يوم إلى ( )14يوم
تصرف كامل البدالت املنصوص عليها في الفقرتني
( )2و( )3من هذه املادة.
5 -5إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من ( )14يوم ولغاية
شهر يصرف أول ( )14يوم حسب الفقرة ( )4من
هذه املادة باإلضافة إلى ( )%60من قيمة املهمة للفترة
املتبقية ولغاية شهر.
املادة ( )8الدورات املستضافة من حيث املبيت
إذا كانت الدورة مستضافة من حيث املبيت (الفندق) يصرف
نسبة ( )%45من املبالغ املنصوص عليها في الفقرة ()2
من املادة ( )7من هذه الالئحة وذلك وفق الفئات املعتمدة،
باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من املادة ( )7من هذه
الالئحة ،على أن ال تزيد مدة الدورة عن شهر واحد.
املادة ( )9الدورات املستضافة بالكامل
إذا كانت الدورة مستضافة بالكامل يصر نسبة ( )%25من
املبالغ املنصوص عليها في الفقرة ( )2من املادة ( )7من هذه
الالئحة وذلك وفق الفئات املعتمدة باإلضافة إلى ما ورد في
الفقرة ( )3من املادة ( )7من هذه الالئحة ،على أن ال تزيد
مدة الدورة عن شهر واحد.
املادة ( )10بلدان التوقف القصير أوالوسيطة
1 -1تطبق أحكام املواد ( )7و( )8و( )9من هذه الالئحة
على بلدان التوقف القصير الذي يتطلب بالضرورة
الوصول إلى موقع الدورة الرسمية.
2 -2تصرف البدالت املنصوص عليها في املواد ( )7و()8
و( )9من هذه الالئحة لليلة واحدة فقط عند املغادرة من
مناطق السلطة وليلة واحدة عند العودة إليها من خالل
بلد وسيط إال في حاالت خاصة يتم احتساب كامل فترة
البقاء في البلد الوسيط بعد موافقة الوزير املختص.
املادة ( )11بدل مواصالت
1 -1يصرف للموظف أو الشخص بدل مواصالت من
مكان اإلقامة إلى موقع الدورة ومن موقع الدورة إلى
مكان اإلقامة مبلغ ( )150دوالر أمريكي (مقطوع)
شامالً لضرائب املطارات ،ورسوم التأشيرات وغيرها
باستثناء رسوم الفيزا التي تدفع باإلضافة إلى بدل
املواصالت.
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2 -2في احلاالت التي تزيد فيها تكاليف املواصالت
الفعلية عن املبلغ احملدد في الفقرة ( )1من هذه
املادة تصرف التكاليف الفعلية لكامل الرحلة شريطة
إرفاق إيصاالت الدفع األصلية ،على أن يتم مراعاة
أحكام املادة ( )5من هذه الالئحة.
املادة ( )12املهمات الرسمية اخلارجية
املهمات الرسمية غير مستضافة بالكامل:
1 -1إذا كانت نفقات املعيشة واإلقامة للموظف خالل
فترة املهمة غير مغطاة من اجلهة الداعية أو أي جهة
خارجية ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض،
تصرف له املبالغ احملددة في الفقرة ( )2من هذه
املادة عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية املهمة
الرسمية.
2 -2ألغراض هذه الالئحة صنفت دول العالم من حيث
بدالت مهمات السفر إلى أربعة أصناف يتم صرف
مبلغ مقطوع لكل صنف كما يلي :املهمات غير
مستضافة بالدوالر األمريكيصنف الدولة وفق
اجلدول امللحق بهذه الالئحة
صنف الدولة وفقا ً للجدول
امللحق بهذه الالئحة

املهمات غير مستضافة
بالدوالر األمريكي

أ

320

ب

280

ج

230

د

200

3 -3يضاف إلى البدالت املقررة في الفقرة ( )2من هذه
املادة مبلغ ( )40دوالر أمريكي للمجموعة اخلاصة
ومبلغ ( )20دوالر أمريكي للمجموعه األولى ومبلغ
( )10دوالر أمريكي للمجموعة الثانية عن كل ليلة من
ليالي املهمة.
املادة ( )13املهمات الرسمية املستضافة بالكامل
إذا كانت املهمة مستضافة بالكامل يصرف نسبة
( )%25من املبالغ املنصوص عليها في الفقرة ( )2من
املادة ( )12من هذه الالئحة وذلك وفق الفئات املعتمدة،
باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من املادة ( )12من
هذه الالئحة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )14املهمات الرسمية املستضافة من حيث املبيت
إذا كانت املهمة مستضافة من حيث املبيت (الفندق)
يصرف ( )%45من املبالغ املنصوص عليها في الفقرة
( )2من املادة ( )12من هذه الالئحة وذلك وفق الفئات
املعتمدة ،باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من املادة
( )12من هذه الالئحة.
املادة ( )15بدل املواصالت
1 -1يصرف للموظف أو الشخص بدل مواصالت من
مكان اإلقامة إلى موقع املهمة ومن موقع املهمة
إلى مكان اإلقامة مبلغ مقطوع مقداره ()150
دوالر أمريكي شامالً لضرائب املطارات ،ورسوم
التأشيرات وغيرها بإستثناء رسوم الفيزا التي تدفع
باإلضافة إلى بدل املواصالت.
2 -2في احلاالت التي تزيد فيها تكاليف املواصالت الفعلية
عن املبلغ احملدد في الفقرة ( )1من هذه املادة تصرف
التكاليف الفعلية لكامل الرحلة بشرط إرفاق إيصاالت
الدفع األصلية ،على أن يتم مراعاة أحكام املادة ( )5من
هذه الالئحة.
املادة ( )16بدل التوقف القصير أو الوسيطة
1 -1تطبق أحكام املواد ( )12و( )13و( )14من هذه
الالئحة على بلدان التوقف القصير الذي يتطلب
بالضرورة الوصول إلى موقع املهمة الرسمية.
2 -2تصرف البدالت املنصوص عليها في املواد ()12
و( )13و( )14من هذه الالئحة لليلة واحدة فقط
عند املغادرة من مناطق السلطة وليلة واحدة فقط عند
العودة إليها من خالل بلد وسيط إال في حاالت خاصة
يتم احتساب كامل فترة البقاء في البلد الوسيط بعد
موافقة الوزير املختص.
املادة ( )17الوثائق واملعززات ملهمة السفر والدورة
التدريبية
يتم صرف بدل املهمة والدورة مبوجب الوثائق واملعززات
التالية:
1 -1املجموعة اخلاصة :كتاب سفر مبهمة خارجية
أو دورة تدريبية صادر عن املفوض باالنفاق في
الدائرة املختصة ألغراض تأدية العمل الرسمي
محدد فيه بشكل واضح البلد املقصود وفترة
املهمة أو الدورة الرسمية ،إضافة على طبيعة املهمة

الرسمية أو الدورة التدريبية واجلهة التي تتحمل
التكاليف.
2 -2املجموعات األولى والثانية والثالثة :كتاب التكليف
واملوافقة الصادرة عن الوزير املختص (أو من
يفوضه) على أن يشمل ما يلي:
أ-

حتديد الدرجة الوظيفية للمكلف باملهمة الرسمية
أو الدورة التدريبية.

ب -حتديد طبيعة املهمة الرسمية أو الدورة التدريبية
وفقا ً إلحدى التصنيفات التالية:
 .1غير مستضافة بالكامل من حيث املبيت
وتكلفة املعيشة.
 .2مستضافة من حيث املبيت.
 .3مستضافة بالكامل من حيث املبيت وتكلفة
املعيشة.
ج -حتديد بلد املهمة.
د -حتديد تاريخ بداية ونهاية املهمة الرسمية أو
الدورة التدريبية.
3 -3على املجموعة اخلاصة تقدمي نسخة من كتب
ومراسالت التنسيق التي تتم مع اجلهة اخلارجية
وجهة السفر إن وجدت.
4 -4على املجموعات األولى والثانية والثالثة تقدمي نسخة
عن الدعوة الصادرة من اجلهة الداعية.
5 -5قرار الوزير املختص (أو من يفوضه) بإيفاد املوظف
أو الشخص لتأدية مهمة رسمية أو دورة تدريبية.
6 -6صور جواز السفر مبني فيها أختام دخول وخروج
املطارات أو احلدود البرية للبلد الذي تؤدى فيه مهمة العمل
الرسمية وبلدان التوقف القصير في الدول الوسيطة.
7 -7صورة عن التذكرة االلكترونية.
8 -8على جميع املجموعات اخلاصة واألولى والثانية
والثالثة فيما يتعلق بالدورات التدريبية أن يتم حتديد
بشكل واضح في الدعوة طبيعة الدورة من حيث
االستضافة.
املادة ( )18مهمات العمل الرسمية (الداخلية)
يصرف للموظف أو الشخص الذي يكلف مبهمة رسمية
داخل أرض الوطن إحدى أو جميع البدالت املدرجة في هذه
الالئحة.
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املادة ( )19بدل تكلفة املعيشة

 .1غير مستضافة من حيث املبيت وتكلفة املعيشة.

يصرف بدل تكلفة املعيشة وفقا ً للشروط التالية:

 .2مستضافة من حيث املبيت في الفنادق أو
بيوت الضيافة.

1 -1بدل تكلفة املعيشة عن كل ليلة يقضيها في موقع املهمة
الرسمية املبالغ التالية:
أ-

املجموعة اخلاصة ( )40دوالر أمريكي لكل ليلة
إقامة.

ب -املجموعة األولى والثانية ( )35دوالر أمريكي
لكل ليلة إقامة.
ج -املجموعة الثالثة ( )30دوالر أمريكي لكل ليلة إقامة.
2 -2يصرف نصف املبالغ احملددة أعاله إذا مت تأدية املهمة
بدون مبيت.
املادة ( )20بدل تكلفة املبيت في الفنادق
إذا كانت نفقات مبيت املوظف أو الشخص في الفنادق غير
مغطاة من اجلهة الداعية أو لم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك
الغرض ،تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة مفردة
غير شاملة خلدمات الغرف على أن ال تزيد عن ( )100دوالر
أمريكي لكافة املجموعات.
املادة ( )21بدل املواصالت
يصرف بدل املواصالت من مكان اإلقامة إلى موقع املهمة
ومن موقع املهمة إلى مكان اإلقامة بحد أقصى ( )100دوالر
أمريكي في كل اجتاه.
املادة ( )22الوثائق واملعززات ملهمة السفر الداخلية
يتم صرف بدالت مهمة العمل الرسمية الداخلية مبوجب
الوثائق واملعززات التالية:
1 -1للمجموعتني اخلاصة واألولى قرار سفر مبهمة داخلية
صادر عن املفوض باالتفاق في الدائرة املختصة
ألغراض تأدية العمل الرسمي محددا ً فيه موقع املهمة
ومدتها ،والغرض منها واجلهة التي تتحمل تكاليفها.
2 -2للمجموعتني الثانية والثالثة كتاب التكليف أو املوافقة
الصادرة عن الوزير املختص (أو من يفوضه) محددا ً
فيه ما يلي:
أ -درجة املوظف.
ب -طبيعة املهمة وفقا ً ملا يلي:
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 .3مستضافة بالكامل من حيث املبيت وتكلفة
املعيشة.
ج -نسخة عن الدعوة الصادرة من اجلهة الداعية
إن وجدت.
د -تاريخ بداية ونهاية املهمة الداخلية.
3 -3الفواتير األصلية للمبيت في الفنادق.
املادة ( )23صرف بدل مهمة العمل الرسمية قبل السفر
1 -1يتم صرف كامل املبلغ (في بلد املهمة) للمكلف مبهمة
عمل رسمية خارجية قبل السفر.
2 -2يتم صرف كامل املبلغ (في بلد الدورة) للمكلف بدورة
تدريبية قبل السفر.
3 -3يقدم املوفد مبهمة عمل رسمية أو دورة تدريبية
للدائرة املختصة التابع لها املوفد ما يلي:
أ-

إرفاق الوثائق املدرجة في الفقرات من ()1
إلى ( )8من املادة ( )17من هذه الالئحة وذلك
للمهمات اخلارجية والدورات التدريبية.

ب -إرفاق الوثائق املدرجة في الفقرات من ()1
إلى ( )3من املادة ( )22من هذه الالئحة وذلك
للمهمات الداخلية.
ج -أن يتم تسوية املهمة خالل فترة أقصاها ()14
يوم من تاريخ عودة املوظف أو الشخص إلى
مركز عمله.
املادة ( )24التكلفة الفعلية للمبيت في املهمة غير
املستضافة
إذا زادت قيمة املبيت في الفندق لليلة الواحدة خالل
املهمة الرسمية أو الدورات غير املستضافة ،عن ()%65
من املبلغ املمنوح مبوجب هذه الالئحة يجوز للوزير
املختص فقط اعتماد كامل التكلفة الفعلية للمبيت
باإلضافة إلى كامل البدالت األخرى املنصوص عليها
في املادتني ( )8و( )14من هذه الالئحة بعد إرفاق
املستندات التي تثبت ذلك.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )25تعديل البدالت
ملجلس الوزراء تعديل البدالت الواردة في هذه الالئحة من
حني الخر على ضوء التغير في األسعار بتنسيب من الوزير.
املادة ( )26اإللغاء
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة  2004بإصدار
الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية ،وكل ما
يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
املادة ( )27السريان والنفاذ
على اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه
الالئحة ،ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ2010/09/27 :
املوافق /18شوال1431 /هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لعام  2010بنظام املكافآت واحلقوق املالية لرئيس وأعضاء
مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
مجلس الوزراء

املادة ( )3البدالت واملصاريف

استنادا ً إلى القانون األساسي املعدل لسنة  2003وتعديالته،
وال سيما املادة ( )70منه،

يستحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
البدالت واملصاريف التي يستحقها موظفو املجموعة األولى
فيما يتعلق ببدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية وفقا ً
لالئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية السارية.

وبناء على تنسيب مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،

املادة ( )4موازنة هيئة التقاعد الفلسطينية

وإلى قانون التقاعد العام رقم ( )7لسنة  2005وتعديالته،
وال سيما املادة ( )47منه،
وبناء على ما أقره مجلس الوزارء في جلسته املنعقدة في
مدينة رام الله بتاريخ ،2010/05/16

تصرف املكافآت والبدالت واملصاريف الواردة في املواد
( )3 ،2 ،1من هذا النظام من موازنة هيئة التقاعد الفلسطينية،
وال يجوز الربط بينها وبني أية رواتب أو مكافآت أو بدالت أو
مصاريف يتقاضاها األعضاء من أية جهة أخرى.

أصدر النظام األتي:

املادة ( )5صرف املكافأة مرتني في السنة

وبناء على مقتضيات املصلحة العامة،
وبناء على الصالحيات املخولة لنا قانوناً،

املادة ( )1مكافأة رئيس مجلس اإلدارة

تصرف املكافأة املنصوص عليها في املادتني ( )1و( )2من
هذا النظام لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة كل ستة أشهر.

يتقاضى رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية
مكافأة شهرية قدرها ( )$1000ألف دوالر أمريكي أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،وتدفع له عن الفترة املمتدة
من تاريخ توليه منصبه وحتى انتهاء فترة عضويته في
رئاسة املجلس.

لغايات االستفادة من أحكام هذا النظام ال يجوز أن يكون
عضو مجلس اإلدارة من موظفي القطاع العام ممثل بأكثر
من مجلسي إدارة في آن واحد.

املادة ( )2مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

املادة ( )8التقارير الدورية

يتقاضى العضو في مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية،
الذي يلتزم بحضور جلسات مجلس اإلدارة وفقا ً ألحكام
القانون ،مكافأة شهرية قدرها ( )$ 500خمسمئة دوالر
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً ،وتدفع له عن
الفترة من تاريخ منصبه وحتى انتهاء فترة عضويته في
املجلس.
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املادة ( )7موظفي القطاع العام

يلتزم مجلس اإلدارة برفع تقارير دورية مرتني في السنة
عن أعماله إلى مجلس الوزراء.
املادة ( )9اإللغاء
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )10التنفيذ والسريان
على اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
النظام ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2010/05/16
املوافق /02جمادى اآلخرة1431/هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء
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الباب الثاني:
اإلدارة املالية لألجهزة األمنية الفلسطينية
والرقابة عليها

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

الفصل الرابع :اإلدارة املالية لألجهزة األمنية الفلسطينية

اجلزء أ :هيكلية األجهزة األمنية الفلسطينية وتنظيمها (مقتطفات
من النصوص القانونية املتعلقة باإلجراءات املالية)
 -1القوانني
قانون رقم ( )3لسنة  1998بشأن الدفاع املدني
املادة ( )4إدارة املديرية العامة
يتولى إدارة املديرية مدير عام يكون مسئوالً أمام الوزير عن
جميع أعمال الدفاع املدني الفنية واملالية واإلدارية ويشرف
مباشرة ضمن حدود القوانني واألنظمة السارية على تنفيذ
أوامر وقرارات وتعليمات الوزير واملجلس األعلى للدفاع
املدني.
املادة ( )19نفقات الدفاع املدني
مع مراعاة أحكام املادتني ( )17 ،16من القانون تتحمل
املديرية نفقات اإلجراءات والتدابير الالزمة ألعمال الدفاع
املدني.
املادة ( )20حتصيل النفقات
إذا لم يقم أصحاب العقارات واألبنية أو شاغلوها بتنفيذ
اإلجراءات واألعمال املفروضة عليهم ألغراض الدفاع
املدني تقوم املديرية العامة للدفاع املدني بتنفيذ هذه األعمال
واإلجراءات على نفقتهم ،وحتصل هذه النفقات بالطريقة
التي حتصل فيها األموال العامة.
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قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة 2005
املادة ( )19اختصاصات جلنة الضباط
تختص جلنة الضباط بالنظر في كافة األمور واملسائل
املتعلقة بشئون الضباط وعلى وجه اخلصوص األمور
واملسائل اآلتية:
1 -1بدء تعيني الضباط بقوى األمن.
2 -2الترقية.
3 -3اإلحالة إلى االستيداع أو إنهاء اخلدمة وقبول
االستقالة.
4 -4االستغناء عن اخلدمة.
5 -5اإلعادة للخدمة في قوى األمن أو النقل منها.
6 -6التوصية مبنح الضباط األوسمة واألنواط وامليداليات.
7 -7اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بني املرشحني
لها.
8 -8الترخيص للضباط في اإلعارة واإلجازات الدراسية
حسب النظم املوضوعة لذلك.
9 -9حتديد األقدمية وردها.
1010تعيني الضباط في مناصب القيادة واألركان والوظائف
الرئيسية األخرى.
1111تعيني الضباط من رتبتي العميد والعقيد في الوظائف
املختلفة.
1212ندب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات قوى
األمن.
1313نقل الضباط من قوة إلى أخرى بقوى األمن.
1414اختيار الضباط املوصي بقبولهم للدراسات بكلية
األركان أو ألية دراسة أخرى.
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1515استدعاء الضباط املهنى خدماتهم وضباط االحتياط
واألشخاص املكلفني للخدمة العاملة ،وكذا ترقياتهم أو
شطب أسمائهم من كشوف قوى األمن.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة 2005
املادة ( )7تولي سلطة اإلشراف
1 -1يتولى رئيس املخابرات سلطة اإلشراف على
أعمال املخابرات والعاملني فيها وله تشكيل اللجان
الضرورية ،ويصدر القرارات واألوامر الالزمة لتنظيم
سير العمل وضمان حسن األداء.
2 -2يكون رئيس املخابرات مسؤوالً أمام الرئيس أو من
يفوضه على احملافظة على سرية نشاط املخابرات
واملعلومات ووسائل احلصول عليها ومصادرها ،وال
يجوز االطالع على حتريات املخابرات أو معلوماتها إال
بإذن خاص من الرئيس أو من يفوضه.
3 -3يبلغ رئيس املخابرات الرئيس أو من يفوضه عن
كل املسائل ذات الطبيعة الهامة أو املستعجلة.
مادة ( )17موازنة املخابرات.
4 -4وفقا ً ألحكام القانون يكون للمخابرات موازنتها
املستقلة وتدرج رقما ً واحدا ً ضمن املوازنة العامة
للدولة ،وتتولى بنفسها إدارتها واإلنفاق منها حتت
إشراف الرئيس.

في األغراض املخصصة لها ،وتكون له صالحية
صرف النفقات املكتومة بالطريقة التي يقررها دون
التقيد باللوائح والقرارات املعمول بها في األجهزة
احلكومية األخرى ،وتعتبر جميع البنود واإلجراءات
املتعلقة بذلك سرية.
املادة ( )19إعداد نظام للمشتريات
يعد رئيس املخابرات نظاما ً للمشتريات يتالءم وطبيعة عمل
املخابرات ،ويصدر بهذا النظام قرار من الرئيس وتكون
لرئيس املخابرات الصالحية الكاملة لتطبيقه.
املادة ( )33مساءلة رئيس املخابرات
للمجلس التشريعي عبر جلانه املختصة مساءلة رئيس
املخابرات.

5 -5يشكل املجلس التشريعي جلنة خاصة من ثالثة أعضاء
تتولى مناقشة إقرار موازنة املخابرات ،في إطار إقرار
املوازنة العامة.
 6 -6يعني مراقب مالي في املخابرات بقرار من الرئيس
وبتنسيب من رئيس املخابرات ،ويتولى املراقب املالي
االطالع على بنود الصرف واإلشراف املباشر على
تدقيق احلسابات والتأكد من سالمتها.
املادة ( )18إعداد املوازنة العامة للمخابرات
1 -1يتولى رئيس املخابرات إعداد املوازنة السنوية
للمخابرات وعرضها على الرئيس للتصديق عليها.
2 -2يصدر رئيس املخابرات القرارات التي تتضمن
األسس واإلجراءات املتعلقة بتنفيذ بنود املوازنة
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قرار بقانون رقم ( )11لسنة  2007بشأن األمن الوقائي
املادة ( )5سلطة اإلشراف
1 -1يتولى املدير العام سلطة اإلشراف على أعمال اإلدارة
العامة لألمن الوقائي والعاملني فيها ،وتشكيل اللجان
الضرورية حلسن سير عملها ،وله أن يفرض بعض
اختصاصاته إلى نائبه.
2 -2يكون املدير العام مسئوال أمام الوزير املختص ومدير
عام األمن الداخلي عن عمله وعن احملافظة على سرية
ونشاط اإلدارة العامة لألمن الوقائي وفعالياتها.
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الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

اجلزء ب :املؤسسات املختصة بالرقابة املالية واإلدارية على
األجهزة األمنية الفلسطينية
 -1القرارات التنفيذية
قرار رقم ( )7لسنة  1998بإنشاء املؤسسة االقتصادية االستهالكية لقوات األمن العام والشرطة
املادة ( )7وظائف مجلس اإلدارة

3 -3التنسيب للمجلس بتشكيل جلان اجلرد.

يناط باملجلس الوظائف التالية:
1 -1تخطيط السياسات العامة للمؤسسة.

