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 9.0.0005 رقم اإلجراء سلطة السكان والهجرة

 

على موقع سلطة السكان والهجرة. في  النسخة العبرية المتوفرةن عتمت ترجمة هذا اإلجراء إلى اللغة العربية 

 .ملزمةالمنشورة باللغة العبرية  النسخةتعتبر حالة تعارض المحتويات، 

 

 العمال الفلسطينيين العاملين بشكل قانوني في إسرائيل ات مخصصاتإجراء

 جراءالهدف من اإلأ.          

بشكل العاملين طلبات العمال الفلسطينيين لالهجرة والسكان معالجة قسم المدفوعات في سلطة طريقة يهدف هذا اإلجراء إلى تنظيم 

لحسابهم الذين تم إيداع أموال  ،بشكل قانوني في إسرائيل أو أقاربهم )حسب الحالة(الذين عملوا في السابق أو  ،قانوني في إسرائيل

 على النحو المفصل أدناه.المختلفة مخصصات دفع الو ،معاشات التقاعدية في الصندوق المخصصصناديق الفي 

   

 مقدمة ب.

غير األجانب لعمال تشغيل افإن قانون العمال األجانب(،  -)فيما يلي  1991 لعام قانون العمال األجانببحسب   1ب.

 منصب هو و ،"فوضبالحصول على تصريح عمل من "المفي إسرائيل مرهون العمال الفلسطينيين، يشمل اإلسرائيليين، 

 الهجرة. سلطةرئيس يشغله 

تقديم الطلب المناسب إلى  فلسطينيين في إسرائيل بشكل قانونيوبموجب ذلك، على صاحب العمل الراغب في تشغيل عمال  2ب.

 .القسمالمعمول بها في  حكاماألا لإلجراءات وللحصول على تصريح وفق  قسم المدفوعات 

فإن قسم المدفوعات بشكل قانوني في إسرائيل، للعمل عمل للفلسطينيين طلبات الحصول على تصاريح معالجة إلى جانب  3ب.

ا بموجب أحكام ا على مشّغلي العمال بعض المبالغ التي جباية عن قانون العمال األجانب من  (2د)لفصل مسؤول أيض 

قوانين العمل  بموجبلاامية من أجور العمال( اإلخصوم مل وال)مساهمات أصحاب العوخصمها ايداعها الفلسطينيين 

ا هذه المبالغ إلى الجهات المعنية اعتماد  تحويل إسرائيل، بما في ذلك االتفاقات الجماعية وأوامر التمديد، وفي المعمول بها 

 خصم.الدفع أو العلى نوع 

االجتماعية والخصومات المختلفة من الماايا مبالغ ائيل ولعمال الفلسطينيين في إسراألجور لدفع موضوع لقد تم ترتيب  4ب.

العمال الفلسطينيين حقوق هدف حماية ب، 8.10.1970بتاريخ  ا/ب مرقالوزارية األمن  لجنةقرار للمرة األولى في  أجورهم

على قيام المشغل أمور،  جملةمن بين القرار، ولقد نص هذا اإلسرائيليين.  العمالبقية  وموازاتها لحقوق العاملين في إسرائيل 

ا ي كانذ)الإلى قسم المدفوعات للموظف  دفعهايجب االجتماعية التي اايا الممبالغ األجر اإلجمالي وبتحويل  حينها  تابع 

إلى الجهات ذات عامل من راتب الوالخصومات المختلفة فعات يقوم قسم المدفوعات بتحويل هذه الد ، وأنالعمل(لوزارة 

 الصلة.

 قطاع غاة ومنطقة أريحا )القاهرة،ية حول اتفاقعلى منظمة التحرير الفلسطينية و، وقعت إسرائيل 1994ام في ع  5ب.

الذي تم التوقيع عليه وبروتوكول العالقات االقتصادية  -يهدف أحد ملحقاته ي ذأريحا(، ال-اتفاق غاة -فيما يلي ( )4.5.1994

 تنفيذ هذه االتفاقية.مرتبطة بالجوانب االقتصادية الرتيب إلى ت باريس(، : بروتوكولفيما يلي) 1994نيسان  29في باريس في 

، ات التقاعديةمؤسسة تأمين على المعاشالفلسطينية للسلطة اهي أنه بعد إقامة باريس  لبروتوكوأحد األمور التي نص عليها  6ب.

من فلسطينيين العاملين في إسرائيل والالمدفوعات التي تم جمعها من أجور بتحويل على أساس شهري تقوم فإن إسرائيل س
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 9.0.0005 رقم اإلجراء سلطة السكان والهجرة

 

ومعالجة جمع مقابل من التكاليف اإلدارية الفعلية  2/3بعد خصم  ،إسرائيل قوانين العمل المعمول بها في بموجب المشغلين

 هذه األموال.

لتوفير ستستخدم لفلسطينية السلطة اتحويلها إلى الجهة المسؤولة عن أموال التقاعد في يتم التي أن األموال با تقرر أيض  لقد و 7ب.

ا وفق  لذلك المسؤولية الكاملة تتحمل  فيها ، وأن السلطة الفلسطينية والمؤسسات االجتماعية عاملينالتأمين التقاعدي لل

للعمال األخرى االجتماعية اايا حقوق التقاعد والممسؤولية السلطة الفلسطينية، وبها في المعمول  جراءاتللتشريعات واإل

 مؤسساتالإسرائيل وبذلك تُعفى األموال المحولة على النحو الوارد أعاله، والناتجة عن  في إسرائيلالعاملين ين الفلسطيني

 األموال المحولة.بتلك  المتعلقة  مسائلع الالمسؤولية في جميفيها من  والمشغلين  االجتماعية

قطاع غاة ومنطقة أريحا )الترتيبات يذ اتفاقية تنفأريحا وبروتوكول باريس، صدر قانون -من أجل تنفيذ اتفاق غاةو 8ب.

