
شروط انضمام مؤسسات القطاع 
غير الحكومي لقانون التقاعد 

العام رقم 7 لسنة 2005

ــب  ــدم بطل ــنة 2005 أن تتق ــم 7 لس ــام رق ــد الع ــون التقاع ــام لقان ــب باالنضم ــة ترغ ــى أي مؤسس عل
مبــديئ تبــ�دي فيــه رغبتهــا يف االشــراك بنظــام التقاعــد.



يتم الطلب من المؤسسة بتزويد الهيئة بالمستندات التالية المطلوبة لغرض الدراسة:

صورة عن الهيكل التنظييم املعتمد ) للجامعة ، البلدية، املؤسسة...(. 1
صورة عن النظام اإلداري والمايل املعتمد موضحًا به أسس التعيني والرقيات يف الوظائف.. 2
جدول بمرتب�ات الوظائف والعالوات املعتمد.. 3
سجالت الرواتب اليت حتتوي على جميع املعلومات الفردية للعاملني.. 4
تقديــم الوضــع المــايل / املزياني�ة اخلاص بـــ )للجامعة ، البلدية ، املؤسســة ... (. 5
صورة عن رخصة التشغيل أو كتاب املوافقة على التأسيس أو االنشاء.. 6
قائمة بأسماء جميع املوظفني املثبتني العاملني متضمنة كافة البي�انات اإلدارية والمالية.. 7

شروط وآليات االنضمام لهيئة التقاعد الفلسطينية

ومن ثم يتم دراسة الطلب وعرضه على مجلس إدارة الهيئ�ة ألخذ املوافقة من عدمها؛ يف حال تمت املوافقة 
على طلب االنضمام يتم جتهزي عقد االتفاق وحتديد موعد مع جهة التشغيل للتوقيع.

مستندات مطلوب إرفاقها بعد توقيع عقد االتفاق:
صورة مصدقة عن قرارات التعيني اخلاصة باملوظفني املثبتني.. 1

صورة مصدقة عن شهادة ميالد املوظفني املثبتني. . 2
صورة مصدقة عن صورة هوية املوظفني املثبتني. . 3
قــرارات ترقيــات املوظفــني وعالواتهــم ونقلهــم  وإعاراتهــم واإلجازات بدون راتب خالل العشــر ســنوات الســابقة.. 4
احلالة االجتماعية والوظيفية للموظفني املثبتني.. 5
قــرار قومســيون طــي حديــث يثبــت لياقــة العاملــني للعمــل وحبــد أقــى ســتة أشــهر مــن تاريــخ العقــد . 6

وحســب اجلهــات املعتمــدة لــدى الهيئــ�ة.
إقــرار شــخيص موقــع مــن املوظــف املثبــت الــذي يزيــد عمــره عــن )50( خمســون عامــًا حيــدد فيــه رغبتــ�ه . 7

يف االشــراك مــن عدمهــا.

مستندات يتم إرسالها للهيئة في مواعيدها المحددة:
ملــف االشــراكات االلكرونيــ�ة متضمنــًا أســماء جميــع املوظفــني املثبتــني وكافــة البي�انــات اإلداريــة والماليــة . 1

وذلــك علــى نمــوذج ُمعــد مــن قبــل الهيئــ�ة، ويرســل بصــورة شــهرية حبــد أقــى اخلامــس مــن كل شــهر ميــالدي.
يتــم تزويــد الهيئــ�ة بكتــاب صــادر مــن جهــة التشــغيل متضمنــًا املبلــغ الــذي تــم حتويلــه وصــورة عــن . 2

احلــواالت الماليــة البنكيــة بصــورة شــهرية.
يتــم تزويــد الهيئــ�ة بــأي قــرار برقيــات املوظفــني أو العــالوات أو النقــل أو اإلعــارة واإلجــازات بــدون راتــب، . 3

وكل مــا يؤثــر علــى مرتب�اتهــم وحالتهــم االجتماعيــة والوظيفيــة.
يتــم تزويــد الهيئــ�ة بقــرارات إنهــاء خدمــة املوظفــني مرفــق معــه ملــف خدمــة املوظــف ونمــوذج اســتمارة . 4

حصــر مــدة اخلدمــة وخلــو الطــرف وكافــة املســتن�دات املطلوبــة وفقــًا للقانــون وضمــن املــدة القانونيــ�ة.
ــم . 5 ــالل تقدي ــن خ ــك م ــنوات، وذل ــى 10 س ــد أق ــابقة حب ــة س ــة فعلي ــدد خدم ــراء م ــني ش ــن للموظف يمك

ــراك. ــخ االش ــن تاري ــنة م ــاوز الس ــ�ة ال تتج ــرة زمني ــراء يف ف ــات ش طلب