4 -4مراقبة تصريف البضائع واللوازم في املؤسسة حسب
أقدميتها وتقدمي تقرير مفصل ملجلس اإلدارة بجميع
البضائع واللوازم التي يالحظ كسادا ً في تصريفها
التخاذ القرار املناسب بشـأنها.

3 -3قرار أنواع البضائع واللوازم التي تتعامل بها
املؤسسة.

5 -5إعداد مشروع املوازنة املالية السنوية وعرضه على
مجلس اإلدارة.

4 -4تشكيل جلان اجلرد وأية جلان أخرى يرى ضرورتها.

6 -6مراقبة احلسابات والدفاتر التي ينص عليها هذا القرار
أو التعليمات الصادرة مبقتضاه.

2 -2مراقبة استثمار أموال املؤسسة.

5 -5إقرار امليزانية السنوية للمؤسسة.
6 -6التصرف بالبضائع غير الصاحلة أو التالفة أو الكاسدة
بـأية طريقة يراها مناسبة.

7 -7تشكيل جلان استالم البضائع واللوازم الواردة
للمؤسسة.

7 -7إقرار الطريقة املناسبة لتزويد املؤسسة باحتياجاتها
من البضائع واللوازم.
8 -8فتح وإغالق أي سوق أو دكان حسبما يرتئيه مناسباً.
9 -9رفع التوصيات إلى رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بشان التصرف في األرباح.
1010النظر بالشكاوى واالقتراحات الواردة من املستفيدين.
1111أية وظائف أخرى نص عليها هذا القرار.
املادة ( )13وظائف املدير العام
يناط باملدير العام الوظائف اآلتية:
1 -1مراقبة أعمال املوظفني وإدارة شئونهم.
2 -2التأكد من توفر البضائع واللوازم التي حتتاجها
املؤسسة وإبالغ الرئيس بجميع النواقص لعرض
األمر على مجلس اإلدارة التخاذ القرار املناسب
بشأنها.
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مرسوم رئاسي رقم ( )12لسنة  2002بإحلاق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع املدني
بوزارة الداخلية
املادة ( )1إحلاق قوات الشرطة األمن الوقائي والدفاع
املدني بوزارة الداخلية
1 -1تلحق قوات الشرطة وقوات األمن الوقائي والدفاع
املدني بجميع أجهزتها وإدارتها بوزارة الداخلية.
2 -2جميع أموال وممتلكات ومعدات قوات الشرطة وقوات
األمن الوقائي والدفاع املدني تلحق بوزارة الداخلية
وتؤول إليها.
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )76لسنة  2006بشأن هيئة التقاعد العامة للعسكريني
املادة ( )2الدعوة لالجتماع
دعوة هيئة التقاعد العامة للعسكريني لالجتماع .وإيجاد
احللول والوسائل املناسبة لرفع العبء املالي عن وزارة
املالية وإحالته إلى هيئة التقاعد العام للعسكريني.
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قرار مجلس الوزراء رقم ( )11لسنة  2007بشأن فصل اإلدارة املالية العامة لوزارة الداخلية عن
اإلدارة املالية املركزية لقوى األمن الوطني
مجلس الوزراء

صدر في مدينة غزة بتاريخ 2007/2/14

بعد االطالع على قانون اخلدمة في قوى األمن رقم ()8
لسنة ،2005

السادس والعشرين من محرم من عام 1428هـ

وبتنسيب من وزير الداخلية واألمن الوطني،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة
مبدينتي غزة ورام الله بتاريخ  2007/2/14حتت رقم
(،)10/42/6
قرر ما يلي:
املادة ( )1فصل اإلدارة املالية
فصل اإلدارة املالية لوزارة الداخلية عن اإلدارة املالية
املركزية لقوى األمن الوطني.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا ً من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
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إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار رقم ( )237لسنة  2007باملصادقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة املالية املركزية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ  2007/4/10ميالدية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

املوافق /22 :ربيع األول 1428/هجرية

القائد األعلى للقوات الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
لسنة ،2005
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
القائد األعلى للقوات الفلسطينية

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ( )1املصادقة على الهيكل التنظيمي
املصادقة على الهيكل التنظيمي لإلدارة املالية املركزية املرفق
بهذا القرار.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
يخصه -تنفيذ هذا
على اجلهات املختصة كافّة -ك ّل فيما
ّ
القرار .ويعمل به من تاريخ صدوره.
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جدول رقم ( :)1الهيكل التنظيمي لإلدارة املالية املركزية

مدير عام اإلدارة املالية املركزية
مساعد مدير عام اإلدارة املالية املركزية
اإلدارات املركزية

اإلشراف املركزي

• الشؤون اإلدارية

•املساحات اخلارجية

•حساب الضمان الصحي
•وزارة املالية

• الرواتب املركزية

• احلسابات املركزية
• املدفوعات املركزي

•الرقابة العسكرية

• التدقيق املركزي

•األفرع املالية

•العالقات العامة

•أخرى

• الشئون القانونية

•التخطيط واملوازنة

• الرقابة املالية

• النظم واملعلومات
•االمداد والتجهيز

مدير اإلدارة املالية (غزة)

مالية قوات
االمن الوطني
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مالية
املخابرات

مدير اإلدارة املالية (الضفة)

مالية
الداخلية

مالية قوات
االمن الوطني

مالية
املخابرات

مالية
الداخلية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار رقم ( )288لسنة  2007بشأن تشكيل جلان ملالءمة منتسبي قوى األمن الفلسطينية لشروط
التأهيل
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

املادة ( )2تقرير اللجنة

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ترفع اللجنة تقريرها لرئيس الوزراء خالل مدة أقصاها
ثالثني يوما ً من تاريخه.

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،

املادة ( )3اإللغاء

وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفسطينية رقم ()8
لسنة ،2005

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار

وبنا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ،2007/08/06

املادة ( )4التنفيذ والنفاذ والنشر

وحتقيقا للمصلحة العامة،

على اجلهات املختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام
هذا القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.

وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،
قررنا ما يلي:
املادة ( )1تشكيل اللجان
تشكيل جلان من االستخبارات العسكرية واخلدمات الطبية
العسكرية واجلهاز األمني املعني ملالءمة منتسبي قوى األمن
الفلسطينية لشروط التأهيل واللياقة الصحية ،وتقوم باملهام
التالية:
1 -1التأكد من مالءمة منتسبي قوى األمن الفلسطينية
للشروط القانونية وشروط التأهيل واللياقة الصحية
التي تؤهلهم للعمل في األجهزة األمنية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/08/11 :ميالدية.
املوافق/28 :رجب 1428/هجرية.
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

2 -2حصر منتسبي قوى األمن املوجودين في اخلارج،
وتقدمي الرأي بشأن إنهاء خدمة غير القانوني منها.
3 -3حصر منتسبي قوى األمن الذين ليسوا على رأس
عملهم فعالً.
4 -4حصر منتسبي قوى األمن املنتدبني واملعارين جلهات
أو مؤسسات خارج مركزهم الوظيفي
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الفصل اخلامس :اإلجراءات املتعلقة باملشتريات في األجهزة
األمنية الفلسطينية
 -1القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )136لسنة  2004بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية
مجلس الوزراء

املادة ( )4التنفيذ والنفاذ والنشر

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام
هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في اجلريدة
الرسمية.

وبناء على تنسيب األمانة العامة ملجلس الوزراء،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة مبدينة
رام الله بتاريخ  ،2004 /3/15حتت رقم (،)15/10
قرر ما يلي:
املادة ( )1تقييد بيع واستيراد املالبس العسكرية
مينع استيراد أو بيع املالبس العسكرية اجلديدة أو املستعملة
وكذلك الشارات والشعارات العسكرية من أي نوع داخل إلى
أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية إال بناء على إذن مسبق
من اجلهات املختصة في السلطة الوطنية.
املادة ( )2حظر ارتداء أو حمل مالبس مشابهة
مينع على األفراد – من غير املأذون لهم -أن يرتدوا أو
يحملوا عالنية مالبس أو أزياء أو شارات مماثلة أو مشابهة
لتلك املقررة الستعمال األجهزة األمنية الفلسطينية.
املادة ( )3متابعة التنفيذ
على وزارة الداخلية متابعة تنفيذ هذا القرار.
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صدر في مدينة رام الله بتاريخ /15 :مارس 2004/ميالدية
املوافق /24 :محرم 1425 /هجرية
أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار رقم ( )4لسنة  2007بشأن إصدار نظام اللوازم واملشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة
 2005وال سيما املادة ( )19منه،
وبنا ًء على ما أعده رئيس املخابرات العامة الفلسطينية،
وبناء على الصالحيات املخولة لنا،
وحتقيقا ً للمصلحة العامة،

الصيانة واخلدمات:
1 -1صيانة األبنية اخلاصة باملخابرات.
2 -2صيانة األجهزة واألدوات اخلاصة باملخابرات.
3 -3أية أعمال عمرانية أو إنشائية أو خدمات أخرى
حتتاج إليها املخابرات لتنفيذ أعمالها وحتقيق
أهدافها طبقا ً ملقررات رئيس املخابرات.
املادة ( )2مسؤوليات مدير الوحدة في املخابرات

أصدرنا النظام التالي:

يتولى مدير الوحدة في املخابرات املسؤوليات التالية:

املادة ( )1التعاريف

تأمني اللوازم من خالل االتصال باملصادر اخلارجية والداخلية
لتوريد اللوازم .أو القيام باألشغال املطلوبة للمخابرات
واإلشراف عليها والقيام بتسليمها وفحصها وتدقيقها
وتسجيلها وتخزينها في مستودعاتها والتأمني عليها وتنسيقها
وتأمني صيانتها وجردها وتوزيعها ومراقبة التصرف فيها.

يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الرئيس :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
املخابرات :املخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس املخابرات :رئيس املخابرات العامة الفلسطينية.
مدير الوحدة :مدير وحدة اللوازم واملشتريات في املخابرات.

ٍ
موظف منوط به قبض أموال املخابرات
احملاسب :كل
ٍ
وحفظها وإنفاقها أو أي موظف ذو مسؤولية مالية أو
نقدية ناشئة عن قيامه بأعمال مالية أو حسابية أو إدارية
في املخابرات .أو مرتبطة بواجباته فيها.
البنك :البنك املعتمد من قبل املخابرات مبقتضى أحكام هذا
النظام.
اللجنة :جلنة العطاءات واملشتريات في املخابرات.
اللوازم :األموال املنقولة اخلاصة باملخابرات والتي تتطلب
التأمني عليها وصيانتها مبا في ذلك الكتب والوثائق وامللفات
واملستودعات واألثاث واملواد والسيارات واألجهزة املكتبية
وأجهزة احلاسوب واألسلحة والذخائر ...الخ.

املادة ( )3تشكيل جلنة املشتريات
أوالً :لرئيس املخابرات املوافقة على شراء لوازم ال يزيد
ثمنها عن ( $1000ألف دوالر أمريكي) أو ما يعادلها
بالعملة احمللية .أو تنفيذ أشغال ال تتجاوز تكاليفها ذلك املبلغ
بالطريقة التي يراها مناسبة.
ثانياً:
1 -1يشكل رئيس املخابرات سنويا جلنة للمشتريات
والعطاءات تتكون من:
أ-

مدير الوحدة

رئيسا ً

ب -احملاسب

عضوا ً

ج -ممثل عن الدائرة /القسم املعني

عضوا ً

د -ممثل عن الدائرة الفنية (الهندسية)

عضوا ً
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تتولى جلنة املشتريات والعطاءات االختصاصات
اآلتية:

الضرورة تقصير هذه املدة إلى سبعة أيام .ويكون اإلعالن
في صحيفتني يوميتني على األقل .وبأية وسائل أخرى
لإلعالن داخلية أو خارجية .إذا وجد رئيس اللجنة ضرورة
لذلك .على أن يبني في اإلعالن طبيعة اللوازم املطلوبة وموعد
تقدمي العروض وتاريخ فتحها وقيمة التأمينات وأية شروط
أو معلومات أخرى تراها اللجنة مناسبة.

ب -شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها ()$500
خمسمائة دوالر وتقل عن ( )$2500ألفني
وخمسمائة دوالر أو ما يعادلها بالعملة املتداولة
قانونا ً وتنفيذا ً للخدمات التي تكون تكاليفها
ضمن هذا املبلغ .من خالل استدراج عروض
أسعار بالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.

املادة ( )7عروض املناقصني

أ-

شراء لوازم ثمنها ما بني ( )$500-100مائة
إلى خمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا ً أو تنفيذ أشغال ال
تتجاوز تكاليفها املبلغ املذكور.

ج -شراء اللوازم التي تتجاوز قيمتها ()$2500
ألفني وخمسمائة دوالر أمريكي أو ما يعادلها
بالعملة املتداولة قانونا ً وتنفيذ األشغال التي
تتجاوز تكاليفها هذا املبلغ ،عن طريق العطاءات
من خالل اإلعالن في الصحف احمللية.
د -يتولى مدير الوحدة :حفظ القيود والسجالت
وامللفات اخلاصة بالعطاءات .وإجناز جميع
املعامالت املتعلقة بها .وتدقيق صحة اإلعالنات
ومناذج العطاءات ومدتها ومرفقاتها .والتأكد
من نشر اإلعالنات في الصحف قبل فتح
املناقصات.
املادة ( )4شراء اللوازم
يحق ملن يخوله رئيس املخابرات من موظفي املخابرات شراء
لوازم ال يزيد ثمنها عن ( )$500خمسمائة دوالر أمريكي
أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً بالطريقة التي يراها
مناسبة .مبوجب التوجيهات التي يصدرها رئيس املخابرات
بهذا الشأن.
املادة ( )5توريد اللوازم
يجري توريد اللوازم أو القيام باألشغال مبوجب شروط
عامة تضعها اللجنة لهذه الغاية .وتنسق كيفية الدفعات
والتسلم والتسليم واإلدخال ومتديد املدة والغرامات
والكفاالت وكل ما يتعلق بهذا الشأن.
املادة ( )6طرح العطاءات
تعلن اللجنة عن طرح عطاءات اللوازم واألشغال قبل مدة ال
تقل عن خمسة عشر يوما من موعد العطاء .ويجوز في حاالت
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تودع عروض املناقصني لدى املخابرات في ظروف مختومة.
مبينا ً عليها رقم دعوة العطاء وموضوع العطاء واسم
املناقص .ويجوز ألي مشترك في العطاء سحب عرضه
مبذكرة منه .تودع في صندوق العطاء .قبل املوعد احملدد
لفتح العطاء.
املادة ( )8الكفالة البنكية
يرفق املشترك كفال ًة بنكية ً أو شيكا ً مصدقا ً مببلغ ال يقل
عن ( )%5خمسة باملائة من قيمة العطاء ،أو حسب القيمة
املنصوص عليها في العطاء (التأمني االبتدائي) ،حلسن
التنفيذ ،وال ينظر في العرض غير املعزز بتلك التأمينات.
املادة ( )9فتح العطاءات
عند انقضاء املدة احملددة لتقدمي العروض تفتح العطاءات
بحضور ثالث أعضاء من جلنة املشتريات على األقل .وتقرأ
العروض املقدمة .ويجري توقيع كل عرض من قبل األعضاء
احلاضرين .وتنظم خالصة لتلك العروض يبينّ فيها اسم
املناقص ومقدار التأمني وأية معلومات أخرى تراها اللجنة
مناسبة وضرورية .ويجوز للمشتركني في العطاء حضور
هذه اجللسة.
املادة ( )10النظر في العطاءات
ال يجوز للجنة املشتريات النظر في أي عطاء .إذا كان عدد
العروض املقدمة إليها في العطاء يقل عن ثالثة .وفي هذه
احلالة تعاد العروض دون فضها .ويعلن عن العطاء مرة
أخرى .ويجوز للجنة املشتريات النظر في العطاء واتخاذ
القرار املناسب بشأنه مهما كان عدد العروض املقدمة إليها
بعد اإلعالن الثاني.
املادة ( )11قبول العروض
1 -1مع مراعاة ما يرد في الفقرات األخرى من هذه املادة
يقبل العرض األقل سعراً .إذا كان ذلك السعر مناسباً.
واقتنعت اللجنة بكفاءة مقدمه ومالءمته .وإذا تساوت

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
األسعار .والشروط واملواصفات ومواعيد التسليم
ولم جتد اللجنة سببا للتفضيل .فتجري اإلحالة
بالتساوي بني مقدمي تلك األسعار .وإذا تعذر ذلك
فتجري اإلحالة على احدهم عن طريق القرعة بحضور
مقدمي العروض.
2 -2يجوز للجنة املشتريات أن ال حتيل العطاء على مقدم
ارخص األسعار .شريطة أن تدون في القرار األسباب
الداعية لذلك.
3 -3إذا وجدت اللجنة أن األسعار املقدمة عالية .وال
تتناسب والتقديرات املوضوعة للوازم أو األشغال.
فلها أن تقوم بأحد اإلجراءات التالية:
أ-

التفاوض مع مقدم ارخص األسعار لتقدمي سعر
أقل.

ب -إلغاء العطاء والتفاوض مع الذين اشتركوا فيه
ومع غيرهم .للحصول على سعر أقل وتلزمي
اللوازم أو األشغال مبوجبه.
ج -إعادة طرح العطاء.
4 -4تعلن اللجنة قرار اإلحالة على اللوحة املخصصة لذلك
في املخابرات ملدة يومني قبل التصديق عليه .ويحق
للمناقصني االعتراض على القرار .وعلى اللجنة عند
عدم األخذ بوجهة نظر املعترض بيان أسباب ذلك في
مذكرة ترفق بالقرار حني إحالته للتصديق.
املادة ( )12تأجيل فتح العطاء
يجوز للجنة املشتريات أن ال تفتح العطاء في املوعد احملدد
وان تؤجل ذلك ملدة ال تتجاوز األسبوع .على أن تبني أسباب
التأجيل في قرارها.
املادة ( )13رفض العروض
ال تقبل العروض غير املوقعة من مقدميها أو من وكالئهم أو
التي قدمت متأخرة عن املوعد احملدد.
املادة ( )14قيود العطاء
ال يجوز ألي من العاملني في املخابرات االشتراك في أي
عطاء للمخابرات .كما ال يجوز لهم شراء أية لوازم منها أو
تلزميهم أية أشغال تخصها.
املادة ( )15تصديق قرار اإلحالة
1 -1عند إحالة العطاء حتفظ العينات املقدمة مع العطاء

املقبول لدى مدير الوحدة .أما العينات األخرى فترد
إلى أصحابها.
2 -2يحتفظ مدير الوحدة بالتأمني الذي قدمه املناقص
الذي أحيل عليه العطاء .وتعاد التأمينات األخرى إلى
أصحابها مقابل تواقيعهم .ويتم ذلك بعد تصديق قرار
اإلحالة.
3 -3بعد تصديق قرار اإلحالةُ .يبلغ الشخص الذي أحيل
عليه العطاء بالقرار مقابل توقيعه على منوذج التبليغ
املعد لذلك .خالل مدة أقصاها أسبوع من تاريخ
التصديق.
املادة ( )16استنكاف املعارض
إذا استنكف املناقص الذي تقررت اإلحالة عليه .عن توقيع
أو عن تنفيذ العطاء أو تأخر في تقدمي اللوازم أو القيام
باألشغال أو بأي جزء منها في املوعد احملدد لذلك أو أخل
بأي شرط من شروط العطاء أو إذا ثبت للجنة العطاءات أن
املناقص قدم للمخابرات لوازم أو قام بأداء خدمات أو أشغال
ال تتفق ومواصفات العطاء فللجنة مبوافقة رئيس املخابرات
اتخاذ أي من اإلجراءات التالية أو جميعها وذلك دون حاجة
إلى إخطار أو إنذار:
1 -1مصادرة التأمينات املقدمة وقيدها إيرادا حلساب
املخابرات.
2 -2شراء اللوازم من األسواق باألسعار الرائجة أو القيام
باألشغال بالطريقة التي تراها مناسبة وتضمني
املناقصة فرق السعر والتكاليف أو إحالة العطاء على
الشخص الذي يليه بالسعر إذا قبل ذلك وحتميل
املستنكف الفرق في السعر أو التكاليف باإلضافة إلى
إلزام املناقص بتعويض املخابرات عن أي عطل أو خلل
قد تلحقان بها نتيجة استنكافه.
3 -3حرمان املناقص من االشتراك في مناقصات املخابرات.
املادة ( )17حظر شراء اللوازم
ال يجوز شراء أية لوازم أو القيام بأية أشغال أو االلتزام
بأية نفقات لم ترصد لها مخصصات في املوازنة السنوية
للمخابرات.
املادة ( )18طرح العطاءات للتوريد الدوري
للجنة املشتريات طرح عطاءات للتوريد الدوري للوازم أو
لتنفيذ أشغال معينة خالل مدة محدودة .وتطبق على تلك
العطاءات أحكام هذا النظام.
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املادة ( )19شراء اللوازم من األسواق اخلارجية
إذا تعذر شراء اللوازم من األسواق احمللية .أو تبني أن
مصلحة املخابرات تتطلب عدم شرائها من تلك األسواق،
فيجوز شراؤها من األسواق اخلارجية بنا ًء على تنسيب
اللجنة ذلك وفقا ً لألحكام والصالحيات التالية:
1 -1بقرار من رئيس املخابرات ،وبواسطة جلنة من اثنني
من العاملني في املخابرات .إذا كانت قيمة اللوازم املراد
شراؤها تقل عن خمسة آالف دوالر أمريكي أو ما
يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
2 -2بقرار من رئيس املخابرات ،وبواسطة جلنة من ثالثة-
على األقل -من العاملني في املخابرات .إذا كانت قيمة
اللوازم املراد شراؤها خمسة آالف دوالر فأكثر.
املادة ( )20االحتفاظ بالقيود
يحتفظ مدير الوحدة بالقيود والسجالت والبطاقات الالزمة ،وفق
أحدث األساليب املتبعة في إدارة اللوازم وتنظيم املستودعات.
املادة ( )21حفظ اللوازم
يتم إدخال اللوازم إلى مستودعات املخابرات ،ويتم إخراجها
منه ،مبوجب مستندات إدخال وإخراج .موقعه من أصحاب
العالقة بها.
املادة ( )22حظر احلك والشطب
يحظر احلك واملسح والشطب للبيانات في الدفاتر أو
السجالت أو الطلبات أو املستندات املتعلقة باللوازم .ويجري
التصحيح الالزم باحلبر األحمر .ويوقع عليه الشخص الذي
قام به .باإلضافة إلى توقيع الشخص الذي سلم وتسلم
اللوازم التي وقع اخلطأ في قيدها.
املادة ( )23بيع اللوازم الفائضة
1 -1يجوز بيع اللوازم الفائضة عن حاجة املخابرات.
أو غير الصاحلة ،من قبل اللجنة بقرار من رئيس
املخابرات بنا ًء على تنسيب مدير الوحدة ،ويشترط في
ذلك أن يجري البيع باملزاد العلني ،إال إذا وجدت اللجنة
وبقرار مسبب أن مصلحة املخابرات تقتضي استعمال
طريقة أخرى في بيع تلك اللوازم واملواد ،ويقيد الثمن
في حسابات املخابرات في باب الواردات املتفرقة.
2 -2يتم إتالف اللوازم غير الصاحلة وغير القابلة للبيع
وشطب قيمتها .أو املفقودة والتي ال تزيد قيمتها
األصلية على ( )$500خمسمائة دوالر أمريكي أو
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ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً .بقرار من رئيس
املخابرات بنا ًء على تنسيب من مدير الوحدة .وإذا
زادت القيمة األصلية للوازم على ( )$500خمسمائة
دوالر أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانوناً.
فيجب احلصول على مصادقة الرئيس.
3 -3تتم عملية اإلتالف من قبل جلنة يشكلها رئيس املخابرات.
4 -4ال يجوز إتالف اللوازم إال في حالة تعذر بيعها أو
وجود مصلحة بإتالفها.
املادة ( )24اجلرد السنوي
يجري جرد سنوي للمستودعات من قبل جلنة يعينها رئيس
املخابرات لهذا الغرض .وله تشكيل جلنة خاصة إلجراء
اجلرد كلما وجد ضرورة لذلك.
املادة ( )25االستعانة بذوي اخلبرة
لرئيس املخابرات االستعانة بذوي اخلبرة واالختصاص
لتقدمي النصح واملشورة في أي من أعمال اللجان العاملة في
العطاءات واملشتريات.
املادة ( )26إصدار التشريعات التنفيذية
يصدر رئيس املخابرات التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام.
املادة ( )27اإللغاء
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا النظام.
املادة ( )28التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة-ك ّل فيما يخصه– تنفيذ أحكام
هذا النظام ،ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/1/15 :ميالدية
املوافق/26:ذو احلجة 1427/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )5لسنة  2007بشأن إصدار النظام املالي للمخابرات العامة الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

ب -االستخدام االقتصادي األمثل ملوارد املخابرات.