أحكام  ا منبعض   الذي يتبنىتفاقية(، قانون تنفيذ اال –)فيما يلي  1994لعام االقتصادية وأحكام متنوعة( )التعديالت التشريعية( 

يذ االتفاقية )الذي الفصل )و( من قانون تنف( من 36-35)الفقرات قسم )ب( . في إطار الأريحا وبروتوكول باريس-تفاق غاةا

الذي يرتب ( عملقانون خدمة ال -)فيما يلي  1959ة العمل لعام خدميتناول موضوع العمل(، تم إدخال تعديل على قانون 

 من خالل قسم المدفوعات. لفلسطينيينلالعمل إجراءات دفع مستحقات 

نون خدمة العمل وقانون العمال األجانب، بحيث تم نقل وقا يةاالتفاققانون تنفيذ تعديل  2002ه تم عام وتجدر اإلشارة إلى أن 9ب.

تم ترتيب عملية دفع مستحقات عمل العمال و (2د العمال األجانب )الفصلالعمل إلى قانون خدمة و من قانون 61-أ61المواد 

بح اليوم قسم الذي أص)في وقتها(، ووالصناعة  في وزارة التجارة جانبحدة العمال األالفلسطينيين من قبل المفوض على و

التي تم خاللها نقل وحدة العمال  2008أواخر عام هيكلة عادة في أعقاب عملية إالهجرة، وذلك المدفوعات في سلطة السكان و

 الهجرة.السكان سلطة األجانب في وزارة التجارة والصناعة إلى 

في إسرائيل الذي يُشّغل عمال فلسطينيين إلسرائيلي ل افإن المشغّ وقانون العمال األجانب، حكام قانون تنفيذ االتفاقية ا ألوفق   10ب.

المعمول بها بتحويل مبالغ االيداعات والخصومات الملامة بموجب قوانين العمل  صريح عمل ملامبشكل قانوني بموجب ت

، التأمين ضريبة الدخلإلى اإليداع عن نقل هذه المبالغ، كل حسب نوع الخصم أو  مسؤولإلى فسم المدفوعات ال في إسرائيل

 ، إلخ.الوطني، وزارة المالية

صاريح الممنوحة لتشغيل عمال فلسطينيين بشكل العمال األجانب وشروط التقانون ا ألحكام تجدر اإلشارة إلى أنه وفق   11ب.

تي الواالجتماعية  حقوقتأتي على حساب ال، فإن المبالغ التي يحولها المشّغل إلى قسم المدفوعات ال إسرائيلقانوني في 

في المعمول به ا لقانون العمل االجتماعية للعمال وفق  ماايا عفي صاحب العمل من دفع التال هي و ضمانها، صممت من أجل

 .قسم المدفوعاتاالجتماعية التي ال يتم دفعها من خالل مدفوعات الماايا إسرائيل و

ا إلى أنه بموجب او 12ب. تنطبق واجبات المشّغل المتعلقة بدفع أجور األجانب، قانون العمال ك( من 1ة )لمادتجدر اإلشارة أيض 

في واالتفاقات الجماعية تمديد بما في ذلك أوامر ال إسرائيل،العمال والماايا االجتماعية بحسب قوانين العمل المعمول بها في 

علق بمبلغ معين الذي مسؤولية تجاه أي عامل أو شخص آخر فيما يتأي الدولة مجال التشغيل، على المشّغل وحده وال تتحمل 

، محكمة العملعن طريق المبلغ المطالبة بأو الشخص يحق للعامل و ،عنها لم يحوله المشّغل إلى قسم المدفوعات أو حق النابع

ا ال تتحمل الدولة و. 1958لعام ألجور يشمل المطالبات بموجب قانون حماية ا اخرى  قات  حبمست أي التاام فيما يتعلق أيض 

 اإلبالغ عنها من خالل قسم المدفوعات.لم  يتم  التيللموظف 
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في إسرائيل العاملين بشكل قانوني تم جمعها للعمال الفلسطينيين يوالخصومات التي  يداعاتتفاصيل االيمكن العثور على  13ب.

 .االيداعات والخصوماتلسكان والهجرة: سلطة اعلى الموقع اإللكتروني ل قسم المدفوعات من خالل

تودع هذه المبالغ في ومبالغ التأمين التقاعدي ضمن االيداعات والخصومات التي يجمعها قسم المدفوعات، تتم شهري ا جباية  14ب.

مخصصات  –لعمال الفلسطينيين المخصصات المختلفة لويل هذه االموال معدة لتم  الوقت المناسب وفي    خاصصندوق 

يمكن ، وفي بعض الحاالت ، مخصصات الورثة، مخصصات ورقة العامل المتوفى ومخصصات العجا)التقاعد(الشيخوخة 

ا سحب األموال   شروط األهلية المنصوص عليها في هذا اإلجراء.شريطة استيفاء ، بقيمة اإليرادات في وقت مبكرأيض 

ا لخصائص وفق  تعمل في إسرائيل بشكل قانوني الفلسطينيين العاملين الصناديق الخاصة بالعمال وتجدر اإلشارة إلى أن  15ب.

كنسبة مئوية من راتبه الذي ، وبموجبها يتم تحديد حقوق المؤمن حقوق"ال وفقصناديق التقاعد القديمة، أي باستخدام "التقاعد 

 ذلككل . التوفير والعوائد عليهافترة المبالغ المستحقة خالل بصلة مباشرة ودون  الوظيفة،ونسبة  ا لطول فترة العملتبع   يحدد

على الرغم من التغييرات التي حدثت على مر السنين في مجال تأمين المعاش التقاعدي في إسرائيل واالنتقال إلى صناديق 

 ا للمبالغ المتراكمةتحديد استحقاقات التقاعد وفق   وبموجبه يتمالتقاعد وفق اإليداعات"، "وفقا  لمبدأ التقاعد الجديدة التي تعمل 

ينبغي التأكيد على أن هذا ال ينتقص من سلطة واستحقاق دولة إسرائيل إلنشاء  . لدى المؤمن خالل فترة التوفير والعوائد عليها

 ل.ل الفلسطينيين في المستقبللعماجديد صندوق مخصص 

 

 تعليمات عامة ج.

