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تعمل جمعية مركز الديمقراطية وحقوق العاملين على تقديم المساعده القانونية للعمال الفلسطينين العاملين في
القطاعين الخاص والعام ،والعاملين في االراضي التابعة ادارياً لسلطات االحتالل االسرائيلي .
ومن خالل متابعة المركز للتشريعات الخاصة بالعمال بشكل عام وبعد صدور قرار بقانون رقم 19لسنة 2016
بشأن الضمان االجتماعي قرر المركز اعداد شرح مختصر عن القرار بقانون حيث ان هذا القرار سيصبح في
حيز التنفيذ خالل العام . 2018
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اخي العامل ...........اختي العاملة :
الضمان االجتماعي :
حــق مــن حقــوق االنســان تعمــل الجهــات ذات العالقــة علــى تحقيقــه بتوفيــر حمايــة مــن المخاطــر االجتماعيــة لألفـراد التــي
مــن شــانها أن تخفــض مــن مســتواهم المعيشــي وتمنعهــم مــن ممارســة نشــاطهم او الحصــول علــى مـوارد رزقهــم للوصــول
الــى حــد أدنــى مــن المعيشــة الالئقــة .
العناصر التي يجب توافرها في نظم الضمان االجتماعي :
•الشــمولية  :التغطيــة الشــاملة فــي جميــع حــاالت الطـوارىء وظــروف الحيــاة التــي تهــدد قــدرة االشــخاص
علــى اكتســاب الدخــل وقدرتهــم علــى الحفــاظ علــى مســتوى معيشــي مقبــول  ،ويتضمــن ذلــك المعونــات
فــي حالــة البطالــة والعجــز والشــيخوخة والمــرض والحمــل والـوالدة واعالــة االطفــال الفقـراء .
•امكانية االنتفاع  :أن ينتفع بالضمان االجتماعي كل من يحتاج اليه .
•الكفايــة والمالئمــة  :ان تكــون مســتوى االعانــات المقــدم كافيــا ومالئمــا فــي اطــار شــتى النظــم ،
وبحســب النظــام المتبــع وقواعــده بضمــان أن تكــون االعانــات كافيــة لضمــان عــدم هبــوط مســتوى العيــش
لــدى المســتفيد مــن حــد العيــش الكريــم  ،وتكــون االعانــات المقدمــة مالئمــة لنــوع الخطــر .
•المســاواة  :أن ال تتضمــن ب ارمــج الضمــان أي نــوع مــن التميــز علــى أســاس العــرق او الجنــس او الديــن
او النوع او االنتماء السياسي او االصول االجتماعية والوطنية او الوضع االقتصادي واالجتماعي
•احتــرام الضمانــات االجرائيــة  :وضــع قواعــد واج ـراءات معقولــة ومنصفــة للبــت فــي القضايــا االتــي
تنشــأ ج ـراء تطبيــق نظــام الضمــان االجتماعــي  ،وأن تتــاح لــكل مــن يتضــرر مــن قاعــدة قانونيــة او
مــن ق ـرار اداري فرصــة اللجــوء الــى القضــاء بســرعة وفــي حــدود مــا يســتطيع الســتصدار حكــم يحــدد
حقوقــه ويفصــل فــي االمــر.
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متى يبدأ سريان قرار بقانون الضمان االجتماعي رقم  19لسنة  2016؟
•بعد الطلب من أصحاب العمل البدء في التسجيل لدى مؤسسة الضمان االجتماعي.
•خالل فترة تتراوح بين  24-18شهر من تاريخ صدور القرار وهو .2016/9/29
•اصدار اللوائح التفسيرية والتنظيمية للقانون والنماذج الالزمة .
•بعد االنتهاء من تشكيل مؤسسة وهيكلة الضمان االجتماعي والترتيبات االدارية .
مجلس ادارة مؤسسة الضمان االجتماعي :
•رئاسة وزير العمل الفلسطيني
•ممثل عن و ازرة التنمية االجتماعية ،من موظفي الفئة العليا ذوي االختصاص
•ممثل عن و ازرة المالية  ،من موظفي الفئة العليا ذوي االختصاص