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

ج -يعتبر املوظفون املاليون مسؤولني عن تطبيق
أحكام هذا النظام والقرارات والتعليمات التي
يصدرها رئيس املخابرات تنفيذا ً لهذه األحكام.

بعد االطالع على قانون املخابرات العامة رقم ( )17لسنة
 2005وال سيما املادة ( )36منه،
وبنا ًء على ما أعده رئيس املخابرات العامة الفلسطينية،
وبناءً على الصالحيات املخولة لنا،
أصدرنا النظام التالي:
املادة ( )1التعاريف
يكون للكلمات والعبارات اآلتية الواردة في هذا النظام املعاني
املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خالف ذلك:
الرئيس :رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
املخابرات :املخابرات العامة الفلسطينية.
رئيس املخابرات :رئيس املخابرات العامة الفلسطينية.
مسؤول الشؤون املالية :مسؤول الشؤون املالية في
املخابرات العامة الفلسطينية.

د -حتدد االختصاصات التفصيلية للمسؤولني
املاليني في املخابرات وكيفية ممارسة هذه
االختصاصات بتعليمات يصدرها رئيس
املخابرات.
املادة ( )3املوازنة
1 -1املوازنة هي البرنامج املالي للمخابرات لتحقيق أهداف
محددة في إطار اخلطة العامة التي يقررها رئيس
املخابرات.
2 -2بعد إقرار املوازنة تعتبر نافذة ملدة سنة مالية تبدأ في
اليوم األول من كانون الثاني (ديسمبر) وتنتهي في
اليوم األخير من شهر كانون األول (يناير) من العام
نفسه.
3 -3يتم تقدير إيرادات ومصروفات املوازنة بالدوالر
األمريكي أو ما يعادله بالعملة احمللية.

املادة ( )2رئيس املخابرات

املادة ( )4إيداع أموال املخابرات

1 -1رئيس املخابرات هو املسؤول أمام الرئيس عن الشؤون
املالية في املخابرات باعتباره آمر الصرف فيها ،وله
عند االقتضاء أن يفوض موظفني في املخابرات-.ك ّل
حسب اختصاصه -ملمارسة جزء من هذه الصالحية.
وذلك وفقا ألحكام هذا النظام.

تودع جميع األموال املخصصة للمخابرات في حسابات
خاصة باملخابرات حسب نوع العملة.

ويتولى رئيس املخابرات على وجه اخلصوص املهام
التالية:
أ-

اتخاذ التدابير الالزمة حلسن سير اإلدارة املالية
للمخابرات وتطبيق القواعد والنظم املالية املقررة.

املادة ( )5إعداد املوازنة
1 -1تعد املوازنة على أساس التصنيف النوعي ألوجه
نشاط املخابرات .مع مراعاة التحميل على أساس
الفصول والبنود والبرامج واملشاريع .كما هو مبني
في امللحق.
2 -2تقسم استخدامات املوازنة إلى فصول وبنود وبرامج
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ومشاريع محددة بحسب ما لها من أغراض متجانسة.
وترفق بها املالحق واملذكرات التفسيرية وبيان
ملخص ملجموع املوازنة وصافي اإلنفاق .وغير ذلك
من البيانات التفصيلية التي يراها رئيس املخابرات
الزمه وضرورية.

على مشروع قانون املوازنة العامة للسنة املالية اجلديدة
ويتم الصرف في هذه احلالة من االحتياطي العام أو اخلاص
في حدود جزء من اثني عشر جزءا ً من هذه االعتمادات
شهرياً .ويرد إلى االحتياطي العام أو اخلاص ما صرف منه
بعد اعتماد املوازنة.

3 -3يجوز أن تدرج في املوازنة بعض االعتمادات بصفة
إجمالية دون التقيد بالتقسيمات الواردة في الفقرة
( )1أعاله .وذلك العتبارات خاصة نفقات مكتومة
(سرية) يقررها رئيس املخابرات.

يتم متويل موازنة املخابرات عن طريق املخصصات التي
ترصد لها في املوازنة العمة للدولة.

املادة ( )6حتضير مشروع املوازنة

املادة ( )9فتح حساب لإليرادات

1 -1يصدر رئيس املخابرات تعميما ً يتضمن األسس
واملبادئ التي ينبغي على الدوائر واألقسام واملديريات
واجلهات األخرى في املخابرات اتباعها عند إعداد
التقديرات األولية ملوازنتها .في ضوء األهداف املطلوب
حتقيقها.
2 -2تعد الدوائر واألقسام واملديريات في املخابرات
التقديرات األولية لنفقاتها مع مراعاة النتائج الفعلية
لتنفيذ املوازنة السابقة .وعلى أساس اخلطة املوضوعة
لتحقيق األهداف املطلوبة.
3 -3يتولى مسؤول الشؤون املالية حتضير مشروع
املوازنة للمخابرات .بعد دراسة التقديرات املقدمة إليه
من الدوائر واألقسام واملديريات املختلفة .والتنسيق
بينها في شكل مشروع موحد .وفقا ً ألنواع التقسيم
الوارد في الفقرة ( )2من املادة ( )5من هذا النظام.
مدعما بجميع البيانات الالزمة لتبرير كل اعتماد من
االعتمادات املطلوبة.
4 -4يرسل مشروع املوازنة للسنة القادمة قبل ثالثة
شهور على األقل من نهاية العام احلالي إلى رئيس
املخابرات .مرفقا ً باملذكرات التفسيرية والدراسات
التحليلية ألرقام النفقات ومقارنتها بأرقام الفترة
السابقة وباملصروف الفعلي منها.

املادة ( )8متويل موازنة املخابرات

1 -1يفتح حساب عام لإليرادات واملصروفات.
2 -2ال يجوز تخصيص إيراد معني ملواجهة استخدام
محدد إال وفقا ألحكام هذا النظام أو في األحوال
التي يصدر بها قرار من رئيس املخابرات
ومصادقة الرئيس .وفي هذه احلالة يفتح حساب
لكل إيراد .وتخصص له اعتمادات تسري بشأنها
القواعد النافذة.
املادة ( )10إنشاء الصناديق
1 -1يجوز بقرار من رئيس املخابرات إنشاء صناديق تكون
مواردها مخصصة ملواجهة استخدامات محددة.
وذلك وفق نظم خاصة بهذه الصناديق يعتمدها رئيس
املخابرات.
2 -2تخضع إدارة احلسابات اخلاصة والصناديق للقواعد
املالية املتبعة في احلساب العام .ويستثنى من ذلك
حسابات وصناديق النفقات املكتومة (السرية).
3 -3تخضع إدارة احلسابات والصناديق اخلاصة بالنفقات
املكتومة (السرية) ملسؤولية رئيس املخابرات مباشرة.
املادة ( )11حظر جتاوز االعتمادات

5 -5يعرض رئيس املخابرات على الرئيس مشروع املوازنة
للسنة املالية اجلديدة إلقراره وفق ما يراه مناسبا ً
وذلك في جلسة خاصة قبل نهاية السنة املالية.

1 -1ال جتوز املناقلة بني االعتمادات من فصل إلى فصل.
أو جتاوز االعتمادات املقررة ألي منها .إال بعد موافقة
رئيس املخابرات ومصادقة الرئيس.

املادة ( )7العمل وفقا ً ملوازنة السنة املنصرمة

2 -2يجوز لرئيس املخابرات عند الضرورة املناقلة بني
البنود والبرامج واملشاريع ضمن الفصل الواحد .على
أن ال تتجاوز  %25من االعتمادات املقررة أصال لنفس
البند .وأن ال يؤدي ذلك إلى جتاوز مجموع املوازنة
أو إلى اخلروج عن اإلطار العام خلطة العمل املقررة
وأهدافها.

إذا لم يتم املصادقة على مشروع قانون املوازنة العامة حتى
بداية السنة املالية اجلديدة يجري العمل وفقا ً ملوازنة السنة
املالية املنصرمة في حدود االعتمادات املدرجة فيها دون
األخذ في االعتبار االعتمادات اجلديدة إلى أن يتم املصادقة
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3 -3يتم الصرف من فصل النفقات املكتومة (السرية)
بقرار من رئيس املخابرات.

احملاسبية واملالية املتعارف عليها ومطابقتها
للنواحي املالية والقانونية.

ال يجوز عقد القروض باسم املخابرات وال االرتباط
بالتزامات يترتب عليها اإلنفاق لفترة تتجاوز فترة
املوازنة ،إال مبوافقة رئيس املخابرات ومصادقة
الرئيس.

ب -تنظيم السجالت والقيود احملاسبية بصورة
ميكن معها استخراج الدائنية واملديونية
واملمتلكات .واستخراج ميزان املراجعة
والكشوفات والتقارير املالية وامليزانيات
الفرعية وامليزانية العامة بالشكل احملاسبي
الدقيق واملتعارف عليه.

املادة ( )13الشؤون املالية

ج -تقدمي احلسابات كافة مع التسهيالت الالزمة
للمراقب املالي للمخابرات.

املادة ( )12حظر عقد العقود باسم املخابرات

على جميع الدوائر واألقسام واملديريات أن تأخذ رأي
الشؤون املالية في اإلجراءات التي من شأنها أن ترتب
التزاما ً مالياً .وذلك قبل اعتماد هذه اإلجراءات من
رئيس املخابرات.
املادة ( )14بطالن العلم باالعتمادات
1 -1فيما عدا ما هو وارد في الفقرة ( )2من هذه املادة
يبطل العلم باالعتمادات املدرجة في املوازنة للرواتب
والتعويضات واملكافآت واملصروفات العامة والتي لم
تصرف حتى آخر السنة املالية ويدرج أي التزام غير
مدفوع ضمن السنة املالية اجلديدة .وتكون له األولوية
في الصرف.
2 -2تضاف إعتمادات البرامج واملشاريع التي لم
تصرف حتى آخر السنة املالية إلى حساب
األمانات .للصرف منها على استكمال تنفيذ تلك
البرامج واملشاريع.
املادة ( )15مهام مسؤول الشؤون املالية
1 -1يكون مسؤول الشؤون املالية واملوظفون التابعون
له مسؤولني أمام رئيس املخابرات عن حسابات
املخابرات ومعامالتها املالية والسجالت املتعلقة
بها وعليهم احملافظة على أموال املخابرات .ويختار
مسؤول الشؤون املالية الطريقة احملاسبية املالئمة
لعمل املخابرات وبعرضها على رئيس املخابرات
للمصادقة عليها.
2 -2حتقيقا ً للغايات املقصودة في الفقرة ( .)1يتولى
مسؤول الشؤون املالية القيام باملهام التالية:
أ-

تصميم سندات القبض والصرف بشكل يتالءم
مع طبيعة عمل املخابرات .ووفقا ً للقواعد

د -ضرورة استخراج امليزانية العمومية مشتملة
على كافة مرفقاتها في املوعد احملدد.
هـ -عدم التغيير في شكل أو محتوى أي مستند أو
دفتر إال بعد موافقة رئيس املخابرات.
و -إعداد الكشوفات والبيانات احلسابية الشهرية
والربع سنوية واخلتامية .طبقا ً لتعليمات رئيس
املخابرات ووفقا ً الحتياجات العمل.
ز -إعداد املوازنات التقديرية السنوية واعتمادها
من رئيس املخابرات وإعدادها للعرض على
الرئيس.
ح -حتضير ميزانية عمومية ربع سنوية .على
أن تكون هذه امليزانية ومرفقاتها جاهزة
بعد أسبوعني من تاريخ انتهاء كل ربع سنة.
متضمنة اقتراحات ومالحظات وترفع إلى
رئيس املخابرات.
ط -اإلشراف على جميع الشؤون املالية .وعلى
املوظفني العاملني في الدائرة املالية والتابعني
لها في املديريات وإصدار العليمات التطبيقية
الالزمة حلسن سير العمل.
ي -اتخاذ االحتياطات واإلجراءات ووسائل الرقابة
الالزمة حلماية أموال املخابرات وسجالتها
املالية وممتلكاتها ملنع وقوع أي تالعب أو
اختالس أو إهمال.
ك -تقدمي امليزانية العمومية للمراقب املالي خالل
الربع األول من السنة الالحقة.
ل -القيام بأي أعمال مالية يكلفه بها رئيس
املخابرات .ومبا ال يخالف أحكام هذا النظام.
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املادة ( )16مهام احملاسب
1 -1يخضع احملاسب للتعليمات التي تضعها له اجلهات
املختصة .وبنا ًء على ذلك يتولى املهام التالية:
أ-

القيام باألعمال احملاسبية من حيث التسجيل
والترحيل واستخراج ميزان املراجعة وإعداد
امليزانيات الفرعية وامليزانية العمومية حسب ما
يطلب منه وفي الوقت احملدد وبالطرق والوسائل
احملاسبية املعروفة واملعتمدة لدى املخابرات.

ب -التأكد من أن جميع القيود واملستندات واقعية.
وأن أية مبالغ مستحقة للدفع متالئمة مع
تعليمات املخابرات ومكتملة من الناحية القانونية
واحملاسبية.
ج -يعتبر احملاسب صاحب عهدة لكل السندات
املالية واألموال النقدية التي بحوزته ويترتب
عليه:
.1

تقدمي كفالة قانونية أمام املستشار
القانوني للمخابرات تثبت مسؤوليته عن
هذه العهدة.

.2

التقيد بالتعليمات الصادرة إليه من اجلهات
املختصة واملتعلقة بوظيفته سواء أكانت
متعلقة بالدفاتر أم مبستندات الصرف أم
مبستندات القبض أم بأية معلومات أخرى
تطلب منه.

.3

االحتفاظ بنسخة متسلسلة ألرقام كل
سندات القبض وسندات الصرف .وعليه
تقدميها للمراجعة كلما طلب منه ذلك.

.4

تولي عمليتي القبض والصرف مبوجب
سندات قبض وصرف معتمدة لذلك .وتقع
على عاتقه وحتت مسؤوليته أية اختالفات
أو فروقات نتيجة خطئه .وحتصل منه
هذه االختالفات والفروقات إن وجدت
بالطرق القانونية املناسبة.

.5

تولي تدقيق معامالت القبض والصرف.
وإبالغ مسؤول املالية عن أي خطأ يالحظه
فيها نقص كان أو زيادة ليتخذ القرار
واإلجراء املناسبني بهذا الشأن.

املادة ( )17سند الصرف
1 -1ال يدفع أي مبلغ من أموال املخابرات إال مبوجب سند
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صرف على النموذج املقرر موقع من قبل مسؤول
الشؤون املالية .باإلضافة إلى توقيع اجلهة صاحبة
الصالحية في املخابرات بإصدار أمر الصرف.
2 -2يحرر سند الصرف من قبل احملاسب متضمنا ً
التفاصيل والبيانات الكافية .مبا في ذلك الفصل
واملادة اللذين سيصرف املبلغ مبوجبهما في املوازنة.
وتسجيل السند في سجل النفقات .ويشترط في جميع
األحوال أن يكون معززا ً بالوثائق املؤيدة ملشروعية
الصرف .كالطلبيات وأوامر الشراء والعقود وغيرها.
وفقا ً للتعليمات الصادرة بهذا الشأن .ومتضمنا ً
استمارة إذن صرف الشيك الصادر عن مسؤول
الشؤون املالية.
3 -3يدقق سند الصرف والشيك الصادر قبل دفعه من
قبل كل من مسؤول الشؤون املالية واحملاسب وكل
من له عالقة بإصدار هذا السند .ويوقع عليه مبا يفيد
قانونية صرفه ومطابقتها لألنظمة املالية املعمول بها
في املخابرات وحتت مسؤولية كل منهم.
4 -4كل تعديل يقع في سند الصرف والوثائق املرفقة به.
يجب أن يوقع بجانبه باحلبر األحمر من قبل املوظف
املختص وبإشراف مسؤول الشؤون املالية وتوقيعه.
5 -5تدفع قيمة السند لصاحب االستحقاق أو لوكيله
القانوني مقابل التوقيع على تسلّم املبلغ بعد التأكد
من شخصيته وإثباتها على السند .وكتابة اسمه
في املكان املخصص لذلك .ويختم مع الوثائق
واإلثباتات املرفقة به بخامت يتضمن تاريخ الدفع
وكلمة (مدفوع).
املادة ( )18إبطال املستندات
إذا أبطل أي مستند من املستندات املستعملة سواء أكان في
قسم املالية أم في أمانة الصندوق أو في أية جهة أخرى .يتم
اتباع اخلطوات التالية:
1 -1يعمل سند عكسي باملعامالت التي حتتاج إلى إلغاء.
2 -2يرفع املوظف املسؤول عن عكس السند .أو أي سجل
آخر .تقريرا إلى مسؤول الشؤون املالية يبني فيه
أسباب عكس السند .ويقرر مسؤول الشؤون املالية ما
يراه مناسبا ً في هذا الشأن.
3 -3يعامل السند نفس معاملة السند غير املبطل من حيث
مكان وجوده .وال يجوز إتالفه أو التصرف به .بل
يحفظ في امللف املخصص ومبكانه حسب تسلسل
أرقام املستند.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )19مسك يومية الصندوق
ميسك كل من أمني الصندوق واحملاسب دفترا ليومية
الصندوق .ويتم مطابقتهما يوميا ً للتأكد من صحة الصرف
والقبض واألرصدة.
املادة ( )20إيداع أموال املخابرات
1 -1تودع أموال املخابرات لدى البنوك املعتمدة من قبل
رئيس املخابرات.
2 -2يقوم رئيس املخابرات بإبالغ البنوك املعتمدة مبقتضى
الفقرة ( )1أعاله بأسماء األشخاص املفوضني
بالتوقيع على الشيكات وأوامر الدفع الصادرة عن
املخابرات.
املادة ( )21حظر استعمال أموال املخابرات
ال يجوز استعمال أموال املخابرات بعد قبضها أو قبل إيداعها
في البنوك املعتمدة ألي سبب من األسباب.
املادة ( )22إيداع األموال في البنك
1 -1يودع أمني الصندوق يوميا ً في البنك جميع األموال
التي ترد للصندوق .ويجوز له أن يحتفظ في
الصندوق مببلغ ال يزد عن ( )10.000عشرة آالف
دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة املتداولة قانونا ً
للنفقات الطارئة واملستعجلة.
2 -2استثناء مما ورد في الفقرة ( )1أعاله .ألمني الصندوق
االحتفاظ مببلغ يزيد عن ( )10.000عشرة آالف
دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعمة املتداولة قانونا ً إذا
كان املبلغ الزائد قد ورد للصندوق بعد الساعة الثانية
والنصف بعد الظهر وتعذر إيداعه في البنك النتهاء
وقت الدوام فيه شريطة أن يبلغ مسؤول الشؤون
املالية بذلك .ويحصل على موافقته اخلطية لالحتفاظ
باملبلغ الزائد في الصندوق.
املادة ( )23املوافقة على إصدار السلف
لرئيس املخابرات أن يوافق على إصدار سلف مالية لألغراض
التالية:
1 -1سلفه سفر وإقامة للمكلف مبهمة رسمية من موظفي
املخابرات على أن تسدد حال انتهاء املهمة وعودة
املكلف من السفر.
2 -2سلفه دورة تدريبية وتصرف على حساب ما يستحقه