ورثة العامل أو بموجب هذا اإلجراء )الشيخوخة والعجا أو مخصصات األهلية للحصول على تخضع  – الحياةعلى تأكيد  1ج.

، هذا الغرضل .شهادة حياة()فيما يلي: كل ستة أشهر ورقة المتقاعد( لواجب تقديم تأكيد على الحياة مرة واحدة على األقل 

نموذج تأكيد حياة لتوقيع على والسلطة الفلسطينية سكنه في ا طقةفي منمكتب العمل إلى ا شخصي  عامل الحضور يتعين على ال

أشهر  6، أو بعد تاريخ تقديم الطلبمن ستة أشهر حياة بعد تأكيد إذا لم يحصل قسم المدفوعات على . لدى ممثل مكتب العمل

ستحقاق االفإن عند تقديم تأكيد حياة و. تقديم شهادة الحياة يتمإيقاف الدفع حتى منذ تقديم التأكيد األخير، يحق لقسم المدفوعات 

، ايضا أسعار المستهلك. مربوط ا بمؤشر ، ور حتى تاريخ تقديم شهادة الحياةسيكون من التاريخ الذي تم فيه إيقاف الدفع المذك

 حياة.قسم المدفوعات بمثابة تأكيد ، يعتبر أي فحص في إطار هذا اإلجراء من قبل طبيب لهذا الغرضو

بموجب هذا دفعات أخرى أحكام هذا اإلجراء للتعويض عن أي مبلغ المدفوع بموجب شطب لقسم المدفوعات  يحق - شطب 2ج.

شطب موجب هذا نتقاص من أي حكم من أحكام الاال، وذلك دون دفعات زائدةالذين حصلوا على لألشخاص اإلجراء بالنسبة 

 .إلجراء وأحكام أي قانونا

بموجب أو أي شخص آخر مؤهل عامل شهر ميالد الم محكمة بشأن وثائق رسمية أو حك ي حالة عدم وجودف - شهر الوالدة 3ج.

 يونيو. 30، يكون تاريخ الوالدة يوم هذا اإلجراء

 .رإلى شخص آخ الحقوق بموجب هذا اإلجراء نقليُحظر حجا أو  – والنقلحجز حظر ال 4ج.

ا من كل عام وفق   (كانون الثاني)يناير  ذا اإلجراء فييتم تحديث مبلغ جميع المخصصات في ه – مبلغ المخصصاتتحديث  5ج.

من العام  (كانون الثاني)في يناير  بالمقارنة مع مؤشر المعروف المؤشر المعروف في وقت التحديثلمعدل التغير في 

سب ، حالشهر الذي بدأ فيه العامل عمله أو بالحصول على مخصصاتفي  مؤشر المعروفالالماضي، أو بالمقارنة مع 

 .االقتضاء

https://www.gov.il/he/Departments/policies/finance_deductions_plstn_workers_2017
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 الشيخوخةخصصات م د.

 تعريفات 1د.

 سن التقاعد.ا 1د.

، فإن تاريخ ة أو حكم محكمة بشأن شهر الوالدةإذا لم تكن هناك وثائق رسمي  60 –، وبالنسبة للنساء  65 -سن التقاعد للرجال 

 يونيو. 30الوالدة يكون 

 شهر التأميند.ا.ب 

قد ، شريطة أال يكون خالل الشهر أيام عمل 8عن مقابل ما ال يقل لمؤمن صالح اد لتقاعتلقى فيه الصندوق ايداعات الشهر الذي 

 لمؤمن.مخصصات عجا لشهر الذي تم فيه دفع  أموال من مخصصات نفس الشهر أوسحب تم 

 فترة التأهيل.ج 1د.

بداية العمل  ذمنم المدفوعات أو على النحو المبلغ عنه إلى قسبداية العمل في إسرائيل  ذإجراء الحساب من  تأمين. يتم شهر 120

 بعد آخر سحب لمكافأة نهاية الخدمة وأموال التعويضات آلخر مرة.على النحو المبلغ عنه إلى قسم المدفوعات في إسرائيل 

 خصصاتالحد األدنى للم.د 1د.

في االقتصاد خالل االثني ر واألجمتوسط متوسط  -" األجورمتوسط تقدير ، "؛ لهذا الغرضاألجر التقديريمن متوسط  5%

ا السابقة للشهر الذي تم فيه تقديم طلب  تحديثه وفق ا لمعدل التغير في مؤشر الذي يتم ، وللحصول على مخصصاتعشر شهر 

 أسعار المستهلك.

 مؤشر.ه 1د.

 مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن المكتب المركاي لإلحصاء.

 متوسط الراتب الشهري.و 1د.

مرتبط ا بمؤشر متوسط األجور في االقتصاد على، حسب األ، األخيرةخمس الثالث أو خالل السنوات الري متوسط األجر الشه

مؤشر المخصصات، المحدث وفق ا لمعدل التغير في طلب للحصول على تم فيه تقديم الشهر الذي سبقت ا التي شهر   12الخالل 

 .أسعار المستهلك

 تقاعدنسبة ال.ز 1د.

% 25وعندها ستبلغ نسبة التقاعد ) 1984 (أبريلنيسان )لعمل قبل من بدأوا ا، باستثناء تأمينهر ش% لكل 2من  12الجاء 

وعندها ستبلغ نسبة التقاعد سن التقاعد )وصول العمل بعد باستثناء من يواصلون ، والسنوات العشر األولى من العمل( اللخ

 .%70ن . ولكن على أية حال يجب أال تايد نسبة المعاش التقاعدي ع%(3

 

 معايير األهلية 2د.

 لشيخوخة في حالة استيفاء جميع الشروط التالية:خصصات االحصول على معامل يحق لل .أ2د.

 سن التقاعد.ل وصل العامل . 1

 الشروط التالية: أحدستوفي ي. 2

 تأمين. شهر 120جمع أ.      
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 ؛المحددال يقل عن الحد األدنى خة الشيخوخصصات مبلغ مب.      