•ممثل عن و ازرة االقتصاد ،من موظفي الفئة العليا ذوي االختصاص
•ممثل عن و ازرة العمل  ،من موظفي الفئة العليا ذوي االختصاص
•خمسة ممثلين عن العمال  ،تتم تسميتهم من قبل االتحادات العمالية االكثر تمثيال
•خمسة ممثلين عن أصحاب العمل ،تتم تسميتهم من قبل اتحادات اصحاب العمل االكثر تمثيال
•ممثل عن النقابات المهنية  ،يتم تسميته من قبل ممثليها .
•ممثل عن المنظمات االهلية .
•خبير مالي وأكاديمي  ،يسميه مجلس الوزراء .
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نطاق تطبيق القرار بقانون رقم  19لسنة  2016بشأن الضمان االجتماعي :
•التأمينات االجتماعية المغطاة في القرار تشتمل على :
 1تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين1
 2تأمين اصابات العمل2
 3تأمين االمومة3
 4تأمين المرض4
 5التأمين الصحي5
 6تأمين البطالة6
 7تأمين التعويضات العائلية7
 8تقاعد الشيخوخة التكميلي االختياري8
•علــى أن تســري التأمينــات التاليــة عنــد س ـريان مفعــول الق ـرار  :تأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة
الطبيعييــن  ،تأميــن اصابــات العمــل ،تأميــن االمومــة  ،تقاعــد الشــيخوخة التكميلــي االختيــاري  ،أمــا
التأمينــات االخــرى فتطبــق تدريجيــا علــى م ارحــل الحقــة بموجــب أنظمــة تصــدر مــن مجلــس الــوزراء ،
دون تحديــد ســقف زمنــي لصــدور مثــل هــذه االنظمــة .
الفئات التي يشملها القرار بقانون الضمان االجتماعي رقم  19لسنة : 2016
•العمال الذين ينطبق عليهم قانون العمل الفلسطيني رقم  7لسنة 2000
•العاملــون غيــر الخاضعيــن لقانــون التقاعــد العــام رقــم  7لســنة  2005او قانــون التأميــن والمعاشــات
لقــوى االمــن الفلســطيني رقــم  16لســنة . 2004
•العامليــن الفلســطينيين لــدى المنظمــات الدوليــة او االقليميــة او البعثــات الدبلوماســية او السياســية او
االجنبيــة العاملــة فــي فلســطين .
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•العاملــون والموظفيــن فــي الهيئــات المحليــة ويســتثنى منهــم العاملــون او الموظفيــن الخاضعيــن ألي
نظــام تقاعــدي ســابق .
•خدم المنازل ومن في حكمهم .
•العامــل المؤمــن عليــه وفــق هــذا النظــام ثــم انقطــع عــن العمــل لســبب معيــن االســتمرار فــي التغطيــة مــن
خــال دفــع االشــتراكات عنــه وعــن صاحــب العمــل .
•اجــاز القـرار للعامــل فــي الخــارج ولصاحــب العمــل او الشـريك المتضامــن او العامــل لحســابه الخــاص
االنضمــام لتأميــن الشــيخوخة والعجــز والوفــاة الطبيعييــن بنــاءا علــى التعليمــات التــي يضعهــا المجلــس .
يستثنى من التغطية :
•الموظفون الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق احكام قانون التقاعد العام رقم  7لسنة 2005
•منتســبو قــوى االمــن الفلســطينية الخاضعــون ألحــكام قانــون التأميــن والمعاشــات لقــوى االمــن الفلســطيني
رقم  16لســنة . 2004
•العمــال الذيــن تكــون عالقتهــم بصاحــب العمــل غيــر منتظمــة ( مــن يعمــل أقــل مــن  16يــوم خــال
الشــهر الواحــد )
•موظفو الهيئات المحلية الخاضعون ألي أنظمة تقاعد سابقة .
شروط شمول العامل الزامياً بأحكام القانون :
-1