املبعوث من الرواتب والعالوات واملخصصات التي
يستحقها مبوجب أحكام هذا النظام وما يصدر
مبوجبه من تعليمات.
املادة ( )24تقييد املوافقة على السلف
يجوز لرئيس املخابرات أن يوافق على إصدار سلفه نفقات
مؤقتة للمشتريات ،على أن يثبت حامل السلفة بالطرق
املتبعة كيفية الصرف من هذه السلفة حسب األنظمة املتبعة
للصرف في املخابرات .وتسدد السلف في الوقت احملدد
لها بعد خصم قيمة املشتريات كافة منها ،ويعاد الباقي إلى
الصندوق بالطرق احملاسبية املتبعة.
املادة ( )25تقسيم نفقات املخابرات
تقسم النفقات في املخابرات حسب طبيعتها إلى األنواع
التالية:
1 -1النفقات املبررة حكما ً وال حتتاج إلى طلب املوافقة
املسبقة على صرفها ،ويقوم املوظفون املختصون
بإجازتها .ويشمل هذا النوع النفقات الناشئة عن تنفيذ
األنظمة املعمول بها في املخابرات ،أو التي تستند إلى
قرارات صادرة عن رئيس املخابرات.
2 -2النفقات التي حتتاج إلى تقدمي طلب بشأنها ،واقترانه
مبوافقة اجلهة املختصة طبقا ً لألنظمة املعمول بها في
املخابرات ،وتتم إجراءات الطلب واملوافقة عليه طبقا ً
للنماذج املعتمدة ووفق األصول اإلدارية املقررة.
أي من الفقرتني
3 -3تعتبر النفقات التي ال تدخل حتت ٍّ
( )2 ،1أعاله نفقات يتوجب تقدمي طلب املوافقة عليها.
ويقدم الطلب إلى رئيس املخابرات بوصفه آمر الصرف
أو إلى من يفوضه التخاذ القرار املناسب بشأنها.
4 -4يصدر رئيس املخابرات تعليمات تتضمن تفصيالت
النفقات التي تدخل حتت كل من الفقرتني ( )2 ،1أعاله.
5 -5النفقات املكتومة (السرية) يصدر رئيس املخابرات
تعليمات تتضمن تفصيالً لهذه النفقات ،وله الصالحية
الكاملة في االنفاق عليها دون التقيد باألنظمة واللوائح
والتعليمات السارية في املخابرات ،باعتبار أن جميع
البنود واإلجراءات املتعلقة بذلك سرية.
املادة ( )26أجور املوظفني
تدفع أجور املوظفني بعقود خالل الفترة من آخر يوم
عمل من كل شهر وحتى اليوم اخلامس من بداية الشهر
الذي يليه .ولرئيس املخابرات املوافقة على دفعها خالل
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الثلث األخير من شهر العمل للموظف في املخابرات إذا
كان تاريخ دفع راتبه يقع ضمن مدة إجازته السنوية
أو املرضية أو خالل وجوده خارج مركز عمله في مهمة
رسمية .وتدفع األجور إلى أي من موظفي العقود في
املخابرات شخصيا أو بتحويله إلى حسابه في البنك بناء
على طلبه .ويجوز دفعه إلى الشخص الذي يحمل تفويضا ً
خطيا ً منه بقبضه.
املادة ( )27دفع املياومات
تدفع املياومات وبدالت السفر ملوظفي املخابرات املنتدبني في
مهمات رسمية وفق الالئحة املعتمدة من رئيس املخابرات.
املادة ( )28حفظ الوثائق
1 -1على كل موظف تكون بحيازته أوراق أو وثائق ذات
قيمة مالية أن يحفظها في صندوق حديدي خاص في
املخابرات .وإذا تعذر ذلك فتحفظ في مكان آمن يختاره
املوظف على مسؤوليته.
2 -2يحظر على كل موظف أن يحتفظ في أية خزانة معدة
حلفظ أموال املخابرات أية أموال للغير.
املادة ( )29حتمل األخطاء
يتحمل أي موظف يتسبب بخسارة مالية أو مادية تلحق
باملخابرات نتيجة خلطأ منه أو إهمال مسؤولية ما ارتكب
من أخطاء .وللمخابرات اتخاذ كافة اإلجراءات اإلدارية
والقانونية التي تكفل تعويض اخلسائر.
املادة ( )30التدقيق الداخلي للمستندات
تخضع جميع القيود واملستندات والسجالت املالية للتدقيق
الداخلي من قبل املختصني باملخابرات .والتدقيق اخلارجي
من قبل املراقب املالي الذي يعينه الرئيس .وعلى موظفي
الشؤون املالية كافة تقدمي ما بحوزتهم منها إلى املدققني
املعتمدين لدى املخابرات .وتزويدهم بأي معلومات تفصيلية
يطلبونها وعدم االمتناع عن تنفيذ أي طلب منهم بهذا
اخلصوص.
املادة ( )31حفظ مفاتيح الصناديق
تحُ فظ مفاتيح الصناديق احلديدية (اخلزنات) كما يلي:
1 -1املفاتيح األصلية :وتكون في حيازة املوظف املسؤول
عن الصندوق .وتسلم رسميا ً له من قبل مسؤول
الشؤون املالية ويوقع مبا يفيد تسلمه لها وتبقى في
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عهدته وعليه إعادتها فور إنهاء خدماته ألي سبب كان
وبالطرق الرسمية إلى مسؤول الشؤون املالية.
2 -2املفاتيح االحتياطية :وحتفظ لدى مسؤول الشؤون
املالية في غالف مقفل مسجل عليه أرقام املفاتيح
واخلزائن.
3 -3يبلغ املوظف املسؤول عن حفظ املفاتيح .رئيس
املخابرات أو مسؤول الشؤون املالية عن فقدان أي
مفتاح كان في حوزته مع تقرير يوضح فيه الظروف
والطريقة التي فقد فيها املفتاح.
4 -4يحظر على أي موظف أن يحتفظ بأكثر من مفتاح
لكل صندوق .وعندما يترك املوظف العمل ألي سبب,
يترتب عليه أن يسلم املفتاح إلى مسؤول الشؤون
املالية.
ُ 5 -5يع ّد محضر بجرد العهدة في حالة وجود حامل مفاتيح
الصناديق واخلزائن في مهمة رسمية أو في إجازة أيا
كان نوعها يبني فيه وضع تلك العهدة ويستلمها من
يقوم مقامه بالعمل.
املادة ( )32مسك السجالت
يتولى مسؤول الشؤون املالية مسك السجالت التالية:
1 -1سجل اإليرادات.
2 -2سجل النفقات.
3 -3سجل الصندوق.
4 -4سجل الرواتب.
5 -5سجل السلف.
6 -6سجل اإليصاالت والشيكات والسجالت.
7 -7سجل البرامج والدورات والندوات.
8 -8دفاتر اليومية الالزمة.
9 -9دفاتر األستاذ الالزمة.
1010أية سندات أو دفاتر أو سجالت تعتبر الزمة إلمتام العمل.
املادة ( )33مسك السجالت من قبل مسؤول الشؤون املالية
يقوم مسؤول الشؤون املالية مبسك سجل خاص لكل سنة
مالية يسمى (سجل اإليرادات والنفقات) .ويسجل فيه
مراحل التنفيذ للموازنة بالنسبة جلميع اإليرادات والنفقات
في األبواب والفصول واملواد اخلاصة بها .على أن يتم تنظيم
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ذلك السجل بحيث ميكن االطالع عليه في أي وقت خالل
السنة للتأكد من وضع املوازنة في حينه.
املادة ( )34سجل العهدة
ميسك مسؤول الشؤون املالية سجالً للعهدة .تدرج فيه
السجالت والنماذج التي سلمت إليه من جهات االختصاص.
مع التفاصيل املتعلقة بأرقامها .ويحظر عليه استعمال أي
سجل أو منوذج وقع فيه خطأ أو نقص .ويتوجب عليه رفع
تقرير بذلك إلى رئيس املخابرات متضمنا أي فروق بالنقص
أو اخلطأ.
املادة ( )35شطب اخلسارة
يجوز لرئيس املخابرات شطب أية خسارة تقع في أموال
املخابرات إذا كانت ال تتجاوز ( )500خمسمائة دوالر
أمريكي أو ما يعادلها بالعملة املتداولة قانونا ً خالل السنة
املالية .وإذا جتاوزت اخلسارة ذلك املبلغ فيرفع األمر إلى
الرئيس التخاذ القرار املناسب بشأنها.
املادة ( )36حظر احلك واملسح والشطب في احلسابات
1 -1يحظر احلك واملسح والشطب في أية حسابات أو
مستندات أو سجالت .وإمنا يجري التصحيح الالزم
مبوجب تسويات حسابية أو قيود عكسية.
2 -2في حالة وقوع اختالس أو نقص في أموال املخابرات
أو سجالته أو دفاتره أو قيوده األساسية .يترتب
على املوظف املسؤول أن يعلم رئيس املخابرات ليقوم
بإجراء التحقيق الالزم.
املادة ( )37تشكيل جلنة العطاءات
تشكل جلنة للعطاءات واملشتريات بقرار من رئيس املخابرات
وتباشر مهامها وفقا ًَ ألحكام نظام اللوازم واملشتريات.
املادة ( )38احلساب اخلتامي
1 -1يعد احلساب اخلتامي لكل سنة .ويشتمل على املوارد
واالستخدامات الفعلية خاللها موزعة على الفصول
والبنود والبرامج واملشاريع املختلفة تنفيذا ً للموازنة.
كما يشتمل على املركز املالي للمخابرات في نهاية
السنة.
2 -2يشمل احلساب اخلتامي للسنة :اإليرادات التي
خصصت للمخابرات والنفقات التي مت صرفها فعالً أو
التي استحقت عن تلك السنة ولم يتم صرفها لسبب ما.

املادة ( )39تعيني مراقب مالي
لرئيس السلطة تعيني مراقب مالي في املخابرات بناء على
تنسيب رئيس املخابرات ملراجعة حسابات املخابرات .يتولى
االطالع على بنود الصرف واإلشراف املباشر على تدقيق
احلسابات والتأكد من سالمتها.
املادة ( )40إعداد احلسابات اخلتامية
1 -1يتم إعداد احلسابات اخلتامية وإبالغها إلى املراقب
املالي خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة التي تعود لها
هذه احلسابات.
2 -2يتولى املراقب املالي مراجعة احلسابات اخلتامية
للمخابرات وتقدمي تقرير عنها إلى الرئيس خالل
ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة التي تعود لها تلك
احلسابات وتسلم نسخة منه إلى رئيس املخابرات.
املادة ( )41اتخاذ التدابير املناسبة ملسك الدفاتر
احلسابية
1 -1يتخذ رئيس املخابرات التدابير الالزمة ملسك الدفاتر
احلسابية الضرورية وتقدمي حسابات سنوية تدرج
فيها:
أ-

املصروفات واإليرادات من جميع املصادر.

ب -الوضع بالنسبة لإلعتمادات املقررة.
ج -اللوازم واملوجودات.
2 -2يتم الصرف بناء على مستندات ووثائق تثبت أن
اخلدمات والسلع موضوع الصرف قد مت أداؤها أو
تسليمها فعالً .وانه لم يسبق سداد ثمنها .ويحدد
رئيس املخابرات في النظام احملاسبي معززات
الصرف التي يجب إرفاقها مع أوامر الصرف اخلاصة
بكل نوع من النفقات.
3 -3يسمي رئيس املخابرات املوظفني املفوضني باإلنفاق
وترتيب االلتزامات املالية على املخابرات وتسليم
املبالغ النقدية واالرتباط أو إجراء مدفوعات باسم
املخابرات.
املادة ( )42تنظيم الشؤون احملاسبية
تنظم الشؤون احملاسبية واملشتريات واملخازن
واإلجراءات املالية األخرى الالزمة لسير اإلدارة املالية في
املخابرات وفقا ً لألنظمة املقررة وتعليمات وقرارات رئيس
املخابرات.
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املادة ( )43املدقق الداخلي
يتولى مدقق داخلي الرقابة الداخلية قبل الصرف وبعده.
ومراجعة وتدقيق التصرفات املالية للمخابرات .وذلك
لضمان اآلتي:
1 -1انتظام العمليات احلسابية والتزامها باملخصصات
املقررة وأهدافها واألحكام املالية والتعليمات التي
يصدرها رئيس املخابرات.
2 -2تسهيل مهام املراقب املالي.
املادة ( )44إصدار التشريعات الثانوية
ُيصدر رئيس املخابرات التعليمات والقرارات الالزمة لتنفيذ
أحكام هذا النظام.
املادة ( )45مد سريان
يستمر العمل بالتعليمات والقرارات املعمول بها قبل إقرار
هذا النظام والتي ال تتعارض مع أحكامه إلى حني استبدالها
بتعليمات وقرارات جديدة.
املادة ( )46التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة-كل فيما يخصه -تنفيذ أحكام
هذا النظام .ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/1/15 :ميالدية
املوافق/26 :ذو احلجة 1427/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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الفصل السادس :اإلطار العام للشؤون املالية واإلدارية
ملوظفي األجهزة األمنية الفلسطينية
 -1القوانني
قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل،
وعلى قانون التأمني واملعاشات الصادر بالقرار بقانون رقم
( )8لسنة 1964م وتعديالته،
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رقم ( )6لسنة 1974م املتضمن قانون املعاشات لضباط
جيش التحرير الفلسطيني،
وعلى قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رقم ( )7لسنة 1974م املتضمن قانون املعاشات لصف
ضباط وجنود جيش التحرير الفلسطيني،
وبنا ًء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة
بتاريخ ،2004 /12/22
أصدرنا القانون اآلتي:

الفصل األول :تعاريف
املادة ( )1تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات واأللفاظ
والعبارات اآلتية املعاني احملددة لها ،كما هو مبني أدناه ،ما
لم تدل القرينة على خالف ذلك:
القائد األعلى :القائد األعلى لقوى األمن الفلسطيني
وجيش التحرير الوطني الفلسطيني.
القائد العام :القائد العام جليش التحرير الوطني الفلسطيني.
اجليش :جيش التحرير الوطني الفلسطيني.
قوى األمن :قوى األمن الفلسطيني داخل فلسطني.

الصندوق :صندوق التأمني واملعاشات.
املنتفع :ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن واجليش.
املستحق :الوارث الذي يستحق نصيبا من املعاش
الشهري ملورثه املنتفع ،بعد وفاته.

املستفيد :الشخص الذي يستحق نصيبا ً من مبلغ التأمني
الذي يصرف في حالة وفاة املنتفع أثناء اخلدمة.
الراتب :الراتب األساسي مضافا ً إليه عالوة طبيعة العمل
والعالوة الدورية وعالوة غالء املعيشة.

املعاش :املبلغ الذي يصرف مبوجب أحكام هذا القانون
للمنتفع أو املستحق شهرياً.

العمر واملدة :يحسب وفقا ً للتقومي الشمسي وفي
حساب السن عند عدم حتديد تاريخ الوالدة يعتبر هذا
التاريخ من بداية شهر متوز (يوليو) من نفس السنة
وفي حالة عدم وجود شهادة امليالد تقدر السن بواسطة
اللجنة الطبية.
القوانني واألنظمة السابقة:
1 -1القانون رقم ( )8لسنة 1964م بشأن قانون
صندوق التأمني واملعاشات بإدارة احلاكم العام
لقطاع غزة.
2 -2قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية رقم ( )6لسنة 1974م املتضمن قانون
املعاشات لضباط جيش التحرير الفلسطيني.
3 -3قرار رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفلسطينية رقم ( )7لسنة 1974م املتضمن قانون
املعاشات لصف ضباط وجنود جيش التحرير
الفلسطيني.
الشهيد :كل من يتوفى من ضباط أو ضباط صف أو أفراد
قوى األمن الفلسطيني ،نتيجة إصابته أثناء التدريبات أو
العمليات العسكرية أو أثناء أدائه لواجبه الوطني.
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املفقود :كل من لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد احلياة
من ضباط أو ضباط صف أو أفراد قوى األمن الفلسطيني،
ويعتبر املفقود في حكم الشهيد بعد مرور ثالث سنوات
من تاريخ فقده.

2 -2وفي حالة عدم رغبته في أن يسدد املبالغ املذكورة
في البند ( )1من هذه املادة فله أن يعامل وفقا ً
ألحكام هذا القانون ،اعتبارا من تاريخ التحاقه
بقوى األمن.

التأمني :هو املبلغ املالي الذي يؤديه الصندوق للمنتفع أو
املستحق وفق أحكام هذا القانون.

الفصل الثالث :مدد اخلدمة احملتسبة في املعاش

نظام التقاعد :قانون التأمني واملعاشات أو أي قانون أو
نظام تقاعدي آخر.

املادة ( )4مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد

الفصل الثاني :اخلاضعون ألحكام هذا القانون
املادة ( )2املنتفعون من أحكام القانون
ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات التالية:
1 -1ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.
2 -2املوظفون املدنيون العاملون بقوى األمن.
3 -3املنتفعون بأحكام القانون رقم ( )8لسنة 1964م،
وذلك من تاريخ االنتفاع حتى تاريخ إنتهاء مدة
خدمتهم ،أو التوقف عن أداء اشتراكاتهم ،وهم:
أ-

ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن.

ب -العاملون املدنيون بقوى األمن.
4 -4ضباط وضباط صف وأفراد قوى األمن والعاملون
املدنيون فيها ممن عملوا في جيش التحرير الفلسطيني.
5 -5ضباط وضباط صف وأفراد جيش التحرير
الفلسطيني املنتفعني بأحكام قانون التقاعد بصندوق
التأمني واملعاشات بإدارة احلاكم العام لقطاع غزة
بالقاهرة ،وفقا ً لقرار وزير احلربية في جمهورية
مصر العربية لعام  ،1974وذلك من تاريخ االنتفاع
حتى تاريخ انتهاء اخلدمة ،أو التوقف عن أداء
االشتراكات.
املادة ( )3املنتفعون املسوية حقوقهم مبوجب أنظمة
سابقة
يكون للمنتفع من إحدى الفئات ( )5 ،4 ،3املذكورة في املادة
السابقة والذي تسلم حقوقه التقاعدية وفقا ً لألنظمة السابقة
التي كان مشتركا فيها ،اخليار فيما يلي:
1 -1أن يعامل وفقا ألحكام هذا القانون بشرط أن يسدد
ما عليه من استحقاقات مبوجب القوانني واألنظمة
السارية.
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تعتبر مدد اخلدمة التالية خدمة محتسبة في املعاش ومقبولة
للتقاعد:
1 -1مدد اخلدمة التي تقضى في ظل هذا القانون.
2 -2مدد اخلدمة السابقة على نفاذ هذا القانون والتي
قضيت في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
3 -3مدد اخلدمة املقبولة للتقاعد مبوجب أية قوانني
تقاعد سابقة ،شريطة تسديد االلتزامات والعائدات
التقاعدية.
4 -4مدد اخلدمة التي قضيت في جيش التحرير الفلسطيني،
شريطة دفع االلتزامات والعائدات التقاعدية.
5 -5مدد اخلدمة العسكرية التي قضيت في فصائل
منظمة التحرير الفلسطينية ،شريطة دفع االلتزامات
والعائدات التقاعدية.
6 -6مدد اخلدمة السابقة للمناضلني الذين سويت حاالتهم
على أرض الوطن بقدر املدد التي مت احتسابها ألغراض
التسوية أو منح الرتبة ،شريطة تسديد االلتزامات
والعائدات التقاعدية.
7 -7مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع في األسر على أن
تلتزم احلكومة بتسديد التزاماتها وعائداتها التقاعدية
بالكامل وحتسب ضمن مدة اخلدمة احملتسبة في
املعاش كاملة.
8 -8مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع مكلفا ً في بعثة رسمية
أو إعارة أو إجازة براتب أو بدون راتب ،شريطة
تسديد االلتزامات والعائدات التقاعدية وفق أحكام هذا
القانون.
9 -9إذا كان املنتفع قد إستحق مكافأة ومت صرفها له عن
املدد السابقة فيتعني عليه لكي تحُ تسب هذه املدد
إعادة أداء املبالغ التي سبق صرفها إلى صندوق
التأمني واملعاشات ،وتحُ تسب وفقا ً آلخر راتب
تقاضاه املنتفع.
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املادة ( )5مدد غير مقبولة للتقاعد
ال تعتبر مدد اخلدمة التالية محتسبة في املعاش:

1 -1اللياقة الصحية للخدمة العسكرية ومداها للضباط
وضباط الصف واألفراد في قوى األمن.
2 -2نوع اإلصابة أو املرض.

1 -1مدة اخلدمة التي يقضيها املنتفع قبل بلوغه سن الثامنة
عشر من عمره.

3 -3نوع العجز ونسبته.

2 -2مدة اخلدمة بعد سن التقاعد مبا ال يتناقض وأحكام
هذا القانون.

4 -4سبب اإلصابة أو الوفاة التي حدثت نتيجة حادث وقع
أثناء اخلدمة أو بسببها.

3 -3مدد السجن أو التوقيف عن العمل بدون راتب ألسباب
جنائية.

5 -5سن املنتفع في حالة عدم وجود املستند الرسمي
للميالد.

4 -4مدد اخلدمة التي لم يتم تسويتها ماليا ً مع املنتفعني،
مع مراعاة األحكام الواردة في الفقرة ( )2من املادة
( )3من هذا القانون.

املادة ( )10ثبوت اإلصابة أو االستشهاد

املادة ( )6تسديد االلتزامات السابقة
1 -1تلتزم احلكومة واجلهات املُشغلة بتسديد االلتزامات
والعائدات التقاعدية للمنتفعني لديها ،عن مدد خدمتهم
السابقة على تطبيق هذا القانون إلدارة الصندوق،
وفقا ً ألحكام هذا القانون.
2 -2وكما تلتزم بتسديد االلتزامات والعائدات التقاعدية عن
مدد اخلدمة احملتسبة في املادة ( )4من هذا القانون.

الفصل الرابع :اللجان الطبية

تثبت اإلصابة أو االستشهاد أو الوفاة الناشئة عن العمليات
العسكرية بتقرير من قائد الوحدة الذي كان املنتفع حتت
قيادته مباشرة موضحا به املكان والزمان والظروف التي
أحاطت باإلصابة أو الوفاة على أن يتم إعتماد هذا التقرير من
قائد املنطقة أو اجلهاز وفي حالة ما إذا كانت اإلصابة تؤدي
إلى إنهاء اخلدمة لعدم اللياقة الصحية يعتمد من اللجنة
الطبية العسكرية.
املادة ( )11تبليغ قرارات اللجنة واالعتراض عليها
ُيبلغ املنتفع املعني بقرارات اللجنة الطبية العسكرية ويحق له
اإلعتراض على هذه القرارات أمام اللجنة الطبية العسكرية
العليا خالل ثالثني يوما ً من تاريخ تبليغه.

املادة ( )7تشكيل جلان طبية

املادة ( )12التصديق على قرارات اللجنة

تُشكل اللجان الطبية اآلتية في رئاسة قوى األمن:

ُيصدق على قرارات اللجنة الطبية العسكرية من مدير
عام قوى األمن وتعتبر بعد التصديق عليها وإنتهاء فترة
االعتراض نهائية.

1 -1اللجنة الطبية العسكرية.
2 -2اللجنة الطبية العسكرية العليا.
املادة ( )8تشكيل اللجان الطبية العسكرية
تُشكل كل جلنة طبية عسكرية بقرار من مدير عام قوى
األمن وبتنسيب من مدير اخلدمات الطبية العسكرية
وتتكون من ثالثة أطباء عسكريني من ذوي االختصاصات
املختلفة ويكون أقدمهم رتبة ،رئيسا على أن ال تقل رتبته
عن مقدم ،ولها االستعانة بأخصائيني حسب احلالة الطبية
املعروضة.
املادة ( )9اختصاصات اللجنة الطبية العسكرية
تختص اللجنة الطبية العسكرية بتحديد ما يلي:

املادة ( )13اإلحالة إلى الهيئة الطبية املركزية املدنية
في حالة تعذر تشكيل اللجنة الطبية ُيحال املصاب أو املريض
من قوى األمن إلى الهيئة الطبية املركزية املدنية التي تقرر حالة
املريض الصحية ومدى لياقته للخدمة ونوع العجز ونسبته
و ُيعتمد هذا التقرير من مدير عام قوى األمن ويعتبر نهائياً.
املادة ( )14تشكيل اللجنة الطبية العسكرية العليا
تشكل اللجنة الطبية العسكرية العليا بقرار من القائد العام
على النحو التالي:
1 -1مندوب من هيئة التنظيم واإلدارة.
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2 -2مندوب من هيئة التأمني واملعاشات.
3 -3ثالثة أطباء عسكريني لم يسبق لهم إبداء الرأي في
احلالة املعروضة على أن يكون أحدهم اختصاصيا
فيها ،ويكون أقدمهم رئيسا للجنة على أن ال تقل رتبته
عن عقيد.