استوفى الشرط م يقم الموظف بسحب تعويضات نهاية الخدمة والماايا قبل سن التقاعد، أو سحب األموال كما هو مذكور ول. 3

المبلغ السنوي للفترة إذا كان ، أو السحبشهر تأمين خالل الفترة من تاريخ  120جمع أ( أعاله، أي ()2)المذكور في الفقرة 

 .المخصصاتلمبلغ ال يقل عن الحد األدنى السحب من تاريخ 

 

 التقاعدتأجيل .ب 2د.

 :هناك إمكانيتان، بعد بلوغه السن المحدد في القانونبالنسبة للموظف الذي أجل التقاعد 

 ةدفعليحق للموظف استرداد مبلغ اإليداع ل -وقت التقاعد حتى على األقل  %70معاش تقاعدي بنسبة جمع الموظف . 1

جمع معاش ، شريطة أن يكون قد حتى تاريخ استرداد المبلغ عالدف هلك من تاريخبمؤشر أسعار المست ةمرتبطال ةشهريال

ما ال يقل الموظف ه خاللعمل الذي شهر ال -الشهري"  ة، "الدفعهذه الدفعة الشهرية؛ لهذا الغرض قبل% 70تقاعدي بنسبة 

 ؛عن ثمانية أيام

% 3من  12اليحق للموظف الحصول على الجاء  -وقت التقاعد حتى  %70 أقل من معاش تقاعدي بنسبةجمع الموظف . 2

كور لى النحو المذ% ع70جمع الموظف . إذا %70البالغة  حتى الوصول إلى نسبة معاش تقاعديتأمين  عن كل شهر

 ، مع إجراء التعديالت الالزمة.( أعاله1طبق عليه الفقرة )ن، فستواستمر في تأجيل موعد تقاعده

 

 جتهإجراءات تقديم الطلب ومعال 3د.

 الوثائق التالية:مرفق ا بلسلطة الفلسطينية في ا إلى مكتب العمليتم تقديم طلب للحصول على مخصصات الشيخوخة  .أ3د.

 .شيخوخةلحصول على مخصصات استمارة طلب ل. 1     

 .هوية العاملعن صورة . 2     

 .المصرفيالعامل حساب إلى تفاصيل يل شيك )ملغي( يشير ، أو كبديد فتح حساب مصرفي مع توقيع وختمتأك. 3     

وفق ا ألحكام هذا حساب مبلغ المخصصات وبموجبها يتم  يتم فحص األهليةفي قسم المدفوعات بعد استالم الطلب  .ب3د.

 اإلجراء.

سن التقاعد على إلى المؤمن وصل فيه ستحقاق معاش الشيخوخة هو الشهر التالي للشهر الذي اليكون الشهر األول  .ج3د.

 حو المحدد أعاله.الن

ا سن التقاعد وصوله إلى على معاش الشيخوخة ألول مرة بعد حصل لموظف الذي يحصل ا .د3د. من تاريخ استالم اعتبار 

أول دفع من تاريخ تقاعده الفعلي حتى تاريخ  -سن التقاعد بلوغه وإذا تقاعد بعد  ،أول معاش تقاعدي جميع معاشات الشيخوخة

 ؤشر أسعار المستهلك..مب امرتبط   ،معاش تقاعدي

لمرة واحدة المساوي لنتيجة تأمين الحصول على مبلغ  شهر 420حتى سن التقاعد أكثر من  جمعيحق للموظف الذي  .ه3د.

 :ما يلي ضرب

 مجموع أشهر التأمين الاائدة.. 1     

 الراتب الشهريمتوسط . 2     

 %؛6.25. 3     
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 طريقة الحساب 4د.

 الراتب الشهري.متوسط ة بمضروبت الشهرية هو نسبة التقاعد مبلغ المخصصا .أ4د.

 شهر وفاته.مقابل ، بما في ذلك طوال حياتهمستحق الشيخوخة للموظف المخصصات مبلغ دفع يتم  .ب4د.

 

 المتوفىمخصصات ورثة العامل  ه.

 ستحقا معايير اال 1ه.

 .ورثة على أي مخصصات أخرى من قسم المدفوعاتال يحصل ال .أ1ه.

 واأليتام كما هو محدد أدناه:األرمل، األرملة  – الورثة .ب1ه.

أو  ،حتى تاريخ الوفاةة متواصلة واحد لمدة سنة ا، وعاشا مع  هازوجالعاملة المتقاعدة  موعد وفاةالذي كان في  - أرمل. 1

 فاتها.قبل ومنه  وأنجبت طفال  الذي عاشت معه العاملة المتوفاة حتى موعد القريب من موعد وفاتها 

أو  ،حتى تاريخ الوفاةة متواصلة واحد لمدة سنةا ، وعاشا مع  تهزوجالعامل المتقاعد  موعد وفاةي كان في تال - أرملة. 2

 .قبل وفاته طفال  له ت بوأنجي عاش معها العامل المتوفى حتى موعد القريب من موعد وفاته الت

على "، غير القادر على رعاية نفسه" 21فوق سن ال االبن ا وعام   21عن ابن العامل المتوفى الذي يقل عمره  – يتيم. 3

الشخص غير القادر على هو ، "رعاية نفسهغير قادر على قسم المدفوعات. لهذا الغرض، "النحو الذي يحدده طبيب 

. ةفاالوموعد وفي  21عند بلوغه سن دخل من العمل أو من أي مصدر آخر  ديهة نفسه بسبب حالته الصحية وليس لإعال

، قسم المدفوعات، حسب تقدير بن غير القادر على رعاية نفسه كل فترةمراجعة وضع االطبيب قسم المدفوعات بيقوم 

 ، أن حالة الطفل لن تتغير.أال تتجاوز هذه الفترة خمس سنوات، ما لم يحدد الطبيب، ألسباب خاصةشريطة 

استوفى العامل ، إذا شروط هذا اإلجراءمع مراعاة المتوفى الحصول على مخصصات الورثة العامل ورثة يحق ل .ج1ه.

 الشروط التالية:المتوفى 

 ترة تأهيل على النحو التالي:جمع العامل ف. 1

، شرط أال يكون قد انقضى أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع األخير على األقل قبل وفاتهتأمين متتالية  شهر 12 أ.