1العمل لدى صاحب عمل و تحت ادارته واشرافه .

-2

2أن يتقاضى أج ار من صاحب العمل .

-3

3أن تكون عالقة العمل مع صاحب العمل منتظمة .

6

الدليل التعريفي لقرار بقانون الضمان االجتماعي رقم  19لسنة 2016

التغطية االختيارية
هــل يحــق للعامــل الــذي كان مؤمنــا عليــه وفــق احــكام القـرار بقانــون للضمــان االجتماعــي ولــم يســتمر فــي التغطيــة
التأمينيــة ألي ســبب ،االســتمرار اختياريــا فــي التغطيــة التأمينيــة ؟
نعم يحق له ذلك  ،بشرط :
دفع االشتراكات المستحقة عليه وعلى صاحب العملالدخل المصرح عنه رسميا من المؤمن عليه .ما هي المنافع التي يستطيع االشتراك بها ؟
تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين .هل يحق لصاحب العمل والشريك المتضامن والعامل لحسابه االشتراك
بالتغطية حسب قرار بقانون الضمان االجتماعي ؟
نعم يمكن لهم االشتراك اختياريا  ،بشرط :
دفع االشتراكات المستحقة على صاحب العمل والمؤمن عليهالدخل المصرح به رسميا من أي منهم .ما هي المنافع التي يستطيعوا االشتراك بها ؟
تغطية تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين .
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تحتســب االشــتراكات المنصــوص عليهــا فــي القـرار بقانــون علــى أســاس االجــر
الشــهري للمؤمــن عليــه الخاضــع  ،علــى أســاس :
الحد االقصى لألجر الخاضع للتأمينات مساويا عشرة أضعاف الحد االدنى لألجر .يجب أن ال يقل الحد االدنى لألجر الخاضع للتأمينات عن الحد االدنى لألجر .الية دفع االشتراكات وأحكامها :
يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع كامــل االشــتراكات المســتحقة عليــه وعلــى المؤمــن عليــه شــهريا مــن تاريــخالتحــاق المؤمــن عليــه لديــه وتركــه للعمــل .
يلتــزم صاحــب العمــل بتســديد االشــتراكات الــى مؤسســة الضمــان خــال الخمســة عشــر يومــا االولــىمــن الشــهر التالــي لالســتحقاق  ،وبعكــس ذلــك يدفــع فائــدة تأخيــر قدرهــا  %1عــن أي مــن االشــتراكات
التــي تأخــر عــن أدائهــا .
اذا لــم يلتــزم صاحــب العمــل بالخصــم عــن أي مــن العمــال او لــم يقــم بالخصــم علــى أســاس االجــرالحقيقــي يغــرم دون اشــعار بدفــع مبلــغ يعــادل  %30مــن قيمــة االشــتراكات التــي لــم يؤديهــا .
علــى صاحــب العمــل تزويــد المؤسســة بقائمــة باســماء العمــال الذيــن انتهــت خدماتهــم خــال مــدة ال تزيــدعلــى ثالثيــن يــوم مــن تاريــخ انهــاء الخدمــة ،وفــي حــال التأخيــر يدفــع غ ارمــة تعــادل  %5مــن االشــتراكات
الشــهرية ألي عامل انهيت خدماته عن كل شــهر من التأخير .
فــي حــال كان التأخيــر اعــاه الســباب قاه ـرة يتــم اعفــاء صاحــب العمــل بمــا ال يتجــاوز  %70مــنمجمــوع الفوائــد والغ ارمــات .
يحتسب كسر الشهر على أساس عدد أيام العمل الفعلية لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون .في حالة االستقالة وانهاء العمل  :تبقى االشتراكات قبل ذلك سارية المفعول وتضاف االشتراكات الجديدة لالشتراكات السابقة .
شهر االشعار  :يعتبر شهر االشعار جزءا من الخدمة الفعلية المشمولة بأحكام القرار  ،مالم يلتحق المؤمن عليه بعمل أخر .
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تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين :
تشتمل منافع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين :
-1

1راتب التقاعد وراتب العجز وراتب الوفاة الطبيعيين

-2

2تعويضات الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق الراتب التقاعدي .