مبلغ التأمني و ُيشترط الستحقاق مبلغ التأمني أن يكون
اإلنهاء قد ُبني على قرار اللجنة الطبية العسكرية سابق
على صدور قرار إنهاء اخلدمة ،وال يصرف التأمني
لسبب اإلصابة إذا تعمد صاحبها إحداثها لنفسه.
املادة ( )19إجراءات استحقاق مبالغ التأمني

املادة ( )15اختصاصات اللجنة الطبية العسكرية العليا

ال يستحق مبلغ التأمني إذا لم يقدم املستند الرسمي بإثبات
سن املنتفع أو لم يكن قد مت تقدير سنه مبعرفة اللجنة الطبية
العسكرية وعلى هيئة التنظيم واإلدارة إستيفاء املستند
الرسمي املثبت لسن املنتفع فإذا لم يوجد هذا املستند يحال
إلى اللجنة الطبية العسكرية لتحديد سنه وذلك خالل ثالثة
أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإال تعرض املسئولون
للمحاكمة التأديبية املنصوص عليها في هذا القانون.

2 -2يحق للجنة إستدعاء صاحب العالقة ولها أن تستعني
باخلبراء املختصني.

وفي هذه احلالة يعتبر قرار اللجنة الطبية العسكرية
نهائيا ً حتى لو ظهرت بعد ذلك شهادة امليالد أو أي مستند
رسمي آخر.

املادة ( )16قطعية قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا

وعلى اللجنة الطبية أن تتخذ تاريخ امليالد الوارد في الهوية
الشخصية أو جواز السفر دالة إسترشاد عند تقدير السن.

تختص اللجنة الطبية العسكرية العليا مبا يلي:
1 -1دراسة قرارات اللجان الطبية العسكرية احملالة إليها
من مدير عام قوى األمن لتحديد نوع العجز ونسبته
التي يستحق عليها معاشا أو تأمينا أو تعويضا أو أي
قرار آخر معروض عليها.

يصبح قرار اللجنة الطبية العسكرية العليا بعد تصديقه من
مدير عام قوى األمن نهائيا ً وال يجوز الطعن فيه.
املادة ( )17حتديد قواعد وشروط اللياقة الصحية
حتدد قواعد وشروط اللياقة الصحية للضباط وضباط
الصف واألفراد وكل ما يتعلق بها ومهام اللجان الطبية
وكيفية اإلحالة إليها واإلجراءات لديها والتصديق على
قراراتها وكل ما يتعلق بأعمالها ،بنظام يصدر عن مدير عام
قوى األمن.

الفصل اخلامس :إستحقاق مبالغ التأمني
املادة ( )18إستحقاق مبالغ التأمني

املادة ( )20محددات حساب مبلغ التأمني
يكون مبلغ التأمني الذي يؤديه الصندوق معادالً لنسبة من
الراتب السنوي تبعا ً للسن ويحسب التأمني على أساس
الراتب الشهري األخير للمنتفع وفي حتديد السن تعتبر
كسور السنة سنة كاملة.
املادة ( )21تعويض نهاية اخلدمة بسبب عدم اللياقة
يمُ نح املنتفعون الذين تنتهي خدماتهم بسبب عدم اللياقة
الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه
تعويضا ً ماليا ً وفق نظام التقاعد الساري املفعول ووفق
نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية العسكرية العليا.

تستحق مبالغ التأمني التي يؤديها الصندوق إلى املنتفعني
بأحكام هذا القانون أو املستحقني عنهم في احلالتني اآلتيتني:

الفصل السادس :املعاش واملكافأة

1 -1وفاة املنتفع وهو في اخلدمة قبل بلوغه سن التقاعد
وفي هذه احلالة يؤدى مبلغ التأمني إلى الورثة
الشرعيني ،وفي حالة عدم وجود ورثة شرعيني يؤدى
مبلغ التأمني إلى الذين يعينهم املنتفع.

املادة ( )22صالحية اإلحالة إلى التقاعد

2 -2إنهاء خدمة املنتفع قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم
اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز كلي عن
العمل ،أما إذا كان العجز جزئيا ً فيستحق املنتفع نصف
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1 -1لغايات تطبيق هذا القانون للقائد العام بنا ًء على
توصية جلنة الضباط أن يحيل إلى التقاعد أي ضابط
أكمل السن املبينة أدناه بشرط أن يكون قد أمت مدة ال
تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
أ-

عميد فما فوق  55سنة.

ب -عقيد  50سنة.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
ج -مقدم  48سنة.

املادة ( )27إنهاء اخلدمة بسبب عدم اللياقة أو الوفاة

د -رائد  45سنة.

يستحق املعاش في حالة إنهاء اخلدمة بسبب عدم
اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة اخلدمة ويربط
املعاش بحد أدنى قدره ( )%40من الراتب الشهري
األخير أو على أساس مدة خدمة املنتفع الفعلية املقبولة
في املعاش مضافا ً إليها ثالث سنوات أي املعاشني أكبر
بشرط أال تزيد املدة املضافة عن املدة الباقية لبلوغ
املنتفع سن التقاعد.

2 -2ملدير عام األمن العام بنا ًء على توصية من هيئة التنظيم
واإلدارة أن يحيل إلى التقاعد أي صف ضابط أو جندي
أكمل السن املبينة أدناه بشرط أن يكون قد أمت مدة ال
تقل عن عشرين سنة مقبولة للتقاعد:
أ-

ضباط الشرف  50سنة.

ب -مساعدون  48سنة.
ج -رقيب أول  46سنة.

د -جندي /رقيب  44سنة.
املادة ( )23حاالت استحقاق املعاش التقاعدي
يستحق املنتفع معاشا عند انتهاء خدمته في احلاالت اآلتية:
1 -1إذا بلغت املدة املقبولة للتقاعد عشرين سنة على األقل.
2 -2في حالة بلوغ سن التقاعد إذا كانت املدة احملسوبة في
املعاش خمس عشرة سنة فما فوق.
3 -3في حالة انتهاء اخلدمة بسبب الفصل بقرار من القائد
العام أو االستغناء عن اخلدمة إذا كانت مدة اخلدمة
احملسوبة في املعاش خمس عشرة سنة على األقل.
املادة ( )24تسوية املعاش على أساس الراتب األخير

املادة ( )28إنهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة
الصحية نتيجة حادث
يسوى املعاش في حالة إنهاء اخلدمة بسبب الوفاة أو عدم
اللياقة الصحية نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه
على أساس ( )%80من الراتب الشهري األخير مهما كانت
مدة اخلدمة ويعتبر في حكم احلادث الذي يقع أثناء اخلدمة
أو بسببها كل حادث يقع للمنتفع خالل فترة ذهابه ملباشرة
العمل وعودته منه.
شريطة أن يثبت ذلك بتقرير شامل ومفصل عن ظروف
احلادث مرفق بقرار إنهاء اخلدمة ومعتمد من قائد املنطقة
أو اجلهاز وكذلك قرار من اللجنة الطبية العسكرية املختصة
باإلضافة إلى التحقيق الذي مت إلثبات احلادث مبعرفة
النيابة العسكرية.
املادة ( )29العالوات اإلضافية

1 -1يسوى املعاش على أساس الراتب الشهري األخير
الذي دفع للمنتفع خالل مدة خدمته املقبولة للتقاعد.

يدفع باإلضافة للمعاش املستحق طبقا ً ألحكام هذا القانون
الدفعات التالية:

2 -2إذا تغير أو إختلف سلم الرواتب والدرجات في وقت
من األوقات عن الذي كان قائما عند إنتهاء خدمة املنتفع
فيسوى املعاش على أساس سلم الرواتب والدرجات
اجلديد وذلك إعتبارا من الشهر الذي يحصل فيه
التغيير أو اإلختالف أيهما أفضل للمنتفع.

1 -1عالوة شخصية للمنتفع بنسبة ( )%10من قيمة
املعاش طيلة أيام حياته.

املادة ( )25النسبة التي يسوى فيها املعاش
ُيسوى املعاش بواقع جزء من خمسة وثالثني جزءا من
الراتب الشهري األخير عن كل سنة من سنوات اخلدمة
احملسوبة في املعاش.
املادة ( )26احلد األقصى للمعاش
ال يجوز أن يزيد احلد األقصى للمعاش الشهري عن ()%80
من الراتب الشهري األخير.

2 -2عالوة عائلية للمنتفع وفقا ً للعالوة العائلية املطبقة على
املنتفعني املوجودين في اخلدمة.
املادة ( )30حاالت العجز الصحي
يوقع الكشف الطبي على مستحقي املعاش في حاالت العجز
الصحي وفقا ً ألحكام هذا القانون في املواعيد التي حتددها
اللجنة الطبية ويستمر صرف املعاش عن الشهر الذي حدد
لتوقيع الكشف الطبي على مستحقي املعاش والشهر التالي
له وال يصرف املعاش بعد ذلك إال إذا ثبت إستمرار حالة
العجز ويثبت احلق نهائيا ً متى قررت اللجنة الطبية عدم
إمكانية شفائه.
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املادة ( )31االستقالة

املادة ( )36املستحقون للمعاش في حالة وفاة املنتفع

يخفض املعاش في حالة اإلستقالة بنسب تختلف تبعا ً للسن
وفقا ً للجدول اخلاص بذلك املرفق بنظام التقاعد وعند بلوغ
صاحب املعاش سن الستني يجري صرف املعاش كامالً
دون تخفيض.

املستحقون للمعاش وفقا ً ألحكام هذا القانون هم:

املادة ( )32عدم بلوغ اخلدمة للمدة املقبولة للتقاعد
1 -1إذا انتهت خدمة املنتفع ولم تكن مدة خدمته قد
بلغت القدر الذي يعطيه احلق في املعاش وفقا ً
ألحكام هذا القانون إستحق مكافأة خدمة على
أساس ( )%15من الراتب السنوي األخير عن كل
سنة من سنوات اخلدمة .وفي غير حاالت بلوغ
سن التقاعد ال تستحق أية مكافآت إذا قلت مدة
اخلدمة عن ثالث سنوات.
2 -2على أنه إذا أنهى املنتفع عمله قبل مرور ثالث
سنوات ألي سبب خالف االستقالة أو اإلقالة
التأديبية دون أن يتقاضى أي مبلغ آخر مبوجب
هذا القانون استحق مكافأة حتسب على أساس
( )%10من راتبه السنوي األخير عن كل سنة من
سنوات اخلدمة.
املادة ( )33دخول الزيادات املستحقة في احلساب
في حساب املعاش أو املكافأة أو مبلغ التأمني أو أية دفعات
طبقا ً لهذا القانون يدخل في تقدير الراتب األخير ما يكون قد
إستحقه املنتفع من زيادة في راتبه ولو لم تصرف.
املادة ( )34اعتبار كسور الشهر شهرا كامال
في حساب مدة اخلدمة املقبولة للتقاعد تعتبر كسور الشهر
شهرا ً كامالً.
املادة ( )35توزيع املعاش على املستحقني في حالة وفاة
املنتفع
إذا توفي املنتفع أو صاحب املعاش كان للمستحقني عنه احلق
في تقاضي معاشات وفقا ً لألنصبة واألحكام املقررة وفقا
ألحكام القانون.
وتصرف املعاشات من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة
إال إذا كان صاحب املعاش قد صرفه مقدما ً قبل أول الشهر
وتوفي قبل حلول ذلك التاريخ ففي هذه احلالة ُيصرف
املعاش للمستحقني عنه اعتبارا من أول الشهر التالي
لتاريخ الوفاة.
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1 -1أرملة أو أرامل املنتفع أو صاحب املعاش.
2 -2أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم
يجاوزوا احلادية والعشرين وقت وفاته.
3 -3أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والعشرين وقت وفاته وكانوا في إحدى
مراحل التعليم التي ال جتاوز التعليم اجلامعي أو
العالي إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي
دراستهم أي التاريخني أقرب وفي هذه احلالة
يستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة
التي انتهت فيها الدراسة ويستمر صرف املعاش
للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خالل
السنة الدراسية وذلك حتى نهاية شهر يونيو من
تلك السنة وعند قطع إستحقاق الطلبة يعاد تسوية
املعاش على باقي املستحقني الذين كانوا موجودين
وقت الوفاة.
4 -4أوالده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا
احلادية والعشرين وكانوا وقت وفاته مصابني بعجز
صحي مينعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت
اإلستحقاق بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
5 -5األرامل واملطلقات وغير املتزوجات من بناته وأخواته
ويجب أال يكون لألخوة واألخوات وقت الوفاة دخل
خاص يعادل قيمة استحقاقهم في املعاش أو يزيد فإذا
نقص عما يستحقونه ربط لهم معاش مبقدار الفرق
وال تعتبر النفقة دخالً.
6 -6الوالدان ويشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة
من غير والد املتوفى.
املادة ( )37معاش األرملة
1 -1يقطع معاش األرملة عند زواجها ويعود إليها حقها
في املعاش إذا طلقت أو ترملت ألول مرة خالل عشر
سنوات من تاريخ زواجها.
2 -2ال يجوز لألرملة اجلمع بني معاشها عن زوجها األول
ومعاشها عن زوجها األخير وفي هذه احلالة مينح
املعاش األكثر فائدة.
املادة ( )38استحقاق الزوج للمعاش
يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب احملدد قانونيا ً

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي مينعه من الكسب
وتثبت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
ويشترط أال يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة
استحقاقه في املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما
يستحقه ربط له معاش مبقدار الفرق وفي هذه احلالة يوزع
باقي املعاش املستحق عن الزوجة للمستفيدين في حدود
األنصبة املقررة بافتراض عدم وجود الزوج.
املادة ( )39وقف صرف املعاش إلى املستحقني
يقف صرف املعاش إلى املستحقني عن املنتفع أو املستحقني عن
صاحب املعاش إذا استخدموا في أي عمل و /أو كان دخلهم
يعادل املعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه
من معاش أدى إليهم الفرق ويعود حق هؤالء في صرف
املعاش كامال أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه.
املادة ( )40ميعاد قطع املعاش وإعادة صرفه
في حالة وقف املعاش أو قطعه يؤدى املعاش املستحق عن الشهر
الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وفي
حالة رد معاش بعض املستحقني على غيرهم من املستفيدين يعاد
ربط املعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة االستحقاق.
املادة ( )41اجلمع بني أكثر من معاش أو دخل
يجوز اجلمع بني املعاش والدخل أو بني معاشني أو أكثر في
األحوال التالية:
1 -1إذا كان املعاشان مستحقان عن والدين خاضعني
ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر مبا ال يجاوز
 %80من أعلى املعاشني.
2 -2إذا كان املعاشان قد استحقا لألرملة بصفتها منتفعة
ومستحقة عن زوجها وكذلك في حالة استحقاقها
للمعاش عن زوجها ومن دخلها عن العمل أو املهنة مبا
ال يجاوز  %80من راتبها.
3 -3لصاحب املعاش احلق في اجلمع بني معاشه وبني
الدخل من العمل أو املهنة إذا كان ذلك العمل عرضيا أو
مؤقتا وبعد سن التقاعد.

الفصل السابع :حقوق املفقودين
املادة ( )42حقوق املفقودين
في حالة فقد املنتفع أو صاحب املعاش يصرف لعائلته أو

املستحقني عنه إعانة شهرية تعادل راتبه الشهري أو معاشه
بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه
إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما.
وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة
حقيقة أو حكما أيهما أقرب يعتبر ذلك التاريخ هو تاريخ
انتهاء اخلدمة وذلك في تقدير جميع احلقوق التي تؤدي
طبقا ألحكام هذا القانون.
وتلتزم اإلدارة املالية بصرف الرواتب وما في حكمها
بالنسبة للمنتفعني وصندوق التأمني والتقاعد يقوم بصرف
املعاشات التقاعدية واملستحقات األخرى بالنسبة للمتقاعدين
وفقا ألحكام هذا القانون.

الفصل الثامن :احلرمان من احلقوق التقاعدية
املادة ( )43الدخول في خدمة دولة أخرى
ُ 1 -1يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى األمن
يدخل في خدمة أي دولة أثناء اخلدمة بدون موافقة
القائد العام.
ُ 2 -2يحرم من احلقوق التقاعدية كل فرد من قوى األمن
يدخل في خدمة أي دولة بعد ترك اخلدمة إال مبوافقة
القائد العام ووفقا للوائح املنظمة.
املادة ( )44التجسس أو اإلخالل بأمن الوطن
ُيحرم أي فرد من قوى األمن من كافة احلقوق التقاعدية
سواء كان باخلدمة أو بعد تركها إذا حكم عليه بحكم قضائي
نهائي من محكمة عسكرية مختصة بجرمية التجسس أو
جرمية جنائية أخرى مخلة بأمن الوطن.
املادة ( )45احلرمان مبوجب حكم تأديبي
ال يجوز حرمان املنتفع أو صاحب املعاش من املعاش أو
املكافأة أو أية حقوق أخرى مقررة له وفقا ألحكام هذا
القانون إال بحكم تأديبي في حدود الربع مع عدم املساس
بأحكام املادتني السابقتني.
املادة ( )46تقاضي عائلة املنتفع للمعاش التقاعدي
مع مراعاة أحكام املادتني ( )44 ،43تتقاضى عائلة املنتفع
في كل األحوال نصيبها التقاعدي الشهري بافتراض عدم
وجود املنتفع ما لم يصدر قرار بذلك من احملكمة العسكرية
املختصة أو من القائد العام بناء علي توصية من جلنة
الضباط.
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املادة ( )47ميعاد تقدمي طلب صرف املستحقات
التقاعدية
يقدم طلب صرف املستحقات التقاعدية من معاش أو مكافأة
أو تأمني أو أية مستحقات أخرى لدى الصندوق في ميعاد
أقصاه ثالث سنوات من تاريخ صدور قرار إنهاء اخلدمة
للمنتفع أو وفاة صاحب املعاش أو استحقاق املبلغ حسب
احلال وإال انقضى احلق في املطالبة به.
وتعتبر املطالبة بأي من املبالغ املتقدمة منطوية على املطالبة
بباقي املبالغ املستحقة لدى الصندوق وينقطع سريان املدة
املشار إليها بالنسبة إلى املستحقني جميعا إذا تقدم أحدهم
في املوعد احملدد.
املادة ( )48تقادم احلق باملطالبة باملعاش
كل معاش ال يصرفه املنتفع أو املستفيد في موعد أقصاها
خمس سنوات من تاريخ اإلخطار بربط املعاش أو من تاريخ
آخر صرف ينقضي احلق في املطالبة به.
املادة ( )49مآل املبالغ والعائدات التقاعدية غير
املصروفة
جميع املبالغ والعائدات التقاعدية التي لم يتم صرفها
ملستحقيها وفقا ألحكام هذا القانون تؤول كإيرادات إلى
الصندوق.

الفصل التاسع :اإلعادة إلى اخلدمة
املادة ( )50وقف املعاش طوال مدة االستدعاء
إذا أعيد صاحب املعاش إلى اخلدمة في إحدى اجلهات التي
تطبق أحكام هذا القانون بعد سريانه يوقف صرف معاشه
طوال مدة استدعائه.
املادة ( )51احتساب مدة اخلدمة
إذا أعيد صاحب املعاش إلى اخلدمة في إحدى الوظائف
التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون اعتبرت مدة خدمته
متصلة أو منفصلة عند تسوية معاشه أيهما أفضل له.
املادة ( )52حساب مدة اخلدمة السابقة
1 -1إذا أعيد إلى اخلدمة بعد العمل بهذا القانون أي فرد من
قوى األمن ولم يكن قد إستحق معاشا جاز له حساب
مدة خدمته السابقة كلها أو بعضها شريطة أن:
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أ-

يطلب ذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ
عودته ويتعني عليه إعادة املبالغ التي سبق أن
صرفها عن مدة خدمته تلك كلها أو بعضها
وفقا لراتبه وسنه عند األداء طبقا ألحكام
القانون.

ب -يكون املنتفع معامال بأحكام هذا القانون خالل
مدة خدمته السابقة وإذا إنتهت خدمته ولم يكن
قد حصل على مكافأة عنها حسبت تلك املدة دون
أداء أية مبالغ عنها.
2 -2عند انتهاء خدمة املنتفع مستقبال يسوى معاشه عن
فترتي اخلدمة وفقا ألحكام هذا القانون متصلتني أو
منفصلتني أيهما أفضل ،فإذا لم يكن قد استحق معاش
فتصرف له مكافأة خدمة عن مجموع فترتي اخلدمة
علي أساس راتبه األخير مع خصم جملة األقساط
املتبقية من مكافأته ،أو مكافأة عن مدة خدمته اجلديدة
يضاف إليها مجموع األقساط التي أداها عن مدة
خدمته السابقة محسوبا عليها الفائدة املقررة حتى
تاريخ انتهاء اخلدمة.

الفصل العاشر :املنح والتعويضات اإلضافية
املادة ( )53صرف الراتب في حالة الوفاة
1 -1في حالة وفاة أحد املنتفعني بأحكام هذا القانون
تستمر اجلهة التي يتبعها في صرف صافي املرتب
الشهري املستحق له بافتراض عدم وفاته دون
خصم ما يكون مستحقا عليه من أقساط وذلك عن
الشهر الذي حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليني
له وفي املواعيد املقررة لصرف املرتبات ويتم هذا
الصرف إلى األرملة إن وجدت فإن تعددن فيقسم
بينهن بالتساوي.
2 -2وفقا ألحكام هذا القانون في حالة وجود أوالد قصر أو
بنات غير متزوجات من غير األرملة يستحقون ما كان
يستحق لوالدتهم فيما لو لم تكن قد توفيت أو طلقت
ويصرف االستحقاق إلى الولي الشرعي إن وجد فإن
لم يوجد فيصرف إلى الوصي.
3 -3وفي جميع األحوال يجب أن ال يزيد ما يصرف عن
مرتب ثالثة أشهر فإذا كان املنتفع قد صرف مقدما
مرتب الشهر الذي حدثت فيه الوفاة فال يصرف إال
مرتب الشهرين التاليني وال يلتزم الصندوق باملنح
التي تصرف وفقا حلكم هذه املادة بل تلتزم اإلدارة
املالية املركزية بذلك.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )54استمرار صرف صافي املعاش الشهري في
حالة الوفاة

املستبدل طبقا للجداول اخلاصة بذلك املرفقة بنظام التقاعد
ووفقا لسن صاحب املعاش وحالته الصحية.

في حالة وفاة صاحب املعاش تستمر هيئة التأمني واملعاشات
في صرف صافي املعاش الشهري الذي كان يصرف له
بافتراض عدم وفاته وفقا ألحكام املادة السابقة ويتحملها
الصندوق.

