
صرف قروض بضمان مبلغ 
المكافأة أو الراتب التقاعدي

للحصــول علــى قــرض مــن هيئــ�ة التقاعــد الفلســطيني�ة، جيــب أن يكــون املقــرض موظفــًا 
علــى رأس عملــه ومنتفعــًا بأحــكام قانــون التأمــن واملعاشــات رقــم 8 لســنة 1964 أو 

ــنة 2005 . ــم 7 لس ــام رق ــد الع ــون التقاع ــكام قان أح



جيــوز للهيئــ�ة أن تقــرض املنتفعــن بأحــكام قانــون التأمــن واملعاشــات رقــم 8 لســنة 1964، وقانــون التقاعــد . 1
العــام رقــم 7 لســنة 2005 بشــرط أن ال تقــل مــدة خدمتهــم عــن ثــاث ســنوات بت�اريــخ تقديــم طلــب القــرض.

سعر الفائدة املعتمد %8 سنويًا وبطريقة متن�اقصة.. 2
 يتم منح املنتفعن قيمة القرض حسب اجلدول التايل موضحًا فيه مدد السداد:. 3

جيــوز ختفيــض قيمــة القــرض الــواردة يف اجلــدول أعــاه حســب الوضــع المــايل للهيئــ�ة وحســب تعليمــات . 4
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة.

ــن . 5 ــوغ س ــة لبل ــدة املتبقي ــن امل ــداد ع ــدة الس ــد م ــث ال تزي ــع حبي ــر املنتف ــ�ار عم ــن االعتب ــذ بع ــب األخ جي
التقاعــد.

إذا انتهــت خدمــة املنتفــع ألي ســبب قبــل االنتهــاء مــن ســداد القــرض؛ فإنــه يتــم خصــم الرصيــد املتبقــي . 6
ممــا يســتحق مــن مكافــأة أو راتــب تقاعــدي.

يتم تقديم طلب القرض يف بداية كل شهر يف موعد أقصاه العاشر من كل شهر ميادي.. 7
ويتم صرف قيمة القرض يف الشهر الذي يليه.. 8
ال جيوز إجراء قرض آخر إال بعد سداد رصيد القرض السابق. 9

10. تصــرف القــروض شــريطة أال يتجــاوز ســن املنتفــع )57( عامــًا، فــإذا زادت عــن هــذا القــدر فــا جيــوز أن 
يزيــد القــرض وفائــده عــن املبلــغ الــذي يســتحق يف حالــة الوفــاة يف تاريــخ نهايــة مــدة الســداد.

11. وال جيوز أن تزيد مدة السداد بأية حال عن املدة الباقية لبلوغ سن التقاعد.
12. إذا إنتهــت خدمــة املنتفــع قبــل اإلنتهــاء مــن ســداد القــرض، خصــم الرصيــد املتبقــي ممــا يســتحق مــن 
مكافــأة أو الرتــب التقاعــدي الــذي يســتحق يف حالــة وفاتــه أو فصلــه مــن اخلدمــة بســبب العجــز عــن العمــل، 
وال جيــوز خصــم الرصيــد املتبقــي مــن الراتــب التقاعــدي املســتحق للورثــة إال يف حــدود الربــع، فــإذا لــم تكــن 

هنــاك اســتحقاقات خيصــم منهــا الرصيــد تتحمــل بــه الهيئــ�ة خصمــًا مــن رحب اســتثمار أموالــه.

تعليمات الحصول على قرض من هيئة التقاعد الفلسطينية:

مدة السدادقيمة القرضمدة اخلدمةم
مدة أقصاها 12 شهر أو 24 شهر3 مرتب�ات شهريةمن 3 - 5 سنوات1.
مدة أقصاها 24 شهر5 مرتب�ات شهريةمن 5 - 10 سنوات2.
مدة أقصاها 36 شهر7 مرتب�ات شهريةمن 10 - 15 سنة3.
مدة أقصاها 36 شهر9 مرتب�ات شهريةمن 15 فأكرث4.



يتــم تقديــم طلــب القــرض يف األول مــن كل شــهر ميــادي، علــى أن يكــون مســتوفيًا الشــروط وموقعــًا مــن . 1
الرئيــس املباشــر والوزيــر/ الوكيــل/ املديــر العــام ومختومــًا مــن جهــة التشــغيل.

يتم إرفاق استمارة راتب آخر شهر للموظف وصورة عن الهوية.. 2
يقــوم موظــف القــروض يف الهيئــ�ة بعمــل الــازم واحتســاب قيمــة القــرض والفائــدة حســب مبلــغ القــرض . 3

املطلــوب وإختيــ�ار مــدة التســديد، وابــاغ املنتفــع بتفاصيــل القــرض.
يقوم املنتفع بالتوقيع على إقرار غري مرتد واملوضح فيه تفاصيل القرض.. 4

تقوم الهيئ�ة بمخاطبة جهة التشغيل واملطالبة بإجراءات اخلصم الشهري لصالح هيئ�ة التقاعد.. 1
تقــوم الهيئــ�ة بتحويــل مبالــغ القــروض علــى حســابات املنتفعــن كٌل حســب البنــك والفــرع، مخصومــًا منــه . 2

مبلــغ الفائــدة.
يتم حتويل مبلغ القرض إىل حساب املنتفع يف أول الشهر التايل لتقديم الطلب.. 3
تبــ�دأ جهــة التشــغيل خبصــم قيمــة القســط الشــهري لتســديد القرض عــن املوظــف املقــرض يف الشــهر التايل . 4

إلســتام القــرض، وحتويــل املبالــغ حلســاب الهيئــ�ة بصــورة شــهرية حــى تمام الســداد.

إجراءات الحصول على قرض من هيئة التقاعد الفلسطينية:

إجراءات ما بعد الموافقة على القرض:



هاتــف مقــر غــزة: )972( 8 2829067, هاتــف مقــر رام هللا: )972( 2 2961361
فاكس مقر غزة: )972( 8 2822473, فاكس مقر رام هللا: )972( 2 2961362
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