-3

3نفقات الجنازة .

االشتراكات الشهرية الملزمة على صاحب العمل والعامل للتمتع بمنافع الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين :
•االشتراكات الشهرية التي يدفعها صاحب العمل بنسبة  %9من أجر المؤمن عليه .
•االشتراكات الشهرية التي يقتطعها صاحب العمل من أجر العامل المؤمن عليه بنسبة . %7
شروط استحقاق راتب التقاعد االلزامي :
بلوغ السن القانوني  60سنة . أن ال يقل اجمالي االشتراكات الشهري عن  180اشتراك .شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر :
بلوغ سن . 55 ال يقــل اجمالــي االشــتراكات الشــهرية للرجــل  300اشــتراك وال يقــل اجمالــي االشــتراكات للم ـرأة عــن 240اشــتراك .
-اشعار المؤسسة وصاحب العمل قبل  3أشهر .
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شروط استحقاق الراتب التقاعدي االلزامي لذوي االعاقة :
اتمام  10سنوات خدمة .احتساب الراتب التقاعدي :
•للعامــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر  3ســنوات
للعامــل )
•للعامــل لحســابه  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 6
ســنوات)
•لصاحــب العمــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 10
ســنوات )
•يحتســب ارتــب التقاعــد المبكــر بنفــس االليــة المتبعــة الحتســاب ال ارتــب التقاعــدي االل ازمــي ولكــن يخصــم
منــه ولمــدى الحيــاة مــا نســبته  %6عــن كل ســنة مــن ســنوات التقاعــد حتــى بلوغــه ســن الســتين .
•يجــب أن ال يقــل ارتــب التقاعــد االل ازمــي للمؤمــن عليــه عــن  %75مــن الحــد االدنــى لألجــور أو قيمــة
خــط الفقــر الفــردي  ،أيهمــا أفضــل .
تعويض الدفعة الواحدة :
•بلوغ سن الستين
•غير مستوف لشروط راتب التقاعد
•قيمة تعويض الدفعة الواحدة :
مبلغ مقطوع يساوي قيمة االشتراكات المرجحة التراكمية مضاف اليها الفوائد المترتبة عليه .نسبة الفوائد المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة االجل في وقت التقاعد .10
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شروط استحقاق راتب العجز الكلي الطبيعي او الجزئي الطبيعي :
التأكد من العجز بقرار من المرجح الطبياذا حدث العجز خالل فترة التأمين بغض النظر عن عدد االشتراكاتاذا حدث العجز خارج فترة التأمين ولديه مااليقل عن  60اشتراك .احتساب راتب العجز الكلي الدائم الطبيعي :
•للعامــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر  3ســنوات
للعامــل )
•للعامــل لحســابه  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 6
ســنوات)
•لصاحــب العمــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 10
ســنوات )
•يجــب أن ال يقــل ارتــب العجــز الكلــي الدائــم الطبيعــي للمؤمــن عليــه والمســتحق ل ارتــب العجــز عــن %40
مــن متوســط االجــر الشــهري المرجــح خــال الفت ـرة التــي تــم تســديد االشــتراكات فيهــا تصــل الــى حــد
أقصــى عشــر ســنوات قبــل حــدوث العجــز أو عــن  %75مــن الحــد االدنــى لالجــور او عــن قيمــة خــط