املادة ( )59إحالة طلب االستبدال إلى اللجنة الطبية
العسكرية

املادة ( )55نفقات اجلنازة
تلتزم اإلدارة املالية املركزية بأن تؤدي لكل منتفع يتوفى
أثناء اخلدمة نفقات جنازة وتقدر هذه النفقات مبقدار راتب
ثالثة أشهر كما تلتزم هيئة الصندوق بنفقات جنازة صاحب
املعاش مبقدار معاش ثالثة أشهر.
وتؤدي هذه النفقات فورا إلى من يثبت قيامه بدفعها سواء
كانت أرملة املنتفع أو أرملة صاحب املعاش أو أرشد عائلته
أو أي شخص آخر.
املادة ( )56مكافأة اخلدمة عن املدة الزائدة
إذا زادت مدة خدمة املنتفع الفعلية عن احلد األقصى ملدة
اخلدمة املقبولة للتقاعد عن ( 28سنة) وفقا ألحكام هذا
القانون أو زادت قيمة املعاش عن نسبة احلد األقصى
املنصوص عليه في هذا القانون تصرف مكافأة خدمة عن
املدة الزائدة مبا يعادل ( )%20من الراتب السنوي عن كل
سنة من سنوات اخلدمة الزائدة.
املادة ( )57سن التقاعد
تنتهي خدمة املنتفعني بأحكام هذا القانون في سن الستني
ويجوز بقرار من القائد العام بنا ًءا على توصية جلنة الضباط
أن يبقى املنتفع في اخلدمة أو يعاد تعيينه بعد بلوغه سن
التقاعد على أن يحدد في هذا القرار مدة إبقائه في اخلدمة
بحد أقصى خمس سنوات وتعتبر هذه املدة مدة خدمة
مقبولة للتقاعد.

الفصل احلادي عشر :استبدال املعاش
املادة ( )58صرف املعاش بالكامل أو استبدال نقود
بجزء منه
ألصحاب املعاشات عند انتهاء اخلدمة أن يطلبوا وفي خالل
سنتني من ذلك التاريخ إما صرف معاشاتهم بالكامل أو
استبدال نقود بجزء من حقهم فيه إذا رغبوا في ذلك بحيث ال
يتجاوز اجلزء املستبدل ربع املعاش ويحدد رأس مال املعاش

يحال طالب االستبدال إلى اللجنة الطبية العسكرية للكشف
عليه وتقدير درجة صحته بصفة نهائية وال يقبل الطلب إال
إذا كانت صحته جيدة أو متوسطة وفي احلالة األخيرة تزيد
اللجنة الطبية العسكرية على سن الطالب عددا من السنوات
بنسبة حالته الصحية.
املادة ( )60نوع االستبدال وتاريخه
يتم حتديد نوع اإلستبدال الوارد في اجلدول اخلاص بذلك
املرفق بنظام التقاعد سواء مدى احلياة أو عشر سنوات
أو عشرين سنة بناء على رغبة واختيار املتقاعد ويعتبر
االستبدال قائما من التاريخ الذي اتفق فيه على مبلغ
االستبدال ويقتطع من املعاش املدفوع مبالغ مبقدار يعادل
نسبة املعاش املستبدلة.
املادة ( )61أثر االستبدال على املستحقني
املستحقون عن صاحب املعاش الذي استبدل جزءا ً من
معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل
شيئا من معاشه إال في حالة طلب تعويض من جهة أخرى
مبوجب قوانني أخرى.
املادة ( )62حظر استبدال معاشات املستحقني
ال يجوز للمستحقني عن صاحب املعاش استبدال معاشاتهم.
املادة ( )63االستبدال ملرة واحدة
يتم االستبدال بالنسبة للمتقاعد مرة واحدة فقط.
املادة ( )64تعليق نفاذ أحكام االستبدال
يتم تعليق نفاذ األحكام اخلاصة باالستبدال ملدة خمس
سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
املادة ( )65معاملة املشمولني بأحكام التعليق
بعد فوات املدة املشار إليها في املادة السابقة يجوز ألصحاب
املعاشات املتقاعدين الذين شملتهم مدة التعليق أن يستبدلوا
معاشاتهم وذلك استثنا ًء من شرط املدة الوارد في املادة
( )59من هذا القانون.
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الفصل الثاني عشر :القروض
املادة ( )66صرف القروض وسدادها وفوائدها

الفصل الثالث عشر :أحكام عامة وانتقالية
وختامية
املادة ( )71التزامات الصندوق في حدود أحكام هذا
القانون

يجوز للصندوق أن يقرض نقودا للمنتفعني الذين ال تقل
مدة خدمتهم عن ثالث سنوات وذلك أثناء مدة اخلدمة
وفي حدود االعتمادات التي يخصصها مجلس اإلدارة لهذا
الغرض وبالفائدة التي يحددها بحيث ال تزيد عن ()%3
سنويا تضاف إلى مبلغ القرض وتسدد معه ويكون صرف
القروض وسدادها في احلدود اآلتية:

املعاشات واملكافآت التي تسوى وفقا ألحكام هذا القانون
هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمني واملعاشات بأدائها
أما ما مينح زيادة مبقتضى قوانني أو قرارات خاصة تلتزم
بها اخلزانة العامة.

1 -1راتب ثالثة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  3إلى 5
سنوات تسدد في حدود سنة واحدة.

املادة ( )72صرف اجلزء الغير متنازع عليه

2 -2راتب أربعة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  5إلى 10
سنوات تسدد في حدود  18شهرا.
3 -3راتب ستة أشهر ملن تبلغ مدة خدمته من  10إلى 15
سنة تسدد في حدود  24شهرا.
4 -4راتب ثمانية أشهر ملن تبلغ مدة خدمته أكثر من 15
سنة تسدد في حدود  24شهرا ،وذلك شريطة سداد
القرض وفوائده قبل انتهاء خدمة املنتفع.
املادة ( )67صرف قرض جديد
ال يجوز صرف قرض جديد إال بعد إنتهاء سداد القرض
األول.
املادة ( )68انتهاء اخلدمة قبل السداد
إذا انتهت خدمة املنتفع ألي سبب قبل سداد كامل القرض
وفوائده خصم الرصيد املتبقي من ما يستحق من مكافأة
أو معاش أو مبلغ التأمني الذي يستحق في حالة الوفاة
أو الفصل من اخلدمة بسبب العجز عن العمل أو من أية
مستحقات أخرى.
املادة ( )69اخلصم من املعاش املستحق للورثة
ال يجوز خصم الرصيد املتبقي من املعاش املستحق للورثة
إال في حدود الربع فإذا لم تكن هناك استحقاقات أخرى
يخصم منها الرصيد يتحمل به الصندوق خصما من ريع
استثمار أمواله.
املادة ( )70تعليق نفاذ أحكام القروض
يتم تعليق نفاذ األحكام اخلاصة بالقروض ملدة خمس
سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون.
334

وفقا ألحكام هذا القانون على هيئة صندوق التأمني
واملعاشات أن تصرف مؤقتا اجلزء من املعاش أو املكافأة
الذي ال يكون محال ألية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية
النهائية.
املادة ( )73تقادم املنازعة في قيمة التأمني أو املعاش أو
املكافأة
ال يجوز لكل من الصندوق وصاحب الشأن املنازعة في
قيمة التأمني أو املعاش أو املكافأة بعد مضي ثالث سنوات
من تاريخ اإلخطار بربط املعاش بصفة نهائية أو من تاريخ
صرف املكافأة أو مبلغ التأمني وذلك باستثناء حاالت إعادة
تسوية مبلغ التأمني أو املعاش أو املكافأة بالزيادة نتيجة حكم
قضائي نهائي وكذلك األخطاء املادية التي تقع في احلساب
عند التسوية ،كما ال يجوز املنازعة في قيمة مبلغ التأمني أو
املعاش أو املكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات
الحقة لتاريخ ترك اخلدمة يترتب عليها خفض املرتبات التي
اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمني أو املعاش أو املكافأة.
املادة ( )74إعفاء من الضرائب والرسوم
تستبعد االشتراكات والعائدات التقاعدية واملبالغ املنصوص
عليها في هذا القانون من املبالغ التي تربط عليها الضريبة
على املرتبات وما في حكمها واملكافآت واملعاشات واستثناء
من أحكام القوانني املقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه
الرسوم االستمارات واملستندات والشهادات واملطبوعات
وكافة األوراق والطلبات املتعلقة بهذا القانون.
املادة ( )75حتديد شروط وأوضاع الصرف
وفقا ألحكام هذا القانون حتدد الالئحة التنفيذية الشروط
واألوضاع املتعلقة بصرف مبالغ التأمني واملعاشات
واملكافآت وكافة املصروفات.

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
املادة ( )76إعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى رؤوس أموال االستبدال واملكافآت واملعاشات ومبالغ
التأمني واملنح ومصاريف اجلنازة وسائر املبالغ التي تؤدى
طبقا ألحكام هذا القانون من اخلضوع للضرائب والرسوم
والعائدات بسائر أنواعها.
ويسري هذا اإلعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك املبالغ
إلى املتقاعدين والورثة املستحقني على املنتفع أو صاحب
املعاش.
املادة ( )77اقتضاء املبالغ املستحقة على املنتفعني
للهيئة العامة للصندوق احلق في اقتضاء ما يكون قد استحق
للصندوق من مبالغ على املنتفعني العاملني أو أصحاب
املعاشات أو املستحقني عنهم مما يستحق لهم من راتب أو
معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمني أو أية مدفوعات أخرى وذلك
في حدود الربع.
ويجوز قبول تقسيط املبالغ املستحقة للصندوق على
املنتفعني املوجودين في اخلدمة أو أصحاب املعاشات
بالطريقة والكيفية التي يراها مجلس اإلدارة.
املادة ( )78إعفاء من الضرائب والرسوم
تعفى أموال الصندوق الثابتة واملنقولة وجميع عملياته
االستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم
والعوائد التي تفرضها السلطة أو اإلدارة احلكومية أو أي
سلطة عامة.
املادة ( )79اعتبار أموال الصندوق أمواال عامة
وفقا ألحكام القانون تعتبر أموال الصندوق أمواال عامة فال
يجوز متلكها أو كسب حق عيني عليها أو احلجز عليها.
املادة ( )80حق االمتياز
وفقا ألحكام هذا القانون للمبالغ املستحقة للصندوق حق
االمتياز على جميع أموال املدين.
املادة ( )81حق االطالع
وفقا ألحكام هذا القانون للموظفني الذين ينتدبهم رئيس
مجلس اإلدارة أو املدير العام للصندوق حق االطالع
وفحص القيود واملستندات والدفاتر املتعلقة بتنفيذ أحكام
هذا القانون.
وعلى املسئولني في اجلهات املعنية أن يضعوا حتت تصرف

هؤالء املوظفني جميع البيانات والقيود التي تتطلبها أعمال
الفحص.
املادة ( )82احملاكمة التأديبية
لرئيس مجلس اإلدارة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام
هذا القانون أو القرارات املتعلقة به إلى احملاكمة التأديبية إذا
امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك.
فإذا كان قد أجري حتقيق مع املوظف من جهة االختصاص
بشأن املخالفات املنسوبة إليه في الفقرة السابقة فلرئيس
مجلس اإلدارة االعتراض على نتيجة التصرف في
التحقيق وإحالة املوظف إلى احملاكمة التأديبية على أن
يصدر قرار بذلك خالل شهرين من تاريخ إبالغ اجلهة
بالنتيجة املذكورة.
وفي جميع األحوال يلتزم املسئول رد املبالغ التي لم تؤد
إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها
( )%3سنويا من تاريخ االستحقاق كما يلتزم بأداء الفائدة
املذكورة عن املبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في
املواعيد املنصوص عليها في هذا القانون.
ولرئيس مجلس اإلدارة حق التجاوز عن حتصيل الفوائد
املنصوص عنها في الفقرة السابقة.
املادة ( )83عقوبة إعطاء بيانات غير صحيحة
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون
العقوبات أو قانون األحكام العسكرية املعمول به
في األمن الفلسطيني يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز
ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ( 500دينار أردني
أو ما يعادلها من العملة املتداولة قانونا) أو بإحدى
هاتني العقوبتني كل من أعطى بسوء قصد بيانات
غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات
املنصوص عليها في هذا القانون أو الئحته التنفيذية
إذا ترتب على ذلك احلصول على أموال من الصندوق
بغير حق.
املادة ( )84نسبة مساهمة املنتفعني واجلهات املسؤولة
1 -1تكون املبالغ التي يؤديها اخلاضعون ألحكام هذا
القانون وفقا ً للمساهمات املعمول بها وهي مبقدار
( )%10من مرتباتهم.
2 -2تكون املبالغ التي تؤديها اجلهات التي تلتزم مبرتبات
اخلاضعني ألحكام هذا القانون وفقا ً للمساهمات
املعمول بها وهي مبقدار ( )%12.5منها.
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املادة ( )85جدول الرواتب

املادة ( )88إصدار الئحة تنفيذية

1 -1ألغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتم احتساب
املعاش أو املكافأة أو مبلغ التأمني أو أية دفعات وفقا ً
جلدول الرواتب التالي ،وذلك حلني إقرار قانون
منظم للخدمة العسكرية وجداول الرواتب اخلاصة
بالعسكريني:

يصدر مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية لتنفيذ هذا القانون.

الرتبة العسكرية الراتب األساسي عالوة طبيعة العمل
لواء

4020

70%

3320

50%

عميد

3620

مقدم

2820

نقيب

2290

عقيد

2570

رائد

مالزم أول

2090

مساعد أول

1830

رقيب أول

1570

عريف

1410

مالزم

مساعد
رقيب

جندي

1960
1700
1490
1330

60%
40%
25%

25%

20%

املادة ( )90التنفيذ والنفاذ
على جميع اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا
القانون ويعمل به بعد ثالثني يوما من تاريخ نشره باجلريدة
الرسمية.
صدر مبدينة غزة بتاريخ /28:ديسمبر 2004 /ميالدية
املوافق /16 :ذو القعدة 1425 /هجرية

15%
10%
10%
10%
10%
10%

العالوة الدورية بنسبة واحد وربع باملائة من
الراتب األساسي جلميع الرتب الواردة في
اجلدول عن كل سنة خدمة.

ب -حتتسب عالوة غالء املعيشة وفقا ً لألسس
املعمول بها في السلطة الوطنية الفلسطينية
وبقرار من اجلهات املختصة ذات العالقة وفقا ً
لألصول.
املادة ( )86العسكريني اخلاضعني ألحكام هذا القانون
تسري أحكام هذا القانون على العسكريني اخلاضعني
ألحكامه ممن جتاوزت أعمارهم سن ( )45خمس وأربعني
سنة عند البدء بتطبيق هذا القانون.
املادة ( )87تطبيق جداول
تنفيذا ألحكام القانون تطبق أحكام اجلداول املرفقة بنظام
التقاعد.
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يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

30%

2 -2ألغراض هذا القانون تكون:
أ-

املادة ( )89إلغاء بالتعارض

روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قانون رقم ( )16لسنة  2005بتعديل بعض أحكام قانون التامني واملعاشات لقوى األمن
الفلسطيني رقم ( )16لسنة 2004
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/10/23 :ميالدية.

بعد َّ
االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،

املوافق /20 :رمضان 1426/هجرية.

وعلى قانون التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم
( )16لسنة ،2004
وبناء على ما أقره املجلس التشريعي في جلسته املنعقدة
بتاريخ،2005/9/21 :

محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:
املادة ( )1إضافة بند إلى املادة ()4
1 -1يضاف بند جديد برقم ( )6إلى املادة ( )4من قانون
التأمني واملعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم ()16
لسنة  2004نصه اآلتي:
“مدة اخلدمة التي قضيت في اجليش األردني ملن
التحقوا بالثورة الفلسطينية ولم تصرف لهم رواتب
تقاعدية أو مكافآت نهاية اخلدمة من اجليش األردني،
شريطة دفع االلتزامات والعائدات التقاعدية”.
2 -2تعدل أرقام البنود من ( )6إلى ( )9من املادة ( )4من
قانون التامني واملعاشات املشار إليه لتصبح ( )7إلى
(.)10
املادة ( )2التنفيذ والسريان والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخصه -تنفيذ
هذا القانون ،ويعمل بعد ثالثني يوما ً من تاريخ نشره في
اجلريدة الرسمية.
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 -2القرارات التنفيذية
قرار مجلس الوزراء رقم ( )20لسنة  2005بشأن زيادة رواتب العسكريني
مجلس الوزراء

املادة ( )4التنفيذ والنفاذ والنشر

بعد االطالع على القانون األساسي املعدل،

على جميع اجلهات املختصةٌّ -
يخصه -تنفيذ هذا
كل فيما
ّ
القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.

وبناء على تنسيب رئيس الوزراء (رئيس مجلس األمن
القومي)،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء حتت رقم ( )59/1في
جلسته املنعقدة مبدينة رام الله بتاريخ ،2005/2/15

صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2005/2/15 :ميالدية

قرر ما يلي:

املوافق/6 :محرم 1426/هجرية

املادة ( )1رفع رواتب العسكريني
ترفع رواتب العسكريني اعتبارا من شهر شباط  2005على
النحو التالي:
1 -1من رتبة جندي إلى رتبة مساعد أول بنسبة  %20من
الراتب اإلجمالي احلالي.
2 -2من رتبة مالزم إلى رتبة نقيب بنسبة  %10من الراتب
اإلجمالي.
املادة ( )2الزيادات
تعتبر هذه الزيادات جزءا ً من الزيادات التي ستقر مبوجب
القانون.
املادة ( )3سريان القرار
يسري هذا القرار على العسكريني امللتحقني بوحداتهم في
أجهزة األمن الفلسطينية واملنتظمني على رأس أعمالهم فيها.
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أحمد قريع
رئيس مجلس الوزراء
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قرار رقم ( )1لسنة  2006بشأن منع الترقيات االستثنائية في الوظائف العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ( )1وقف الترقيات
وقف جميع الترقيات االستثنائية في الوظائف العسكرية،
واقتصارها على الترقيات املستحقة وفقا ً للقانون.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية
املوافق/19 :ذو احلجة 1426/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )2لسنة  2006بشأن منع االستبدال في التعيينات العسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ( )1منع استبدال املوظفني العسكريني
يمُ نع منعا ً باتا ً استبدال املوظفني العسكريني ممن انتهت
خدمتهم ألي سبب كان مبوظفني جدد في الوظائف
العسكرية إال بعد احلصول على موافقة وزير املالية.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية
املوافق/19 :ذو احلجة 1426/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )3لسنة  2006بشأن منع انتقال املوظفني بني اخلدمة املدنية والعسكرية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ( )1منع نقل موظفي األجهزة األمنية
يمُ نع منعا ً باتا ً نقل موظفي األجهزة األمنية إلى الوزارات
واإلدارات احلكومية.
املادة ( )2منع نقل املوظفني
يمُ نع منعا ً باتا ً نقل املوظفني من الوزارات واإلدارات
احلكومية إلى األجهزة األمنية.
املادة ( )3التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصة -ك ٌّل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2006/1/19 :ميالدية
املوافق/19 :ذو احلجة 1426/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار رقم ( )4لسنة  2006بتقنني امتيازات املتقاعدين العسكريني
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:

املادة ( )1سحب اإلمتيازات
سحب جميع االمتيازات املمنوحة للمتقاعدين العسكريني
خالفا ألحكام القانون ،وال يبقى لدى العسكريني املتقاعدين
من املرافقني والسيارات احلكومية واألسلحة وأجهزة
االتصال الالسلكية والنثريات التي استفادوا منها بحكم
وظائفهم إال ما استثنى منها بقرار من القائد األعلى للقوات
املسلحة.
املادة ( )2التفيذ والنفاذ والنشر
على جميع اجلهات املختصةٌّ -
كل فيما يخّ صه -تنفيذ هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ صدوره ،وينشر في اجلريدة
الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2006/01/19 :ميالدية
املوافق/19 :ذي احلجة 1426/هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
342

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة  2007بشأن صرف املستحقات املالية لطالب كليات الشرطة
املتواجدين خارج الوطن
مجلس الوزراء
بتنسيب من وزير الداخلية،
وبناء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة
مبدينتي غزة ورام الله بتاريخ  2007/2/5حتت رقم
(،)10/41/10
قرر ما يلي:
املادة ( )1صرف املستحقات
تكلف وزارة املالية بصرف كافة املستحقات املالية لثالثمائة
وخمسني طالبا ً فلسطينيا ً من طالب كليات الشرطة
املتواجدين في دبي واليمن ومصر وتركيا حسب الكشف
املقدم من وزير الداخلية واألمن الوطني.
املادة ( )2التنفيذ والنفاذ والنشر
على اجلهات املختصة كافة -كل فيما يخصه -تنفيذ هذا
القرار ويعمل به اعتبارا ً من تاريخ صدوره ،وينشر في
اجلريدة الرسمية.
صدر في مدينة غزة بتاريخ 2007/2/5
السابع عشر من محرم من عام 1428هـ
إسماعيل هنية
رئيس مجلس الوزراء
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مرسوم رقم ( )33لسنة  2007بشأن إعادة تنظيم مالية ورواتب العاملني في قوى األمن
الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد االطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003
وتعديالته،
وعلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
لسنة ،2005
ونبا ًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ ،2005/08/06
وبنا ًء على الصالحيات املخولة لنا،

وحتقيقا ً للمصلحة العامة،
رسمنا مبا هو آت:

املادة ( )1تنظيم املالية والرواتب
تنظيم مالية ورواتب العاملني في قوى األمن الفلسطينية
على النحو التالي:
1 -1منع اإلعادة أو االستبدال أو األخذ على القيود.
2 -2قصر الدورات األمنية والعسكرية على منتسبي قوى
األمن الفلسطينية.
3 -3إنهاء خدمة كافة منتسبي قوى األمن غير امللتزمني
بالشرعية والذين ليسوا على رأس عملهم.
4 -4حظر كافة التنقالت من اخلدمة املدنية إلى اخلدمة في
قوى األمن الفلسطنية وبالعكس.
5 -5يعتبر منتسبا ً لقوى األمن الفلسطينية من كان له قيد
في اإلدارة والتنظيم ويحمل رتبة عسكرية ،ويمُ نع
منعا ً باتا ً وجود أي موظف خدمة مدنية في أي جهاز
أمني أو عسكري على قيود هيئة اإلدارة والتنظيم
براتب مقطوع ،ومينع منعا ً باتا ً وجود أي منتسب
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لألجهزة األمنية على قيود هيئة اإلدارة والتنظيم غير
موجود في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
6 -6تُشكل جلنة من وزارة املالية وديوان املوظفني العام
وهيئة اإلدارة والتنظيم لتنفيذ ما ورد في الفقرة
( )5أعاله ،وترفع هذه اللجنة توصياتها الى مجلس
الوزراء خالل مدة أقصاها شهر من تاريخه ،لتصويب
وضع العاملني املؤهلني للعمل والعاملني فعالً ،وإنهاء
خدمات من ال ينطبق عليهم هذا الشرطان.
7 -7يستمر وقف الراتب املقطوع حلني انتهاء أعمال اللجنة
املنصوص عليها في الفقرة ( )6أعاله.
املادة ( )2اإللغاء
ُيلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا املرسوم.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ 2007/08/11 :ميالدية
املوافق/28 :رجب 1428 /هجرية
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني

قرار مجلس الوزراء رقم ( )17لعام  2010بالالئحة التنفيذية بشأن بدالت ومصاريف مهمات
العمل الرسمية والدورات اخلارجية لقوى األمن الفلسطينية
مجلس الوزراء
استنادا ً إلى القانون األساسي املعدل لسنة  2003وتعديالته،
والسيما املادة ( )70منه،

الدورة التدريبية :إيفاد العسكري للتدرب بغرض إكسابه
معرفة علمية أو مهارة علمية أو كليهما معا ،خارج فلسطني
مدة ال تزيد عن سنة.

