
االستبدال
وفق نظام التأمين والمعاشات رقم 8 لسنة 1964



صدر قانون التأمني واملعاشات رقم 8 لسنة 1964 من أجل ضمان حياة كريمة ملستقبل املشرتكني من 
الفئات املشمولة، وقد شملت مواده عدد من املنافع، منها ما تعود على املشرتك خالل فرتة إشرتاكه ومنها 

تعود عليه بعد تقاعده.

ومن أجل نشر املعرفة والوعي لدى املنتفعني بما ورد يف مواد قانون التأمني واملعاشات لكي يستطيع املنتفع 
اإلستفادة من املنافع اليت وفرها القانون، لذا رأين�ا أن نقوم بتوضيح هذه املنافع على السادة املشرتكني لكي 
يتسىن لهم معرفة حقوقهم واإلستفادة منها بأقىص قدر ممكن وبما يتفق مع مصاحلهم. ومن هذه املنافع 

حق املنتفع يف اإلستب�دال.

هو اإلتفاق بني صاحب املعاش املتقاعد وهيئ�ة التقاعد الفلسطيني�ة على إستب�دال نقود بنسبة من حقه يف 
املعاش حبيث ال يتجاوز اجلزء املستب�دل ربع املعاش أي نسبة %25، وذلك بن�اءًا على طلب يقدم من صاحب 

 املعاش املتقاعد خالل عامني من تاريخ التقاعد.

أن ال يتجاوز موعد تقديم طلب اإلستب�دال عن سنتني من تاريخ إنهاء خدمة املتقاعد.. 1
ال تمنح منافع اإلستب�دال إال للمتقاعد نفسه وبن�اء على طلب شخيص.. 2
جيــب أن تكــون درجــة صحــة املنتفــع املتقاعــد جيــدة أو متوســطة، وعندمــا تكــون درجــة الصحــة رديئ�ة حســب . 3

إفــادة القومســيون الطــي، يرفــض الطلــب وال جيــوز جتديــده.
تقيــم نســبة اإلســتب�دال حســب التقريــر الــوارد مــن القومســيون الطــي وحســب األحــكام الــواردة يف قانــون . 4

التأمــني واملعاشــات وامللحــق اخلــاص بالقانــون. وتظــل نتيجــة القومســيون الطــي صاحلــة إلتمــام إجــراءات 
االســتب�دال ملــدة ســنة مــن تاريــخ صــدور قــرار القومســيون.

ال جيــوز االســتب�دال نهائيــ�ًا ملــن جتــاوز ســنه )بعــد مراعــاة نتيجــة القومســيون الطــي( 70 ســنة، وكمــا ال جيــوز . 5
االســتب�دال ملــن جتــاوز ســنة ســتني ســنة لالســتب�دال ملــدة 20 ســنة.

ال جيوز إجراء اإلستب�دال ألكرث من مرة واحدة.. 6
يف حساب السن تعترب كسور السنة سنة كاملة.. 7
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ما هو اإلستبدال؟

شروط اإلستبدال



يتــم تقديــم نمــوذج طلــب اإلســتب�دال موقــع مــن قبــل املتقاعــد للموظــف املختــص يف إحــدى مكاتــب أو فــروع . 1
الهيئ�ة.

يتــم دراســة الطلــب مــن قبــل الهيئــ�ة وعنــد إســتيفاء الشــروط حيــال إىل القومســيون الطــي، إلجــراء الكشــف . 2
الطــي علــى صاحــب الطلــب.

على القومسيون الطي إخطار طالب اإلستب�دال بموعد توقيع الكشف الطي عليه بكتاب معتمد.. 3
يف حالــة ختلــف طالــب اإلســتب�دال عــن احلضــور يف املوعــد املحــدد لــه للكشــف الطــي، جيــوز لرئيــس مجلــس . 4

إدارة الهيئــ�ة أو مــن ينــوب عنــه حتديــد موعــد آخــر للكشــف الطــي وبنــ�اءًا علــى طلــب مقــدم من املتقاعــد خالل 
فــرتة ال تتجــاوز الشــهرين عــن تاريــخ موعــد الكشــف الطــي الــذي ختلــف عنــه.

يقــوم القومســيون الطــي بتحديــد درجــة صحة طالــب اإلســتب�دال، ويقبل الطلــب حبيث تكــون درجة صحته . 5
جيدة أو متوســطة فقط.

يف حالــة درجــة صحــة طالــب اإلســتب�دال متوســطة يتخذ الســن أساســًا لتحديــد رأس مــال املعاش املســتب�دل . 6
ومــع األخــذ بعــني اإلعتبــ�ار تقريــب الســن الــوارد يف جــدول اإلســتب�دال امللحــق بالقانــون.

تعتمــد الهيئــ�ة صرف مبالــغ اإلســتب�دال املحددة حســب القانون وخيطــر طالب اإلســتب�دال بقيمــة رأس المال . 7
املســتب�دل املســتحق، وال يتــم إال بإعــالن قبول طالب اإلســتب�دال بهذه القيمة والنســبة املســتب�دلة من املعاش 

وذلــك بتوقيعه الشــخيص بالهيئ�ة والتحقق من شــخصيت�ه.

يوضــح نمــوذج طلــب اإلســتب�دال طريقــة التســديد، حيث حيــدد طالب اإلســتب�دال مــدة اإلســتب�دال )أي مدة . 1
تســديد مبلــغ االســتب�دال( إمــا لعشــرة ســنوات أو ملــدى احليــاة، )علمــًا بــأن املــدة املســموح بهــا حاليــًا هــو عشــر 

ســنوات فقــط(، أمــا يســمح ملــدة عشــرين ســنة يف حــال كان عمــر املتقاعــد أقــل من 60 ســنة.
يقتطــع القســط األول مــن أول الشــهر األول لتاريــخ قبــول تقديــر رأســمال اإلســتب�دال، أي مقدمــًا خصمــًا مــن . 2

املعــاش، حــى نهايــة الســداد إذا كان ملــدة عشــر ســنوات أو عشــرين ســنة أو حــى تاريــخ الوفــاة إذا كان ملــدى 
احليــاة.

املســتحقون عن صاحب املعاش الذي إســتب�دل جزءًا من معاشــه يســوى إســتحقاقهم على أســاس أن عائلهم . 3
لم يســتب�دل شــيئ�ًا من معاشه.

إجراءات اإلستبدال

كيف يتم تسديد مبالغ اإلستبدال؟
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