الفقــر الفــردي  ،أيهمــا أعلــى .
تعويضات الدفعة الواحدة في عدم استيفاء شروط استحقاق راتب العجز الطبيعي :
•تعويــض الدفعــة الواحــدة بمــا يعــادل قيمــة االشــتراكات المرجحــة التراكميــة مضافــا اليهــا الفوائــد المترتبــة
عليهــا .
•نسبة الفوائد تحدد من سلطة النقد الفلسطينية للودائع طويلة االجل وقت حدوث العجز .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منافع الوفاة الطبيعية :
شروط استحقاق منافع الوفاة الطبيعية :
اذا حدثت الوفاة خالل فترة التأمين  ،شريطة أن يكون لديه ما ال يقل عن  12اشتراك شهري .اذا حدثت الوفاة له خارج فترة التأمين  ،شريطة أن يكون لديه مااليقل عن  60اشتراك شهري .اذا كان المتوفي يتلقى راتب تقاعدي او كان مؤهال للحصول على راتب تقاعدي عند وفاته .الورثة المستحقون :
•االرمل او االرملة او االرامل
•االوالد أقل من  21سنة  ،والذين كانو يعالون من قبل احدهم قبل وفاته
•االوالد مــا فــوق  21ســنة ودون  26ســنة الذيــن كانــو يعالــون مــن قبــل احدهــم قبــل وفاتــه ومــا ازلــو يكملــون
تعليمهــم الجامعــي .
•االوالد الذيــن كانــو يعالــون مــن قبــل احدهــم قبــل وفاتــه والعاجزيــن عــن تحصيــل دخــل الســباب صحيــة  ،ويقــوم
المرجــع الطبــي بتحديــد مــا اذا كان الوضــع الصحــي الحدهــم يمنعــه مــن العمــل او ال يمنعــه
•االوالد مــا فــوق  21ســنة مــن ذوي االعاقــة  ،والذيــن كانـوا يعالــون مــن قبــل احدهــم قبــل وفاتــه وليــس لهــم أي
مصــدر دخــل
•البنات غير المتزوجات وليس لها أي مصدر دخل
•والدي المتوفى  ،اذا لم يوجد لهما أي مصدر دخل .
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احتساب راتب الوفاة الطبيعية :
•للعامــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر  3ســنوات
للعامــل )
•للعامــل لحســابه  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 6
ســنوات)
•لصاحــب العمــل  %2 :عــن كل ســنة مــن ســنوات االشــتراك ( مــن متوســط االجــر المرجــح الخــر 10
ســنوات )
•تحتســب الفت ـرة مــن تاريــخ وفــاة المؤمــن عليــه حتــى الســن القانونيــة للتقاعــد االل ازمــي  60كســنوت
اشــتراك فعليــة .
•يجــب أن ال يقــل ارتــب الوفــاة الطبيعيــة عــن  %75مــن الحــد االدنــى لالجــور او قيمــة خــط الفقــر الفــردي
 ،أيهمــا أعلــى .
تعويض الدفعة الواحدة في حال عدم توفر شروط استحقاق راتب الوفاة الطبيعية :
في حال كان الورثة غير مستحقين لراتب تقاعد الوفاة الطبيعيةقيمــة الدفعــة الواحــدة تســاوي قيمــة االشــتراكات المرجحــة التراكميــة للمؤمــن عليــه مضــاف اليهــا الفوائــدالمترتبــة عليهــا .
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رقم الحالة

جدول يوضح توزيع راتب الوفاة الطبيعية :

الورثة المستحقون

األرامل

األبناء
(بما في ذلك
البنات غير
المتزوجات )

الوالدين

١

أرمــل أو ارملــة أو ا ارمــل وأكثــر مــن ابــن (بمــا فــي ذلــك البنــات غيــر %50
المتزوجات)

% 50

...........