وإلى قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ()8
لسنة  2005والسيما املواد ( )75( ،)219و( )157منه،
واجلدول امللحق بهذا القانون،

البعثة :إيفاد العسكري للدراسة في مؤسسة تعليمية أو
تدريبية معترف بها خارج فلسطني مدة تزيد عن ثمانية
أشهر.

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
،2010/09/27
وبنا ًء على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته املنعقدة بتاريخ
،2010/09/27
وبنا ًء على مقتضيات املصلحة العامة،
والصالحيات املخولة لنا قانوناً،

الوفد :مجموعة مؤلفة من عسكريني أو أكثر لتمثيل
السلطة مبهمة رسمية داخل أو خارج أرض الوطن.
أمر إيفاد :األمر اإلداري الصادر عن هيئة التنظيم
واإلدارة ويتضمن إسم العسكري املوفد للدورة أو مهمة
العمل الرسمية وموقع الدورة أو املهمة الرسمية ومدتها
والغرض منها ،واجلهة التي تتحمل تكاليفها.
أمر إنهاء اإليفاد :األمر اإلداري الصادر عن هيئة التنظيم
واإلدارة ،يتضمن التاريخ الفعلي إلنهاء العسكري واملوفد
للدورة ،وعودته ألرض الوطن.

أصدرنا الالئحة التالية:

الدورات التخصصية :الدورات القيادية اإلدارية
وامليدانية والتخطيطية واإلشرافية والفنية والقانونية
املتعلقة بإحدى املجاالت العسكرية أو الشرطية أو األمنية.

لغايات تطبيق أحكام هذه الالئحة يكون للكلمات والعبارات
الواردة فيها املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على خالف ذلك:

دورات القيادة العليا :الدورات اخلارجية التي يلتحق بها
الضابط من ذوي الرتب العليا وتشمل الدورات التالية:
الدفاع الوطني ،أركان احلرب العليا ،القيادة واألركان.

املادة ( )1التعاريف

السلطة :السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزير :وزير الداخلية.
املهمة الرسمية :إيفاد العسكري حلضور مؤمتر أو حلقة
دراسية أو لقاء علمي أو للقيام بزيارة أو جولة استطالعية
أو ملا هو مماثل ألي من هذه األمور مدة ال تزيد على ثالثني
يوما ً سواء كانت املهمة داخل فلسطني أو خارجها.

العسكري :كل ضابط أو ضابط صف أو فرد في أية قوة
من قوى األمن.
الطالب العسكري :كل طالب فلسطيني ملتحق
بالدراسة في اجلامعات أو الكليات العسكرية أو
الشرطية أو األمنية خارج الوطن بناء على قرار الوزير
وتنسيب هيئة التدريب الفلسطيني ،ويتم إصدار أمر
إيفاد من قبل هيئة التنظيم واإلدارة ،ويخضع ألحكام
قانون اخلدمة في قوى األمن
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املادة ( )2نطاق السريان
1 -1تسري هذه الالئحة على الضباط وضباط صف
واألفراد العاملني في قوى األمن ،واخلاضعني لقانون
اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية رقم ( )8لسنة
.2005
2 -2ال تسري هذه الالئحة على أية مهمة سفر غير رسمية.
3 -3تصرف مهمة السفر للمشمولني بأحكام هذه الالئحة
من مخصصات مهمات السفر لدى اإلدارة املالية
املركزية.
املادة ( )3تصنيف املجموعات
يصنف املشمولني بأحكام هذه الالئحة إلى املجموعات
التالية:
املجموعة اخلاصة ،وتشمل
الضباط من هم برتبة فريق أو لواء أو رئيس جهاز املخابرات
العامة أو رئيس هيئة القضاء العسكري.
املجموعة األولى :وتشمل
الضباط من هم برتبة عميد.
املجموعة الثانية :وتشمل
القضاة العسكريون ،وأعضاء النيابة العامة العسكرية،
والعسكريون من هم برتبة عقيد ،ومقدم.
املجموعة الثالثة :وتشمل
كافة منتسبي قوى األمن الفلسطينية غير املشمولني في
املجموعات سابقة الذكر.
املادة ( )4وسائل النقل

اخلاصة

كاملة

الثانية

كاملة

األولى

الثالثة

كاملة

مقعد

بالطائرة

بالقطار

درجة رجال أعمال درجة أولى

درجة رجال أعمال درجة أولى

درجة سياحية

درجة سياحية

درجة أولى

درجة ثانية

2 -2تلتزم اجلهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بأن تكون
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3 -3تلتزم اجلهة التي تتولى حجز تذاكر السفر بعدم
ترتيب إقامة في بلدان التوقف القصير والوسيطة إال
في حاالت عدم توفر البديل.
املادة ( )5مهمة العمل الرسمية والدورة التدريبية
خارج الوطن
يصرف للعسكري الذي يكلف مبهمة عمل رسمية أو دورة
تدريبية خارج أرض الوطن إحدى أو جميع البدالت املدرجة
في هذه الالئحة مبا فيها تذاكر السفر من خالل اإلدارة
املالية املركزية.
املادة ( )6املهمات الرسمية اخلارجية
املهمات الرسمية غير مستضافة بالكامل:
1 -1إذا كانت نفقات املعيشة واإلقامة للعسكري خالل فترة
املهمة غير مغطاة من اجلهة الداعية أو أي جهة خارجية
ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض ،تصرف له
املبالغ احملددة في البند ( )2من هذه املادة عن كل ليلة
يقضيها من أجل تأدية املهمة الرسمية.
2 -2ألغراض هذه الالئحة صنفت دول العالم من حيث
بدالت مهمات السفر إلى أربعة أصناف يتم صرف
مبلغ مقطوع لكل صنف كما يلي:
صنف الدولة وفق اجلدول
امللحق بهذه الالئحة

الدورات غير مستضافة
بالدوالر األمريكي

ب

280

د

200

أ

1 -1إذا كلف العسكري للقيام مبهمة أو دورة في غير
مركز عمله فيسمح له باستعمال وسائل النقل
التي يحددها الوزير املختص وفقا ً ملا هو مبني في
اجلدول التالي:
املجموعة بالسيارة

املغادرة والعودة في أقصر فترة ممكنة تؤدى فيها
املهمة الرسمية أو الدورة التدريبية ،وتلتزم اجلهة
املختصة بتغطية نفقات الوصول املبكر واملغادرة
املتأخرة.

ج

320
230

3 -3يضاف إلى البدالت املقرره في الفقرة ( )2من هذه
املادة مبلغ ( )40دوالر أمريكي للمجموعة اخلاصة
ومبلغ ( )20دوالر أمريكي للمجموعه األولى ومبلغ
( )10دوالر أمريكي للمجموعة الثانية عن كل ليلة من
ليالي املهمة.
املادة ( )7املهمات الرسمية املستضافة بالكامل
إذا كانت املهمة مستضافة بالكامل يصرف نسبة ()25
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باملئة من املبالغ املنصوص عليها في الفقرة ( )2من
املادة ( )6من هذه الالئحة وذلك وفق الفئات املعتمدة،
باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من املادة ( )6من
هذه الالئحة.
املادة ( )8املهمات الرسمية املستضافة من حيث املبيت
إذا كانت املهمة مستضافة من حيث املبيت (الفندق)
يصرف ( )%45من املبالغ املنصوص عليها في الفقرة
( )2من املادة ( )6من هذه الالئحة وذلك وفق الفئات
املعتمدة باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )3من املادة
( )6من هذه الالئحة.
املادة ( )9بدل املواصالت
1 -1يصرف للعسكري بدل مواصالت من مكان اإلقامة
إلى موقع املهمة ومن موقع املهمة إلى مكان اإلقامة
مبلغ مقطوع مقداره ( )150دوالر أمريكي شامالً
لضرائب املطارات ،ورسوم التأشيرات وغيرها
بإستثناء رسوم الفيزا التي تدفع باإلضافة إلى بدل
املواصالت.
2 -2في احلاالت التي تزيد فيها تكاليف املواصالت
الفعلية عن املبلغ احملدد في الفقرة ( )1من هذه املادة
تصرف التكاليف الفعلية لكامل الرحلة بشرط إرفاق
إيصاالت الدفع األصلية ،على أن يتم مراعاة أحكام
املادة ( )4من هذه الالئحة.
املادة ( )10بلدان التوقف القصير أو الوسيطة
1 -1تطبق أحكام املواد ( )6و( )7و( )8من هذه الالئحة
على بلدان التوقف القصير الذي يتطلب بالضرورة
الوصول إلى موقع املهمة الرسمية.
2 -2تصرف البدالت املنصوص عليها في املواد ()6
و( )7و( )8من هذه الالئحة لليلة واحدة فقط عند
املغادرة من مناطق السلطة وليلة واحدة عند العودة
إليها من خالل بلد وسيط إال في حاالت خاصة يتم
احتساب كامل فترة البقاء في البلد الوسيط بعد
موافقة الوزير.
املادة ( )11مهمات العمل الرسمية (الداخلية)
يصرف للعسكري الذي يكلف مبهمة رسمية داخل
أرض الوطن إحدى أو جميع البدالت املدرجة في هذه
الالئحة.

املادة ( )12بدل تكلفة املعيشة
يصرف بدل تكلفة املعيشة داخل الوطن وفقا ً للشروط
التالية:
1 -1بدل تكلفة املعيشة عن كل ليلة يقضيها في موقع املهمة
الرسمية املبالغ التالية:
أ-

املجموعة اخلاصة ( )40دوالر أمريكي لكل ليلة
إقامة.

ب -املجموعة األولى والثانية ( )35دوالر أمريكي
لكل ليلة إقامة.
ج -املجموعة الثالثة ( )30دوالر أمريكي لكل ليلة
إقامة.
2 -2يصرف نصف املبالغ احملددة أعاله إذا مت تادية املهمة
بدون مبيت.
املادة ( )13بدل تكلفة املبيت في الفنادق
إذا كانت نفقات مبيت العسكري في الفنادق غير مغطاة من
اجلهة الداعية أو لم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض،
تصرف قيمة فاتورة الفندق الفعلية لغرفة منفردة غير
شاملة خلدمات الغرف على أن ال تزيد عن ( )100دوالر
أمريكي لكافة املجموعات.
املادة ( )14بدل املواصالت
يصرف بدل املواصالت من مكان اإلقامة إلى موقع املهمة
ومن موقع املهمة إلى مكان اإلقامة بحد أقصى ( )100دوالر
أمريكي في كل اجتاه.
املادة ( )15الوثائق واملعززات ملهمة السفر الداخلية
يتم صرف بدالت مهمة العمل الرسمية الداخلية مبوجب
الوثائق واملعززات التالية:
1 -1أمر اإليفاد واملوافقة الصادرة عن الوزير أو من
يفوضه محددا ً فيه ما يلي:
أ-

رتبة العسكري املوفد.

ب -طبيعة املهمة وفقا ً ملا يلي:
 .1غير مستضافة من حيث املبيت وتكلفة
املعيشة.
 .2مستضافة من حيث املبيت في الفنادق أو
بيوت الضيافة.
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 .3مستضافة بالكامل من حيث املبيت وتكلفة
املعيشة.
ج -نسخة عن الدعوة الصادرة من اجلهة الداعية إن
وجدت.
د -تاريخ بداية ونهاية املهمة الداخلية.
2 -2الفواتير األصلية للمبيت في الفنادق.
3 -3املطالبة املالية الصادرة من اإلدارة املالية املركزية.
4 -4كتاب الترشيح الصادر من رئيس اجلهة التابع لها
العسكري.
املادة ( )16صرف بدل مهمة العمل الرسمية قبل السفر
1 -1يتم صرف كامل املبلغ (في بلد املهمة) للمكلف مبهمة
عمل رسمية خارجية قبل السفر.
2 -2يتم صرف كامل املبلغ (في بلد الدورة) للمكلف
بدورة تدريبية للعسكري قبل السفر إذا كانت مدة
الدورة شهر واحد أو أقل وإذا كانت مدة الدورة
أكثر من شهر يصرف املبلغ اخلاص بالدورة على
أساس شهري.
3 -3يقدم املوفد بهمة عمل رسمية أو دورة تدريبية للدائرة
املختصة التابع لها املوفد ما يلي:
أ-

إرفاق الوثائق املدرجة وفق املادة ( )38من هذه
الالئحة وذلك للمهمات اخلارجية والدورات
التدريبية.

ب -إرفاق الوثائق املدرجة في الفقرات ( )1و()2
و( )3و( )4من املادة ( )15من هذه الالئحة
وذلك للمهمات الداخلية.
ج -أن يتم تسوية املهمة خالل فترة أقصاها ()14
يوم من تاريخ عودة العسكري إلى مركز عمله.
املادة ( )17الدورات التدريبية العسكرية

املادة ( )18تصنيف الدورات التدريبية خارج املعسكرات
تصنف الدورات التدريبية التي تتم خارج املعسكرات على
النحو اآلتي:
1 -1الدورات التخصصية.
2 -2دورات القيادة العليا.
املادة ( )19الدورات التخصصية (غير املستضافة
بالكامل)
1 -1إذا كانت نفقات املعيشة واإلقامة للعسكري خالل
فترة الدورة غير مغطاة من اجلهة الداعية أو أي جهة
خارجية ولم يتلق منها مبالغ نقدية لذلك الغرض،
تصرف له املبالغ احملددة في الفقرة ( )2من هذه
املادة عن كل ليلة يقضيها من أجل تأدية الدورة
الرسمية.
2 -2ألغراض هذه الالئحة صنفت دول العالم من حيث
بدالت الدورات للعسكريني إلى أربعة أصناف يتم
صرف مبلغ مقطوع لكل صنف كما يلي:
صنف الدولة وفقا ً للجدول
امللحق في هذه الالئحة

الدورات غير مستضافة
بالدوالر األمريكي

ب

250

د

190

أ

ج

280
220

3 -3يضاف إلى البدالت املقررة في الفقرة ( )2من هذه
املادة مبلغ ( )20دوالر أمريكي للمجموعة اخلاصة
ومبلغ ( )15دوالر أمريكي للمجموعة األولى ومبلغ
( )10دوالر أمريكي للمجموعة الثانية عن كل ليلة من
ليالي الدورة.
املادة ( )20أحكام خاصة باآللية الصرف للدورات
التخصصية غير املستضافة

يتم تقسم الدورات التدريبية اخلاصة بالعسكريني إلى ما
يلي:

1 -1إذا كانت الدورة التدريبية من يوم إلى ( )14يوم
تصرف كامل البدالت املنصوص عليها في الفقرتني
( )2و( )3من املادة ( )19من هذه الالئحة.

2 -2دورات تدريبية تتم داخل املعسكرات.

2 -2إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من ( )14يوم ولغاية
شهر يصرف أول ( )14يوم حسب الفقرة ( )1من
هذه املادة باإلضافة إلى ( )%60من قيمة املهمة املتبقية
ولغاية شهر.

1 -1دورات تدريبية تتم خارج املعسكرات.
3 -3البعثات الدراسية الداخلية واخلارجية في اجلامعات
أو الكليات العسكرية أو الشرطية أو األمنية.
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3 -3إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من شهر يصرف أول
شهر وفقا ً للفقرتني ( )2 ،1من هذه املادة باإلضافة
إلى ( )10باملائة من قيمة املهمة الواردة في الفقرة
( )2من املادة ( )19من هذه الالئحة على أن ال يتعدى
الصرف املالي للدورة عن ( )60يوماً ،باإلضافة إلى ما
ورد بالفقرة ( )3من املادة ( )19من هذه املادة.
املادة ( )21للدورات التخصصية املستضافة من حيث املبيت
إذا كانت الدورة مستضافة من حيث املبيت (الفندق) يصرف
( )%45من إجمالي املهمة الكاملة وفق ما هو منصوص عليه
في املادة ( )19من هذه الالئحة ،على أن ال يتعدى الصرف
املالي للدورة عن ( )60يوماً.
املادة ( )22للدورات التخصصية املستضافة بالكامل
إذا كانت الدورة مستضافة بالكامل يصرف ( )%25من
إجمالي املهمة الكاملة ،وفق ما هو منصوص عليه في املادة
( )19من هذه الالئحة ،على أن ال يتعدى الصرف املالي
للدورة املستضافة بالكامل عن ( )90يوماً.
املادة ( )23دورات القيادة العليا

صرف املستحقات كمبلغ مقطوع على أساس الليلة
الواحدة في بلد الدورة ووفقا ً ملا يلي:
الدورة
الفئة
الدورة غير
املستضافة
املستضافة
بالدوالر األمريكي بالدوالر األمريكي
15
جندي  -مساعد أول
20

مالزم  -نقيب

20

عميد  -فريق

30

رائد  -عقيد

30

25

35
40

2 -2باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة
يتم صرف بدل املواصالت وتذاكر السفر وفقا ً ملا هو
منصوص عليه في املواد ( )4و( )9من هذه الالئحة.
املادة ( )26الدورات التدريبية داخل املعسكر أكثر من
( )90يوما ً
1 -1الدورات التدريبية والتي تزيد مدتها عن ( )90يوما ً
فأكثر يتم صرف املستحقات على أساس شهري في
بلد الدورة وفق اجلدول التالي:
الفئة

الدورة غير
الدورة
املستضافة
املستضافة
بالدوالر األمريكي الدوالر األمريكي

املادة ( )24أحكام خاصة باآللية الصرف للدورات
القيادة العليا

مالزم  -نقيب

 300عن كل شهر  400عن كل شهر

1 -1اذا كانت الدورة التدريبية من يوم إلى ( )14يوم
تصرف كامل البدالت املنصوص عليها في الفقرتني
( )2و( )3من املادة ( )19من هذه الالئحة.

عميد  -فريق

 450عن كل شهر  650عن كل شهر

تطبق أحكام املواد ( )19و( )21و( )22على عملية احتساب
بدالت دورات القيادة العليا.

2 -2إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من ( )14يوم ولغاية
شهر يصرف أول ( )14يوم حسب الفقرة ( )1من
هذه املادة باإلضافة إلى ( )%60من قيمة املهمة للفترة
املتبقية ولغاية شهر.
3 -3إذا كانت الدورة التدريبية أكثر من شهر يصرف أول
شهر وفقا ً للفقرتني ( )2 ،1من هذه املادة باإلضافة
إلى ( )%10من قيمة املهمة املتبقية ولغاية سنة من
قيمة املهمة الواردة في الفقرة ( )2من املادة ( )19من
هذه الالئحة.
املادة ( )25الدورات التدريبية داخل املعسكر
1 -1الدورات التدريبية من يوم ولغاية ( )90يوما ً يتم

جندي  -مساعد أول  250عن كل شهر  350عن كل شهر
رائد  -عقيد

 350عن كل شهر  500عن كل شهر

2 -2باإلضافة إلى ما ورد في الفقرة ( )1من هذه املادة
يتم صرف بدل املوصالت وتذاكر السفر وفقا ً ملا هو
منصوص عليه في املواد ( )4و( )9من هذه الالئحة.
املادة ( )27البعثات الدراسية اخلارجية في اجلامعات
أو الكليات العسكرية أو الشرطية أو األمنية
يتم احتساب املخصصات املالية للطالب العسكري (بالدوالر
للشهر الواحد) حسب اجلدول اآلتي:
الدول املضيفة
الدول العربية

الدول االسيوية

الدول االوروبية مبا فيها تركيا وغيرها

املبلغ املخصص لها
بالدوالر األمريكي شهريا ً
200
250

300
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املادة ( )28املخصص املالي للطالب العسكري

املادة ( )33العالج خارج الوطن

1 -1إذا قامت اجلامعة أو الكلية املستضيفة بصرف
مخصص مالي للطالب العسكري يخصم هذا املبلغ من
مستحقات الطالب من املخصصات املنصوص عليها
في املادة ( )27من هذه الالئحة ،ويعطى ما تبقى له
من مستحقات.

مع عدم اإلخالل باألحكام الواردة في املادتني ()210
و( )211من قانون اخلدمة في قوى األمن الفلسطينية
عند تعرض العسكري املوفد أثناء الدورة أو مهمة العمل
الرسمية إلصابة أو مرض يتلقى العالج الفوري في
الدولة املضيفة ،وإذا لم تتحمل اجلهة املضيفة أو الدولة
املوفد إليها العسكري نفقات العالج تتحمل اإلدارة املالية
املركزية تكاليف عالجه بنا ًء على قرار الوزير ،ومصادقة
مرجع صحي رسمي على تقرير العالج اخلاص
بالعسكري املوفد.