 ؛وفاتهموعد حتى مستحقات العامل صندوق في 

، شرط أمين قبل وفاتهشهرا متتالية من الت 36 –حدثت الوفاة بسبب مرض أو حادث قبل تاريخ االنضمام للصندوق . إذا ب

 أال يكون قد انقضى أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ آخر إيداع لصندوق استحقاقات الموظف حتى وفاة الموظف؛

فترة أهلية على النحو سجل قبل ذلك ، وشهرا   12عد فترة انقطاع تايد عن إلى الصندوق بيداعات الذي جدد االعامل ال. ج

المساوية لفترة التوقف عن افية إضفترة تأهيل لام بم()أ( أو )ب( من هذا اإلجراء، 2()ج()1المذكور في الفقرتين )

مل جمع فترة تأهيل على العا، يجب فترة التوقف، إذا كان سبب الموت مرض أو حادث الذي وقع خالل لكن؛ وااليداع

األخير لصالح الموظف يداع موعد اإلأشهر من  3أكثر من كون قد مر يال ، شريطة أمتتالي تأمين شهر 36إضافية البلغة 

 وفاة الموظف.حتى 

فترة تأهيل كاملة كما هو مذكور في لاما  بشهرا  م 12حتى إلى الصندوق بعد فترة انقطاع يداعات الذي جدد االعامل ال د.

 ؛، حسب الحالةن )أ( أو )ب( أعالهقرتيالف
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 خصصات.الحد األدنى لمبلغ الممخصصات الورثة عن ال يقل مبلغ . 2

 الطلب ومعالجتهتقديم إجراء  2ه.

 الوثائق التالية:مرفق ا بلسلطة الفلسطينية في ا ى مكتب العملتقديم طلب للحصول على مخصصات ورثة المتقاعد إل يتم .أ2ه.

 .المتقاعد ورثةول على مخصصات لحصاستمارة طلب ل .1

 شهادة وفاة الموظف.عن صورة  .2

 .الورثةن بطاقة هوية عصورة  .3

 .المصرفياألرملة حساب يل شيك )ملغي( يشير إلى تفاصيل ، أو كبديد فتح حساب مصرفي مع توقيع وختمتأك .4

وفق ا ألحكام هذا المخصصات حساب مبلغ وبموجبها يتم  يتم فحص األهليةفي قسم المدفوعات بعد استالم الطلب  .ب2ه.

 اإلجراء.

 

 طريقة الحساب 3ه.

 ألساسي" مساويا  لمجموع ما يلي:مخصصات ايجب أن يكون "مبلغ ال .أ3ه.

 .عاملوفاة ال موعدالراتب الشهري في متوسط  .1

 نسبةإضاف ة إلى وقوع الحدث المتراكمة لصالح العامل في الصندوق حتى موعد نسبة التقاعد )نسبة مئوية(  .2

لو فترة التأمين المستقبلية حتى سن التقاعد عليها خالل لحصول التي كان يمكن للعامل انسبة مئوية( العجا )

 االستحقاق حتى وقوع حالة العجا.على أساس متوسط استمر العامل في جمع المعاش التقاعدي 

يتم تقسيم ، أرملتين أو أكثرالمتوفى قاعد متكان لل؛ إذا من معاش المتقاعد المتوفى %60يحق لألرملة الحصول على  .ب3ه.

 رمل.األ، على مع التغييرات الالزمة، التساوي بينهما. ينطبق هذا الحكمب مبلغ المخصصات

 ، بنسبة، وعلى أي حالوالدبين جميع األ بتقسيم متساو المتقاعد المتوفىمن معاش  %40يحق لأليتام الحصول على  .ج3ه.

 .واحدلكل  %30ال تايد عن 

وفقا  باقي األوالد  ةأو الوفاة(، سيعيد الصندوق احتساب أهلي 21مثل بلوغ سن ) والد،كان هناك تغيير في وضع األإذا  .د3.ه

 للقواعد المذكورة أعاله.

 عامل.ء الدفع هو الشهر التالي لموت الالستحقاق لبدموعد ا .ه3ه.

)ه( من  لفصلمعاش تقاعدي أو مكافأة او مخصصات بموجب اإذا كان يحق لتركة أو ورثة العامل المتوفى الحصول على .و3ه.

 1975لعام  ضحايا حوادث الطرقات تعويضأو تعويضات بموجب قانون تأمين إصابات العمل(، حول ) التأمين الوطنيقانون 

ألي فرق  العجا مساويا  خصصات ، يجب أن يكون مبلغ مالمسبب للعجاحدث ال]النسخة الجديدة[، وذلك بسبب  قانون األضرار

 حسب مقتضى الحال. المخصصات المستحق لألرمل، األرملة أو األيتام،إيجابي بين مبلغ 

من ( د)على النحو المحدد في الفصل  - "التقاعد"نسبة  و"سن التقاعد"  والراتب الشهري" "متوسط  -لهذا الغرض .ز 3.ه

لألموال التي جمعها لعامل في الصندوق حتى تاريخ وقوع ( نسبة التقاعد )نسبة مئوية -" االستحقا متوسط هذا اإلجراء؛ "

 صندوق.ذ موعد اإليداع األولي في الشهر منمقسمة على عدد األلعجا المسبب لالحدث 

 

 وفىالمتقاعد المتخصصات ورثة م و.
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 ستحقا معايير اال 1و.

 قسم المدفوعات.عدو حصول الورثة على أي مخصصات أخرى من  .أ1و.

 ، مع التغييرات الالزمة.أعاله (5)، كما هو محدد في الفصل ، األرملة وأيتام المتقاعد المتوفىملاألر – الورثة .ب1و.

 

 الطلب ومعالجتهعملية تقديم  2و.

 الوثائق التالية:مرفق ا بلسلطة الفلسطينية في ا إلى مكتب العمليتم تقديم طلب للحصول على مخصصات الورثة  .أ2و.