٢

أرمــل أو ارملــة أو ا ارمــل وابنــا واحــدا (بمــا فــي ذلــك البنــت غيــر %50
المتزوجــة ) والوالديــن

% 33.3

 % 16.7لولحــد أو
االثنيــن مع ـاً

٣

أرمــل أو ارملــة أو ا ارمــل وابنــا واحــدا (بمــا فــي ذلــك البنــت غيــر %50
المتزوجــة )

% 33.3

................

٤

أرمــل أو ارملــة أو ا ارمــل وأكثــر مــن ابــن (بمــا فــي ذلــك البنــات غيــر % 33.3
المتزوجــات) والوالدين

% 50

 % 16.7لولحــد أو
االثنيــن مع ـاً

٥

أرم�لـ أو ارملـ�ة أو ا ارمـ�ل والوالديــن دون وجــود أبنــاء (بمــا فــي ذلــك % 50
البنــات غيــر المتزوجــات)

…..

 % 16.7لكل منهما

٦

يوجــد اكثــر مــن ابــن (بمــا فــي ذلــك البنــات غيــر المتزوجــات ) ......
والوالديــن دون وجــود أرملــة أو ا ارمــل

% 75

 % 16.7لواحــد أو
اإلثنيــن مع ـاً

% 50

 % 16.7لكل منهما

٧

ابن واحد

.....

(بم��ا فــي ذلــك البنــت غيــر المتزوجه)والوالديــن دون وجــود أرملــة أو
ا ارمــل
٨
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الوالديــن دون وجــود أرملــة أو أ ارمــل واالبناء(بمــا فــي ذلــك البنــات .....
غيــر المتزوجــات)
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......

 % 33.3لواحــد أو
االثنيــن مع ـاً

نفقات الجنازة :
يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثالث أضعاف الحد االدنى لألجور

منافع اصابات العمل :
تشتمل منافع تأمينات اصابات العمل على :
•العناية الطبية التي تستلزمها الحالة الصحية للعامل المؤمن عليه المصاب .
•البــدالت اليوميــة المســتحقة للعامــل المؤمــن عليــه المصــاب فــي حــال إصابتــه بعجــز مؤقــت بســبب إصابــة
العم��ل.
•الرواتــب الشــهرية المســتحقة أو تعويضــات الدفعــة الواحــدة للعامــل المؤمــن عليــه المصــاب فــي حــال إصابتــه
بالعجــز الدائــم الكلــي أو الجزئــي الناتــج عــن إصابــة العمــل.
•الرواتب الشهرية المستحقة لورثة العامل المؤمن عليه المصاب في حال وفاته بسبب إصابة العمل.
•منحة الجنازة في حال وفاة العامل المؤمن عليه نتيجة إصابة العمل.
يلتــزم صاحــب العمــل بدفــع االشــتراكات الشــهرية بنســبة  %1.6مــن أجــر العامــل المؤمــن عليــه الخاضــع للتأمينــات
لغايــات اصابــات العمــل .
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تشتمل منافع تأمينات اصابات العمل على :
 1منافع الرعاية الطبية التي تتطلبها الحالة الصحية للمؤمن عليه وتشتمل على :1
العالج الطبياالقامة في المستشفىنفقات التنقل لتلقي العالجالخدمات التأهيلية واالجهزة . 2منافع العجز المؤقت :2
بــدل يومــي يعــادل  %75مــن االجــر اليومــي للمؤمــن  ،طيلــة مــدة العجــز لحيــن العــودة الــى العمــل أولثبــوت العجــز الكلــي او الجزئــي الدائــم .
 3منافع الوفاة في حالة االصابة :3
للورثة راتب شهري يعادل  %80من اخر أجر تقاضاه العامل قبل وفاته بسبب االصابة . 4منافع العجز الكلي والجزئي الدائم :4
قيمة راتب العجز الكلي الدائم  %80 :من اخر أجر تقاضاه قبل حدوث االصابة .قيمة راتب العجز الجزئي الدائم  %80 :من اخر أجر مضروبا بنسبة العجز .فــي حــال كانــت نســبة العجــز أقــل مــن  : %20تعويــض الدفعــة الواحــدة بمــا يعــادل ارتــب العجــز الكلــيالدائــم مضروبــا فــي نســبة العجــز الجزئــي الدائــم مضروبــا فــي  3500يــوم عمــل .
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يسقط حق المصاب في التعويض :
اذا نشأت اصابة العمل عن فعل متعمد من العامل المؤمن عليه المصاب .اذا نشــأت اصابــة العمــل بســبب تعاطــي المشــروبات الروحيــة او المخــدرات او المؤث ـرات العقليــة اوالعقاقيــر الخط ـرة .
اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية والعالج المعلن عنها .ال يســقط حــق الشــخص المؤمــن عليــه لالســباب أعــاه فــي حــاالت الوفــاة او العجــز الكلــي الدائــم اوالعجــز الجزئــي الدائــم بنســبة  %20فأكثــر .