2 -2إذا كان املخصص املالي الذي متنحه اجلهة املستضيفة
للطالب أكبر من املخصصات املستحقه له حسب
اجلدول أعاله ،ال يستحق الطالب أية مخصصات مالية
منصوص عليها في هذه الالئحة.
املادة ( )29أحكام مصاريف املواصالت وتذاكر السفر
للطالب العسكري
1 -1يصرف للطالب العسكري تذكرة سفر ذهابا ً ومصاريف
مواصالت مقدارها ( )150دوالر أمريكي ،ويتم صرف
تذكرة سفر إيابا ً ملرة واحدة عند التخرج من اجلامعة
أو الكلية امللتحق فيها الطالب العسكري وفقا ً ملا هو
منصوص عليه في املادة ( )4من هذا الالئحة.
2 -2إذا زادت مدة الدراسة عن سنتني يصرف للطالب
العسكري تذكرة سفر إضافية ذهابا ً وإيابا ً ملرة واحدة
فقط وفقا ً ملا هو منصوص عليه في املادة ( )4من هذه
الالئحة.
املادة ( )30أحكام وشروط االبتعاث
تنظم أحكام وشروط االبتعاث للدورات اخلارجية العسكرية
مبختلف أنواعها على شكل تعليمات يصدرها الوزير.
املادة ( )31تغطية اإلجازات واألعياد الرسمية
يحق للعسكري املوفد لدورة طويلة األمد العودة إلى أرض
الوطن لتغطية اإلجازات واألعياد الرسمية والدينية املمنوحه
له وفق النظام اخلاص بالدورة وال تخصم أيام اجازته من
املهمة املالية املستحقه له.
املادة ( )32انقطاع العسكري عن الدورة
إذا انقطع العسكري عن الدورة املوفد إليها ولم يتم
من استكمالها ألسباب طارئة ينظر الوزير املختص
بذلك ،ويحق له احتساب مهمة الدورة للعسكري املوفد
في األيام التي قضاها بالدورة مع احتساب بدالت
املواصالت فقط.
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املادة ( )34صرف تذكرة سفر
تصرف للضابط (امللتحق بدورات العليا) واملوفد ألكثر
من أثني عشر شهرا ً تذكرة ملرة واحدة فقط لزيارة عائلته
في أرض الوطن ،باإلضافة للتذكرة املصروفة له لاللتحاق
بالدورة مع مصاريف املواصالت مبلغ مائة وخمسني دوالر
أمريكي وفقا ً ملا هو منصوص عليه في املادة ( )4من هذه
الالئحة.
املادة ( )35اصطحاب العائلة
ال تطبق أحكام املادة ( )34من هذه الالئحة إذا رغب الضابط
(امللتحق بدورات القيادة العليا) واملوفد ألكثر من ( )12شهر
باصطحاب عائلته معه ،تصرف لزوجته وأبنائه القاصرين
تذاكر سفر فقط مع مراعاته ما ورد في املادة ( )4من هذه
الالئحة.
املادة ( )36البرنامج التعليمي للدورة
1 -1إذا تضمن برنامج الدورة املوفد لها العسكري
زيارات خارجية ملعاهد وكليات لدول أخرى غير
املوفد لها للدراسة كمتطلب إلزامي في الدراسة
ضمن البرنامج التعليمي للدورة يصرف للطالب
العسكري تذاكر سفر إضافة إلستحقاقه مهمة
سفر لهذه الزيادة مع مراعاة ما ورد في املادة ()4
من هذه الالئحة.
2 -2حتسم مدة املهمة أو الزيارة اخلارجية من مدة
الدورة األصلية املوفد إليها الطالب العسكري
شريطة توفر الوثائق التالية (كتاب رسمي من
قبل الكلية أو اجلامعة أو املعهد أو املركز التي تتبع
الدولة املضيفة ،يتضمن معلومات خاصة بالزيارة
من حيث موقعها ومدتها والغرض منها واجلهة

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
التي تتحمل تكاليف الزيارة ،على أن يكون الكتاب
موجه للملحق العسكري أو وزارة الداخلية في
حال عدم وجود ملحق عسكري).
املادة ( )37صرف املهام وتذاكر السفر
تتولى اإلدارة املالية املركزية صرف املهام وتذاكر
السفر للعسكريني بعد حصول العسكري على موافقة
الوزير أو من يفوضه على إيفاده للمهمة أو الدورة بنا ًء
على توصية هيئة التدريب الفلسطينية وصدور أمر
اإليفاد.
املادة ( )38الوثائق واملعززات ملهمة السفر والدورة
التدريبية العسكرية
يتم صرف بدل املهمة والدورة مبوجب الوثائق
واملعززات التالية:
1 -1املجموعة اخلاصة :كتاب سفر مبهمة خارجية أو
دورة تدريبية صادر عن املفوض باالنفاق ألغراض
تأدية العمل الرسمي محدد فيه بشكل واضح البلد
املقصود وفترة املهمة أو الدورة الرسمية ،إضافة إلى
طبيعة املهمة الرسمية أو الدورة التدريبية واجلهة التي
تتحمل التكاليف.
2 -2املجموعات األولى والثانية والثالثة :كتاب التكليف
واملوافقة الصادرة عن الوزير أو من يفوضه على أن
يشمل ما يلي:
أ-

حتديد الدرجة الوظيفية للمكلف باملهمة الرسمية
أو الدورة التدريبية.

ب -بتحديد طبيعة املهمة الرسمية أو الدورة
التدريبية وفقا ً إلحدى التصنيفات التالية:
 .1غير مستضافة بالكامل من حيث املبيت
وتكلفة املعيشة.
 .2مستضافة من حيث املبيت.
 .3مستضافة بالكامل من حيث املبيت وتكلفة
املعيشة.
ج -حتديد بلد املهمة.
د -حتديد تاريخ بداية ونهاية املهمة الرسمية أو
الدورة التدريبية.
3 -3على املجموعة اخلاصة تقدمي نسخة من كتب

ومراسالت التنسيق التي تتم مع اجلهة اخلارجية
وجهة السفر إن وجدت.
4 -4على املجموعات األولى والثانية والثالثة تقدمي نسخة
عن الدعوة الصادرة من اجلهة الداعية.
5 -5قرار الوزير (أو من يفوضه) بإيفاد العسكري لتأدية
مهمة رسمية أو دورة تدريبية.
6 -6صور جواز السفر مبني فيها أختام دخول وخروج
املطارات أو احلدود البرية للبلد الذي تؤدى فيه مهمة
العمل الرسمية وبلدان التوقف القصير في الدول
الوسيطة.
7 -7صورة عن التذكرة االلكترونية.
8 -8إرفاق أمر اإليفاد.
9 -9على جميع املجموعات اخلاصة واألولى والثانية
والثالثة فيما يتعلق بالدورات التدريبية أن يتم حتديد
بشكل واضح في الدعوة طبيعة الدورة من حيث
االستضافة.
1010املطالبة املالية الصادرة من اإلدارة املالية املركزية.
1111كتاب الترشيح الصادر من رئيس اجلهة التابع لها
العسكري.
املادة ( )39التكلفة الفعلية للمبيت في املهمة غير
املستضافة
إذا زادت قيمة املبيت في الفندق خالل املهمة الرسمية
أو الدورة التدريبية (التي ال تزيد مدتها عن شهر) غير
املستضافة عن ( )%65من املبلغ املمنوح مبوجب هذه
الالئحة ،يجوز للوزير املختص فقط اعتماد كامل التكلفة
الفعلية للمبيت باإلضافة إلى كامل البدالت األخرى
املنصوص عليها في املادتني ( )8و( )24من هذه الالئحة
بعد إرفاق املستندات التي تثبت ذلك.
املادة ( )40تعديل البدالت
ملجلس الوزراء تعديل البدالت الواردة في هذه الالئحة من
حني آلخر على ضوء التغير في األسعار بتنسيب من وزير
الداخلية.
املادة ( )41اإللغاء
يلغى قرار مجلس الوزراء رقم ( )41لسنة  2004بإصدار
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الئحة بدالت ومصاريف مهمات العمل الرسمية ،وكل ما
يتعارض مع أحكام هذه الالئحة.
املادة ( )42السريان والنفاذ
على اجلهات املختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذه
الالئحة ،ويعمل بها من تاريخ صدورها وتنشر في اجلريدة
الرسمية.
صدرت في مدينة رام الله بتاريخ2010/09/27 :
املوافق /18شوال1431 /هـ
سالم فياض
رئيس الوزراء
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ملحق رقم 1
اجلدول امللحق بهذه الالئحة بشأن تصنيف الدول
الدولة
باهاما

جزر الكاميان

الصنف

الدولة

ب

البرتغال

ب

جزر بريطانيا العذراء

ب

استونيا

ب

جهورية التشيك
رومانيا

اسبانيا

الصنف
أ
أ

اجلمهورية الكورية اجلنوبية

أ

السويد

أ

ب

الدمنارك

ب

املانيا

أ
أ

استراليا

ب

اململكة املتحدة (بريطانيا(

أ

سانت وغرينادينس

ب

النمسا

أ

الصني

ب

اوكرانيا
كرواتيا

ب

النرويج

ب

ايرلندا

صربيا ومونتينيغرو

ب

اليابان

فنالندا

ب

تركيا

سلوفينيا

ب
ب

الواليات املتحدة

اليونان

أ

انتيجيو وبرابودا

برمودا

أ
أ

ايطاليا

لوكسمبورغ

ب

بولندا

نيجيريا

ب

سانت لوشيا

الهند

ب

اذربيجان

ج

البانيا

ج

لبنان

االردن

ج

ج

االمارات العربية املتحدة

ج

البيرو

ج

البحرين

اجلزائر

السعودية

ج
ج

ج

أ

أ

كازخستان
بلغاريا

أ

أ

ب
ب

أ

بلجيكا

أ

أ

روسيا االحتادية

أ

سويسرا

أ

فرنسا
كندا

أ
أ

أ

موناكو

أ

هولندا

أ

قبرص

االرجنتني

الكاميرون
املكسيك

أ

ب

ب

ب
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الدولة

الصنف

الدولة

الفلبني

ج

ايسلندا

اثيوبيا

ج

الكويت

ج

موريشيوس

ج

السودان

مالوي

موزامبيق

انتيل الهولندية

ب

املغرب

ج

ج

اندونيسيا

ج

اوغندا

ج

اندورا

ج

ج

باالو

هنغاريا

ج

باربادوس
بروناي دار السالم

ج

تايالند

ج

والية كيتس ونيفا
افريقيا اجلنوبية

د

اليمن

د

تشيلي

د

جمهورية الدومينيكان

ج
د

تانزانيا
غرينادا

جزر الكيكوس وطارق

جمهورية سلوفاكيا

ج

االوروغوي
جمهورية الكورية الشمالية

د

راوندا

زمبابوي

د

سنغافورة

البوسنة والهرسك

د

البرازيل
تايوان

د
د

ج

ج

د

اريتيريا

ج

ترينيداد وتوباغو

افغانستان

د

ج

ج

د

االكوادور

ج

ج

ج

جيبوتي

ج

اوزباكستان

نيوزيالند

العراق

ب

ج

ج

تونس

الصنف

جورجيا

ج
ج

ج
ج

سان مارينو

ج

سوريا

ج

ج

سيشل

ج

بنغالديش

د

فنزويال

ج

السلفادور

د

قيرغاسيستان

ج

الصومال

د

كينيا

ج

اجنوال

د

ناورو

اجلابون

السنغال
النيجر
ايران

د
د

د

د
د

عمان
قطر

كوستاريكا

ج
ج
ج

التفيا

ج

ليتوانيا

ج

ليبيا

ج

باكستان

د

ليختني شتاين

ج

بال روسيا

د

مصر

ج

فاناتو

د

باناما
بنني
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د
د

مالطا

بهوتان

بوتسوانا

ج
د
د

الرقابة املالية واإلدارية في القطاع األمني
الدولة

الصنف

فيجي

د

بوروغوي

جزر القمر

د

بوليفيا

كوت دوفوار

د

كوموروس

د

د

فيتنام

د

كامبوديا

د

كوبا

كولومبيا

الدولة

الصنف

بوركينا فاسو

د

بوروندي

د

بيليز

تشاد

د
د
د
د

د

توجو

كيب فيردي

د

توجنا

ليبيريا

د

جامايكا

مارتينيك

د

جزر السلمون

د

مالي

د

جمهورية افريقيا الوسطى

د

د

كيريباتي

د

ليسوتو

د

مالديف
ماليزيا

مانغوليا

مدغشقر

توركمنستان

د

تيمور الشرقية

د

جامبيا

د

جزر املارشال

د
د

د

د

جمهورية الكونغو الدميقراطية

د

د

زامبيا

د

د

مايكرونيسيا

د

ساموا

د

د

ساو توم وبرنسايب

د

موريتانيا

د

سوازيالند

د

مونتسيرات

د

سيراليون

د

ناميبيا

د

مقدونيا،
السابقة

مولدافيا
مينامار
نيبال

جمهورية

يوغسالفيا

د

جمهورية الوس الشعبية

د

د
د

طاجيكستان
غواتيماال

د

غينيا

د

د

غويانا

د

غينيا اكواتوريال

هاييتي

د

د

د

د

نيغاراغوا

هندوراس

سيريالنكا
غانا

د

نيو

سورينام

د

غينيا اجلديدة
غينيا بيساو

د
د
د
د
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Financial and Administrative Oversight in the Security Sector

Box 2: Hierarchy of PNA legislation
Customary practice, not law, determines the hierarchy of PNA legislation. During the interim phase, until
the adoption of the constitution of the Palestinian State, the Basic Law is the highest source of legislation
and may be changed only by a two-third majority of PLC members.
Ordinary laws are the second-highest source of legislation. Further down in the hierarchy follow the
regulations (bylaws), which are instruments for implementing ordinary legislation. Next in line are the
executive decisions, which fall in three types:
•

Presidential decrees: These are intended to facilitate the work of the Executive and other institutions
of the PNA. In case of necessity, and if the PLC is not in session, the President also may issues decrees
that have the power of law. “Decree Laws”, however, must be approved by the PLC in the first session
after their issuance; otherwise they lose their legal power. Increasingly, the Presidency has come
to use “decree laws” after the electoral victory of the change and reform list (Hamas) in the 2006
legislative elections; the legal status of these “decree laws” is contested.

•

Presidential decisions: Presidential decisions are similar to decrees. As the Executive so far has failed
to make a sharp distinction, the difference between these two types of legislation is, in practice,
often difficult to discern.

•

Decisions by the Council of Ministries: These only are administrative regulations to facilitate the work
of the government

The Decision by the High Judicial Council, which regulate the work of the Judiciary, are another type of
administrative decision that can be considered the equivalent in the Judiciary of what Decisions by the
Council of Ministries are for the Executive.

Source: DCAF, The Security Sector Legislation of the Palestinian National Authority, Ramallah/Geneva,
2008.
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A Palestinian Legal Collection
Chapter 5 gathers the executive decisions
concerning financial operations of the Palestinian
security forces, which includes imports, procurement,
and sales.
Chapter 6 gathers the laws, decree laws and
executive decisions concerning the financial and
administrative affairs of the Palestinian security
forces’ personnel. This includes:
•

Laws concerning insurance and pension
fund allocations of members of the security
forces

•

Executive decisions regulating the salaries,
promotions, transfers, privileges and
entitlements of members of the security
forces

How can this collection be used?
Palestinian decision-makers can benefit from this
legal collection in order to conduct a review of the
existing Palestinian legal and regulatory framework

6

for financial and administrative accountability. Such
a review process can include:
•

Establishing a consultative process
involving key Palestinian stakeholders
involved in managing and overseeing the
use of public funds

•

Examining
whether
the
domestic
legal framework is consistent with the
requirements of international anti-corruption
conventions, such as the United National
Convention Against Corruption (UNCAC)

•

Assessing the Palestinian anti-corruption
laws and regulations and their institutional
impact

•

Making recommendations for comprehensive legal review and reform processes

DCAF remains available to support national efforts
to review and reform the legal framework for PNA
institutions’ financial accountability in line with
democratic values.

Financial and Administrative Oversight in the Security Sector
legal framework in order to assess its
consistency with international anticorruption conventions, such as the United
Nations Convention Against Corruption
(UNCAC), and bring it in line with the PNA’s
international anti-corruption commitments
and obligations

How is this legal collection structured?

General Budget and the Financial Affairs:
this law outlines the preparation, approval,
implementation and control of the general
budget at its various stages, and regulates
the financial affairs of the Palestinian
National Authority
Chapter 3 gathers the laws, decree laws and Council
of Ministers decisions concerning the financial
and administrative affairs of PNA employees. This
includes:

This compilation has been divided into two main
parts:
•

•

Part I includes the legal framework for the
financial and administrative accountability
of Palestinian public bodies and formal
oversight institutions, which have a
statutory mandate of ensuring financial
oversight in the security sector (Chapters
I-III)

•

The Law No. 11 of 2004 Concerning the
Awards and the Salaries of Legislative Council
Members, the Government Members and
the Governors, which establishes the salary
scale of members of the executive and the
legislature

•

Laws and decree laws regulating the
retirement of Palestinian public sector
employees

Part II includes the legal framework for the
financial and administrative accountability
of the Palestinian security forces and their
members (Chapters IV-VI)

The second part, entitled Part II: Financial
Management of the Palestinian Security Forces,
contains the following three chapters:

The legal texts of Part I: Financial and Administrative
Accountability are presented in the following three
chapters:

Chapter 4 gathers the laws, decree laws and
decisions by the Council of Ministers concerning
the structure and organisation of the Palestinian
security forces and their financial oversight and
administrative oversight institutions. This includes:

Chapter 1 gathers the laws and executive decisions
that establish and regulate Palestinian financial
and administrative oversight institutions. These
institutions include:
•

•

The State Audit and Administrative Control
Bureau (SAACB), whose establishment is
provided by the Law of the Financial and
Administrative Control Bureau No. 15 of 2004

•

Extracts2 from the laws and decree laws
which establish and regulate the Palestinian
security forces, including the Civil Defence,
the General Intelligence and the Preventive
Security Organisation and their economic
activities

•

Decree laws establishing commissions
in charge of financial and administrative
oversight of the Palestinian security forces
and their members. These commissions
mainly include: the Public Commission for
the Retirement of Military Personnel, the
Commission for the Members of the PA
Security Forces Meeting the Qualification
Requirements and the Central Financial
Administration of the National Security
Forces

•

Decrees and decisions concerning the rightsizing and merging of security forces and
their affiliation to the Ministry of Interior

The Anti-Corruption Commission, whose
establishment is provided by Article 6 of the
Decree Law No. 7 of 2010 Concerning the
Amendment of the Law on Illegal Gains No.
1 of 2005

Chapter 2 gathers the laws, decree laws and Council
of Ministers decisions regarding the general budget
and financial operations of Palestinian public
institutions. In particular, this chapter includes the
following documents:
•

•

The Palestinian general budget for the fiscal
year 2011: the 2011 budget is the last national
budget to date to have been enacted by
Presidential Decree in absence of a working
Palestinian Legislative Council (PLC)
The Law No. 7 of 1998 Organizing the

2

The full text of these laws can be found in: DCAF, The
Security Sector Legislation of the Palestinian National
Authority, Ramallah/Geneva, 2008.
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A Palestinian Legal Collection
of security sector institutions. Yet, for completing
and enforcing the legal framework, the executive’s
involvement is necessary through setting detailed
rules of integrity and taking effective action against
corruption. Further avenues of cooperation can also be
developed with informal actors of financial oversight,
such as civil society, academia and the media.

Challenges of financial oversight in the
Palestinian Territories
In recent years, the Palestinian National Authority
(PNA) has taken important steps towards building
integrity and preventing corruption in Palestinian
public bodies, including security sector institutions.
These efforts have included establishing and
empowering the State Audit and Administrative
Control Bureau (SAACB) and the Anti-Corruption
Commission (ACA). Palestinian authorities in the West
Bank have engaged in developing a code of conduct
for the civil service1 and in a large-scale audit of
Palestinian institutions and legislations’ compliance
with international anti-corruption treaties and
covenants. Yet, despite these efforts, there remain
many challenges for developing a sound Palestinian
integrity framework. These challenges include:
•

The lack of capacity and independence of
the Palestinian bodies engaged in financial
and administrative oversight of public and
security sector institutions

•

The need to translate the existing national
anti-corruption strategy into tangible legal
and institutional reforms

•

The gaps and inconsistencies of the
Palestinian legal framework for financial
and administrative accountability, which
consists of a multi-layer hierarchy of laws,
draft laws, regulations and executive
decisions (see Box 2: Hierarchy of PNA
legislation).

Addressing the gaps and inconsistencies
of the Palestinian legal framework for
financial and administrative oversight

Secretary General for Legal Affairs at the Council
of Ministers, the Advisor Fawaz Abu-Zir to assist
in gathering the laws and regulations concerning
financial and administrative oversight of
Palestinian public bodies, including security sector
institutions. Gathering these laws and regulations
was considered as a first step towards assessing
whether the Palestinian legal framework comply
with international anti-corruption frameworks.
This request is in line with the following
recommendation of the 2004 United Nations
Convention against Corruption (UNCAC):
Each State Party shall endeavour to
periodically
evaluate
relevant
legal
instruments and administrative measures
with a view to determining their adequacy to
prevent and fight corruption (Article 14, § 5)
In response to request of the Deputy Secretary
General for Legal Affairs at the Council of Ministers,
the Advisor Fawaz Abu-Zir, DCAF compiled
the present comprehensive collection of laws,
draft laws, regulations and executive decisions
enacted by the Palestinian National Authority
to regulate the financial and administrative
oversight of Palestinian public bodies, including
security sector institutions. DCAF compiled this
collection in cooperation with the State Audit and
Administrative Control Bureau (SAACB) in Ramallah
depending on the Memorandum of Understanding
the both parties signed in 2011.

What is the purpose of this legal
collection?
This compilation is the first comprehensive
collection of current Palestinian legislation, draft
legislation and regulations related to financial and
administrative accountability of PNA institutions
and employees. The legal collection’s purpose is:
•

To provide practitioners with an overview
of existing Palestinian laws, draft laws
and executive decisions regulating the
work of key Palestinian financial oversight
institutions

•

To provide an overview of the legal
framework regulating the financial and
administrative
operations
involving
employees of PNA institutions and members
of the Palestinian security forces

•

To assist Palestinian decision-makers in
conducting legal compliance reviews
and gap analyses of the domestic

In August 2012, the Geneva Centre for the
Democratic Control of Armed Forces (DCAF)
received an official request by the Deputy
1

OECD, Designing and Implementing a Code of Conduct
in the Civil Service. Benchmarking the Palestinian Draft
Code of Conduct, Paris, 2011, available at: www.oecd.org/
dataoecd/55/5/47756511.pdf
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Introduction

Good security sector governance requires a clear
legal framework for financial accountability and
integrity. Such a legal framework regulates the work
and prerogatives of those institutions which have a
specific legal mandate to ensure financial oversight
in the security sector. Among these institutions are
ministries, parliaments, supreme audit institutions,
anti-corruption commissions and judiciary bodies.
The legal framework for financial accountability and
integrity in the security sector includes laws, bylaws
and regulations which organise the work and financial
operations of law enforcement agencies, security
and justice providers and defence institutions (see
Box 1. What is the security sector?). Such a wholeof-government approach to developing the legal
framework for financial oversight in the security sector
allows enhancing financial accountability through:
•

Defining the roles and mandates of the formal
institutions which are mandated to ensure
financial oversight in the security sector

•

Regulating the mechanisms of mutual
cooperation between these institutions
within the framework of the rule of law

•

•

Setting limits to the prerogatives and powers
of the core security and justice providers,
which use taxpayers’ money to deliver
security to the citizens
Defining what constitutes illegal financial
behaviour by security sector institutions and
their members

Box 1: What is the Security Sector?
Legal & Policy Framework
Civil Society

Legislative Oversight Bodies

Executive Authorities
Core Security &
Justice Providers

The security sector consists of the core security
and justice providers and their management
and oversight institutions. The legal and policy
framework regulates their tasks, authorities and
structures.
Core security and justice providers:

•

Security forces (armed forces, police,
intelligence and security services, but also
liberation armies and insurgency groups)

•

Justice and law enforcement institutions
(courts, prosecution services, prisons,
traditional justice systems)

Management and oversight institutions:

•

Executive management and oversight bodies
(Presidency, Council of Ministers, ministries
of defence, interior, justice and finance)

•

Providing citizens’ access to information held
by security sector institutions

•

Protecting whistleblowers who denounce
corruption and misuses of public funds by
security sector institutions

•

Legislative management and oversight
bodies (Parliament and its committees,
ombudspersons)

•

Enhancing public trust and strengthening the
legitimacy and integrity of these institutions

•

Informal oversight institutions (civil society
organisations, media, research and advocacy
organisations)

Usually, parliaments establish the legal framework
for the financial and administrative accountability
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