 .العامل مخصصات ورثة لحصول علىاستمارة طلب ل .1

 شهادة وفاة الموظف.عن صورة  .2

 .الورثةن بطاقة هوية عصورة  .3

األرملة حساب يل شيك )ملغي( يشير إلى تفاصيل ، أو كبديد فتح حساب مصرفي مع توقيع وختمتأك .4

 .المصرفي

وفق ا ألحكام هذا  حساب مبلغ المخصصاتوبموجبها يتم  يتم فحص األهليةفي قسم المدفوعات بعد استالم الطلب  .ب2و.

 اإلجراء.

 

 طريقة الحساب 3و.

يتم تقسيم مبلغ ، أرملتين أو أكثرالمتوفى متقاعد كان لل؛ إذا من معاش المتقاعد المتوفى %60يحق لألرملة الحصول على  .أ3و.

 رمل.األ، على مع التغييرات الالزمة، التساوي بينهما. ينطبق هذا الحكمب المخصصات

 ، بنسبة، وعلى أي حالوالدبين جميع األبتقسيم متساْو  المتقاعد المتوفىمن معاش  %40الحصول على يحق لأليتام  .ب3و.

 .واحدلكل  %20ال تايد عن 

االستحقاق مبلغ ن % م100دفع األشهر الثالثة األولى التالية للوفاة .أ، يتم في 2على الرغم من الوارد في البند ه. .ج3و.

بموجب البند الفرعي لأليتام بعد خصم المخصصات المستحقة ، الفرعيالبند ع المذكور في ذلك التوزيبحسب ، األصلي لألرملة

 .ب.3و.

وفاته، سيقوم في مواعيد التي تلي تاريخ كاملة الالشيخوخة  خصصاتبوفاة المتقاعد بعد دفع مالصندوق  علم إذا .د3و.

 تم تغطية الفارق.ت، إلى أن مخصصاتلمبلغ امن  قيمة نسبية، بورثةصم المبالغ الاائدة من معاشات الالصندوق بخ

وفقا  باقي األوالد  ةأو الوفاة(، سيعيد الصندوق احتساب أهلي 21مثل بلوغ سن ) والد،كان هناك تغيير في وضع األإذا  .ه3و.

 للقواعد المذكورة أعاله.

 عامل.الشهر التالي لموت المن ء الدفع الستحقاق لبديبدأ ا.و3و.

 .التغييرات الالزمة، مع مراعاة .أ3بند ه.، تنطبق أحكام اللغرضولهذا ا .ز3و.

 

 العجز مخصصات ز.

 تعريفات 1ز.

 عاجز .أ1ز.
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العمل في وظيفته أو يتعذر عليه ، ونتيجة لذلك وضعه الصحيعلى األقل من قدرته على العمل بسبب  %70المؤمن الذي فقد 

 يوما  متواصلة؛ 90، لمدة تايد عن مؤهالتهلتعليمه أو تدريبه أو  في أي عمل آخر يناسبه وفقا  

 شهر تأمين .ب1ز.

في قم تم سحب أي مبلغ من مبلغ االيداعات لمؤمن، شريطة أال يكون على ايداعات في حساب االصندوق حصل فيه الشهر الذي 

 ؛خصصات العجا للمؤمنذلك الشهر أو الشهر الذي تم فيه دفع م

 من هذا اإلجراء. (د)على النحو المحدد في الفصل  - "مؤشر"ال و الحد األدنى للمعاش التقاعدي"".ج 1ز.

 

 ستحقا معايير اال 2ز.

 جميع الشروط التراكمية التالية:إذا استوفى الحصول على مخصصات العجا عامل يحق لل

 على النحو المحدد أعاله.عامل عاجا أن البقرر الطبيب  .أ2ز.

 النحو التالي: علىاستحقاق فترة ت لدى العامل تراكم.ب 2ز.

 .د فيما يلي؛2بند ز.ي الا ورد فرهن ا بم، قبيل تاريخ الحدث المسبب للعجااألقل تأمين متتالي على  شهر 12 .أ 

تأمين متتالي قبيل تاريخ الحدث  شهر 36جمع العامل ، قبل تاريخ االنضمام إلى الصندوق بسبب مرض أو حادث .ب 

 يما يلي؛.د ف2بند ز.ي الا ورد فالمسبب للعجا، رهن ا بم

فترة أهلية على النحو سابق ا  ا، واكتسبشهر   12بعد انقطاع دام يجب على العامل الذي جدد االيداعات في الصندوق  .ج 

، لكن؛ والمساوية لفترة االستراحةفترة تأهيل إضافية جمع المذكور في الفقرتين )أ( أو )ب(، حسب مقتضى الحال، 

تأهيل إضافية  يجب على الموظف جمع فترةخالل فترة االستراحة،  قعوحادث الذي العجا بسبب المرض أو  نإذا كا

 متتالي.تأمين  شهر 36أخرى لمدة 

فترة أهلية على النحو اكتساب ا، شهر   12 أكثر من بعد انقطاع داميجب على العامل الذي جدد االيداعات في الصندوق  .د 

 المذكور في الفقرتين )أ( أو )ب(، 

 ؛عجا عن الحد األدنى لمبلغ المعاشال مخصصاتال يقل مبلغ .ج 2ز.

 لموظف.لصالح الصندوق لأشهر من تاريخ آخر إيداع  3لم يمر أكثر من .د 2ز.

، قسم المدفوعاتا لتقدير بشكل دوري من قبل الطبيب، وفق  لدى العامل العجا ستحقاق ونسبة استعراض معدالت االيتم  .ه2ز.

 إعاقة دائمة.بأن العامل يعاني من ين، ما عدا إذا قرر الطبيب، ألسباب خاصة، عامالفترة المذكورة عن الشريطة أال تتجاوز 

 

 الطلب ومعالجتهتقديم إجراء  3ز.

 المستندات التالية:مرفق ا بتقديم طلب الحصول على مخصصات العجا إلى مكتب العمل في السلطة الفلسطينية يجب .أ 3ز.