منافع االمومة
االشتراكات الشهرية لمنافع تأمين االمومة :
االشــتراكات الشــهرية التــي يدفعهــا صاحــب العمــل بنســبة  %0.3مــن أجــر المؤمــن عليــه الخاضــعللتأمينــات  -االشــتراكات الشــهرية التــي يقتطعهــا صاحــب العمــل مــن أجــر العامــل المؤمــن عليــه بنســبة
 %0.2مــن االجــر الخاضــع للتأمينــات .
منافع اجازة االمومة :
للمؤمن عليها الحصول على اجازة أمومة لمدة  12أسبوع .أن تكون المؤمن عليها مسددة الشتراكات ثالثة أشهر خالل السنة السابقة الجازة االمومة .-فترة االجازة  5 :أسابيع قبل الوالدة وال تقل عن  7أسابيع بعد الوالدة .
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 تعــادل منفعــة االمومــة ارتــب شــهري حســب متوســط الثــاث أشــهر التــي ســبقت الـوالدة والمســدد عنهــااالشــتراكات .
يوقف صرف منافع االمومة في حال التحقت المؤمن عليها بعمل أخر خالل فترة االجازة .يمكــن للمؤمــن عليهــا الجمــع بيــن منفعــة االمومــة وأي منفعــة ناتجــة عــن العجــز الكلــي او الجزئــياالصابــي او الطبيعــي .
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رفع سن استحقاق راتب التقاعد ومنحة العمر :
الغ ـراض اهليــة االنتفــاع مــن منافــع تقاعــد الشــيخوخة عنــد تطبيــق احــكام الق ـرار بقانــون يرتفــع ســن اســتحقاق ارتــب
التقاعد للمؤمن عليه من سن  46فأكثر  ،وتحدد سنوات منحة العمر من  51فما فوق  ،وذلك وفق الجدول التالي :
العمر عند تطبيق احكام
هذا القانون

عدد سنوات منحة العمر

رفع سن استحقاق راتب
التقاعد

 46سنة

0

61

 47سنة

0

62

 48سنة

0

63

 49سنة

0

64

 50سنة

0

65

 51سنة

1

65

 52سنة

2

65

 53سنة

3

65

 54سنة

4

65

 55سنة

5

65
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مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين
المقر الرئيس :رام اهلل – شارع االرسال – حي المصايف – ص.ب 876
تلفون972-2-2952608+/+ 972 - 2- 2952718-:
فاكس +972-2-2952985 -:
البريد االلكتروني org.dwrc@info / :

/

legal@dwrc.org

الصفحة االلكترونية org.dwrc.www :
غزة -:شارع الشهداء – عمارة حسنية – ص.ب 5251
هاتف 08-2849014 :

فاكس 08-2849010:

البريد االلكتروني org.dwrc@gaza -:
الرقم المجاني 1800224422 -:
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