 العجا. خصصاتاستمارة طلب للحصول على م .1

 .تثبت العجاطبية شهادات  .2

العامل حساب شيك )ملغي( يشير إلى تفاصيل بدال  من ذلك ، أو توقيع وختم معحساب مصرفي تأكيد أصلي بفتح  .3

 المصرفي.



 

 

 المجال:
   9.0.0005: رقم اإلجراء  والعمال األجانبالمشغلين خدمات إدارة   

 حول:
العمال الفلسطينيين العاملين مخصصات إجراء 

 بشكل قانوني في إسرائيل

 
 (1طبعة رقم ) 12   من   10   صفحة

 
 27.03.2018 تاريخ التحديث:

   
 

 

 
 

 9.0.0005 رقم اإلجراء سلطة السكان والهجرة

 

ليتم فحصها من قبل المستندات الطبية تحويل ، يتم الكاملة في قسم المدفوعاتالطلب والمستندات الطبية  بعد استالم.ب 3ز.

االذي سيحدد ما إذا كان العامل " الطبيب( -)فيما يلي سم المدفوعات طبيب تشغيلي التابع لق  أعاله.بحسب التعريف " عاجا 

 

 طريقة الحساب 4ز.

 كل ما يلي:نتيجة ضرب العجا عن الشهر األول من استحقاق العجا مخصصات مبلغ ساوي ي .أ4ز.

 ؛الموظفنسبة العجا لدى  .1

 ؛ث المسبب للعجاالحادالشهري في تاريخ وقوع الراتب متوسط  .2

نسبة العجا إضاف ة إلى وقوع الحدث المتراكمة لصالح العامل في الصندوق حتى موعد نسبة التقاعد )نسبة مئوية(  .3

لو استمر العامل فترة التأمين المستقبلية حتى سن التقاعد عليها خالل لحصول التي كان يمكن للعامل انسبة مئوية( )

 االستحقاق حتى وقوع حالة العجا.متوسط  على أساسفي جمع المعاش التقاعدي 

يحول الصندوق لصالح العامل مقابل كل شهر يحق فيه للعامل المذكورة أعاله، مبلغ مخصصات العجا وباإلضافة إلى .ب 4ز.

فيما يتعلق بأهليته للحصول على االستحقاق الحصول على مخصصات عجا نسبة مخصصات تقاعد المساوية لمتوسط 

 وخة.الشيخمخصصات 

 التأمين الوطني)ه( من قانون  لفصلإذا كان يحق للعامل الحصول على معاش تقاعدي أو مكافأة او مخصصات بموجب ا .ج4ز.

 قانون األضرار 1975لعام  ضحايا حوادث الطرقات تعويضأو تعويضات بموجب قانون تأمين إصابات العمل(، حول )

العجا مساويا  ألي فرق إيجابي بين مبلغ خصصات ، يجب أن يكون مبلغ مجاالمسبب للعحدث ال]النسخة الجديدة[، وذلك بسبب 

 أو مكافأة نهاية الخدمة.خصصات الممبلغ ب على النحو المفصل أدناه واالستحقاق المحسو

من ( د)على النحو المحدد في الفصل  - "التقاعد"نسبة  و"سن التقاعد"  والراتب الشهري" "متوسط  -لهذا الغرض  .د4ز.

لألموال التي جمعها لعامل في الصندوق حتى تاريخ وقوع نسبة التقاعد )نسبة مئوية(  -" االستحقا متوسط هذا اإلجراء؛ "

 صندوق.ذ موعد اإليداع األولي في الشهر منمقسمة على عدد األلعجا المسبب لالحدث 

 

 قيم االستردادبسحب األموال  ح.

قبل وصوله إلى سن قسم المدفوعات  لدى األموال المتراكمة لصالحهوم بسحب عامل الذي يقأن اليجب التأكيد على  1ح.

لن يكون في حالة وفاته( وحقو  ورثته )أو  ه التقاعديةجميع حقوق خسرالعجز( يدفع مخصصات التقاعد )ما عدا في حالة 

 العجز(. صصاتمخوة ثمخصصات الور مخصصات تقاعد،) ةثابت ةشهريمخصصات على مؤهًلا للحصول في المستقبل 

 عنى واآلثار المترتبة علىحول مالهجرة السكان وسلطة نلفت انتباه العمال إلى ورقة المعلومات المنشورة على موقع  2ح.

 .العربية -ورقة معلومات  ،العبرية - ورقة معلومات: سحب األموال قبل الوصول إلى سن التقاعد

 

 معايير األهلية 3ح.

سحب األموال المتراكمة تقديم طلب ل صناعة الفنادقصناعة البناء أو مجال في عامل الطرف في اتفاقية جماعية يحق لل.أ 3ح.

ا للحساب المفصل في هذا الفصل. ذلك وفق  و لديه، بعد انتهاء عملهلدى قسم المدفوعات خالل فترة عمله لدى مشغل معين 

 ال يعمل فيه في إسرائيل.موعد الذي موال في له تقديم طلب لسحب األ يحق، بالنسبة للموظف الطرف في اتفاقية جماعية أخرى

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/early_withdraw_of_monies_palastinian_workers/he/early_withdraw_of_movies_heb.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/early_withdraw_of_monies_palastinian_workers/he/early_withdraw_of_movies_arb.pdf
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الفترة حتى تاريخ الحصول على مخصصات مقابل كل الذي يسحب هذه األموال ال يحق له يجب التوضيح بأن العامل .ب 3ح.

ا بأنه بعد القيام بالسحب. سحبال من بموجب الفصل )د(  الشيخوخةمخصصات فترة استحقاق يتم حساب ، ويجب التوضيح أيض 

 يحق للعامل الذي يحصل على لتجنب الشك، الو. من جديد بعد السحب شريطة تجديد اإليداع في صندوق التقاعد هذا اإلجراء

 .على النحو المذكور عجا سحب هذه األموالشيخوخة أو مخصصات 

للحصول على الصناديق إجراءات ب أحكام بموج مؤهلغير الكما هو محدد في هذا اإلجراء، يحق ألحد ورثة العامل، .ج 3ح.

 واحدة.حساب العامل بدفعة ، سحب األموال المودعة في مخصصات الورثة

 

 الطلب ومعالجتهتقديم  إجراء 4ح.

، أو بدال  من ذلك من في السلطة الفلسطينيةسكن العامل منطقة ي عمل فالمبكر من خالل مكتب السحب يمكن تقديم طلب لل.أ 4ح.

 إسرائيلي.خالل محاٍم 

( يحتوي على التفاصيل الكاملة المحامي الموكلمكتب العمل أو عن طريق )، يتم تقديم ملف طلب في المرحلة األولى.ب 4ح.

عندما . نموذج طلب، jss@sa.piba.gov.il: البريد اإللكترونيريق ة في موقع السلطة عن طالمنشوربالصيغة لمقدم الطلب 

 ن التوكيل.ع نسخةإرفاق يجب ، يم الطلب من خالل محاٍم إسرائيلييتم تقد

م القسم بإعالم مقدم الطلب بشأن أهلية أو عدم أهلية كل عامل يقو، قسم المدفوعاتبعد استالم وثائق المرحلة األولى في  .ج4ح.

 .تم تقديم طلب بشأنه

 :البريدبواسطة  يجب إرسال الوثائق التاليةوبالنسبة للعمال الذين تم اعتبارهم مؤهلين، ، في المرحلة الثانية .د4ح.

 إفادة: عامل بالصيغة المنشورة في موقع السلطةإفادة ال .1

 العاملهوية عن صورة  .2

، ويعرض اسم الموظف ورقم الهوية ورقم البنك ورقم عالموي على تفاصيل الحساب المصرفي للمستند من البنك يحت .3

 الفرع ورقم الحساب.

ات التعويضأموال طلب بسحب  افة إلىباإلض أصلي، يجب إرفاق توكيل خالل محاٍم إسرائيلييم الطلب من عند تقد .4

 المبكر. والمكافآت

ا على ، وتعليمات السلطة: حول كيفية تقديم الطلب على موقعمفصلة يتم نشر تعليمات  ه.4.ح  الذي موقع معلومات مركاأيض 

  ب المبكر طلب السحيتضمن جميع المراجع ذات الصلة: 

 

 طريقة الحساب 5ح.

 مبلغ السحب سيكون مجموع كل ما يلي: .أ5ح.

 ؛ورثةوالعجا تأمينية الخاصة بالتكاليف التغطية الناقص المساهمات المدفوعة للصندوق  .1

 .قسم المدفوعات يحددهاالحساب التي طريقة وفق ا ل، حصة الموظف في عائد الصندوق .2

، إذا كان تقدير إكتواري مفصلكتواري الذي يتم قياسه بشكل دوري من خالل حصة الموظف من األرباح والعجا اإل .3

 .ف وقت السحبفائض أو عجا معروهناك أي 

 ضرب المعامل المناسب بمجموع:من خالل  العجاتُحسب التكلفة الشهرية لتغطية التأمين على .ب 5ح.

mailto:jss@sa.piba.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_monetary_payment_using_file/he/tsvira_nnnnnnnn.xlsx
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_monetary_payment_using_file/he/withdraw_funds.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/service/apply_for_monetary_payment_using_file/he/Guidelines_submitting_applications_early_withdrawal_pension_and_severance_pay_funds.pdf
https://www.gov.il/he/service/apply_for_monetary_payment_using_file
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ا أصبح  عاملالعجا كما لو أن المخصصات  .1  ؛خالل ذلك الشهرعاجا 

 من هذا اإلجراء. (د)، كما هو محدد في الفصل عاملالراتب الشهري للسط متو .2

 :بالغضرب المعامل المناسب بممن خالل ورثة للتُحسب التكلفة الشهرية لتغطية التأمين .ج 5ح.

 (؛-1) مضروبة ب مكافأة نهاية الخدمة والمبالغ المستحقة حتى بداية الشهرمبلغ  .1

 ؛لمعامل المناسببا، مضروب ا ذلك الشهرعامل توفي في ن الة كما لو أرملمبلغ مخصصات األ .2

 ؛لمعامل المناسببا، مضروب ا ذلك الشهرعامل توفي في كما لو أن ال يتاممبلغ مخصصات األ .3

التابع لقسم خبير اكتواري والدة العامل ويوافق عليها ا للسن والجنس وسنة معامالت المذكورة أعاله وفق  تغير الت.د 5ح.

 .المدفوعات

ا منسارية المفعول أحكام هذا الفصل تعتبر  6.ح  .1.7.2018 اعتبارا

 

 للصندو  المعين ةاالكتواريموازنة ال ط.

لتقسيم لا وفق   ورثةوالمتقاعدين والمؤمنين حقوق ال ، يجوز لقسم المدفوعات زيادةاكتواريفائض يتراكم فيها السنة التي في  1ط.

 .ء منهاري أو جافائض اكتوبقيمة ال، الذي يحدده القسم

لتقسيم لا وفق   ورثةوالمتقاعدين والمؤمنين حقوق اليجوز لقسم المدفوعات تقليص عجا اكتواري، ينشأ فيها السنة التي في  2ط.

 .ء منهفائض اكتواري أو جابقيمة ال، الذي يحدده القسم

أو التوازن،  سلبيالأو  يجابياإلرق االف -" الفائض االكتواري، العجز االكتواري والتوازن االكتواري" - بندفي هذا ال 3ط.

على النحو  لصندوقالتاامات ا، ومجموع ل، باستثناء االحتياطي االكتواريمجموع األصوبين حسب مقتضى الحال، 

 للقواعد المقبولة إلعداد المياانية العمومية كما هوتي تم إعدادها وفق ا العمومية االكتوارية الفي المياانية المنصوص عليه 

 مذكور في صناديق المعاشات التقاعدية القديمة في الترتيب.

 

 القانونأحكام  ي.

 1994لعام تشريعية( تعديالت تنفيذ االتفاق بشأن قطاع غاة ومنطقة أريحا )الترتيبات االقتصادية وأحكام متفرقة )قانون  1ي.

 1991لعام قانون العمال األجانب  2ي.

 


