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   4112 لسنة 1 رقم اإلجتماعي الضمان قانون

 42/1/4112 بتاريخ 7425 رقم الرسمية الجريدة عدد في نشر

 

 4112( لسنة 1قانون رقم )

 جتماعيقانون الضمان اإل

 )مع جميع تعديالته(

 :(1المادة )

 (2014يسمى ىذا القانكف )قانكف الضماف االجتماعي لسنة 

 الفصل األول

 يف ومجال التطبيقالتعار 

 :(4المادة )

أ. يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ القرينة 
 :عمى غير ذلؾ

 .رئيس المجمس: كزير العمؿ

 .المؤسسة العامة لمضماف اإلجتماعي :المؤسسة

 .مجمس إدارة المؤسسة :المجمس

 .دير عاـ المؤسسةم :المدير العاـ

 .مجمس تأمينات الضماف االجتماعي المشكؿ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف :مجمس التأمينات
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 .مجمس استثمار أمكاؿ الضماف االجتماعي المشكؿ كفؽ أحكاـ ىذا القانكف :ستثمارمجمس اإل

 .جتماعيمكاؿ الضماف اإلأستثمار إرئيس مجمس  :ستثماررئيس مجمس اإل

 .جتماعي المؤسس كفؽ أحكاـ ىذا القانكفندكؽ استثمار أمكاؿ الضماف اإلص :صندكؽ االستثمار

( مف 14ستثمار المعيف كفؽ أحكاـ الفقرة )ج( مف المادة )رئيس صندكؽ اإل :رئيس صندكؽ االستثمار
 . ىذا القانكف

 .أم مف التأمينات المشمكلة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف :التأميف

معنكم يستخدـ عامبلن أك أكثر مف الخاضعيف ألحكاـ ىذا كؿ شخص طبيعي أك  :صاحب العمؿ
 .القانكف

 .الشخص الطبيعي الذم تسرم عميو أحكاـ ىذا القانكف ذكران كاف أـ أنثى :المؤمف عميو

( الممحؽ بيذا القانكف كأم أمراض 1اإلصابة بأحد أمراض المينة المبينة في الجدكؿ رقـ ) :إصابة العمؿ
يا ليذا الجدكؿ بناء عمى تنسيب المرجع الطبي أك اإلصابة الناشئة عف أخرل يقرر المجمس إضافت

حادث كقع لممؤمف عميو أثناء تأديتو لعممو أك بسببو بما في ذلؾ كؿ حادث يقع لو خبلؿ ذىابو لعممو أك 
عكدتو منو شريطة أف يككف ذلؾ بالشكؿ المعتاد اك اف يككف الطريؽ الذم سمكو مسارا مقبكال لمذىاب 

 . اك االياب منو لمعمؿ

كؿ عجز ينشأ عف إصابة العمؿ كيفقد المؤمف عميو بسببو مقدرتو الجسدية  :العجز الكمي اإلصابي الدائـ
 %(.75عمى العمؿ بصفة دائمة بنسبة ال تقؿ عف )

كؿ عجز ينشأ عف إصابة العمؿ كيفقد المؤمف عميو بسببو مقدرتو  :العجز الجزئي اإلصابي الدائـ
  %(.75عمؿ بصفة دائمة بنسبة تقؿ عف )الجسدية عمى ال

العجز غير الناشئ عف إصابة العمؿ كغير القابؿ لمشفاء كيحكؿ كميان  :العجز الكمي الطبيعي الدائـ
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 . كبصفة دائمة دكف مزاكلة المؤمف عميو الم مينة اك عمؿ

فاء كيفقد المؤمف العجز غير الناشئ عف إصابة العمؿ كغير القابؿ لمش :العجز الجزئي الطبيعي الدائـ
 . عميو بسببو القدرة عمى مزاكلة عممو أك مينتو األصمية إال أنو ال يحكؿ دكف مزاكلتو الم مينة اك عمؿ

 . حكاـ ىذا القانكفأنظمة الصادرة بمكجب مجمس كفؽ األالتعميمات التي يصدرىا ال :التعميمات التنفيذية

حكاـ ىذا أتئنافية التي يشكميا المجمس كفؽ سأك اإلأك المجاف الطبية األكلية  المجنة :المرجع الطبي
 .القانكف

راتب تقاعد الشيخكخة أك راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي أك راتب التقاعد المبكر اك راتب  :راتب التقاعد
 .صابة العمؿإك راتب تقاعد الكفاة الناشئة عف تقاعد الكفاة الطبيعية أ

ؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ ك راتب اعتبلأمي الطبيعي الدائـ بلؿ العجز الكراتب اعت :راتب االعتبلؿ
 .صابي الدائـب اعتبلؿ العجز الجزئي اإلك راتأصابي الدائـ ك راتب اعتبلؿ العجز الكمي اإلأ

المقابؿ النقدم أك المقابؿ العيني الذم يتقاضاه المؤمف عميو لقاء عممو كفقان لؤلسس كالضكابط  :األجػػر
 .حكاـ ىذا القانكفأاالنظمة الصادرة بمقتضى  تحددىا التي

المنتفعكف مف عائمة المؤمف عميو أك عائمة صاحب راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الكارد  :المستحقكف
 .( مف ىذا القانكف79ذكرىـ  في المادة )

الفقرة )ج( مف  أفراد عائمة صاحب راتب التقاعد الذيف يتكلى إعالتيـ كيتـ تحديدىـ كفؽ احكاـ :المعالكف
 .( مف ىذا القانكف62المادة )

الحالة التي ال تتكافر فييا فرصة عمؿ مناسبة لممؤمف عميو رغـ قدرتو عمى العمؿ كرغبتو فيو  :التعطؿ
 .كبحثو عنو

 .المؤمف عميو الذم تنطبؽ عميو حالة التعطؿ :المتعطؿ
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 .الكالدةالمدة الزمنية التي تمنح لممؤمف عمييا بسبب  :إجازة األمكمة

ك ألمؤمف عمييا نتيجة تعرضو لعكامؿ ك حياة اأضرار بصحة لى اإلإالميف التي تؤدم  :الميف الخطرة
ظركؼ خطرة في بيئة العمؿ عمى الرغـ مف تطبيؽ شركط كمعايير السبلمة كالصحة المينية كتحدد 

 .بنظاـ يصدر ليذه الغاية

ك عامة أك مؤسسة رسمية أك ىيئة أة اك دائرة حككمية كزار  : أمد ىذا القانكف تعني كممة المنشأةب. لمقاص
شخاص ك اكثر مف األأستخدـ عامبل ك اعتبارم يأك أم شخػص طبيعي أك جمعيػة أك مؤسسػة أك أم شركة أ

خرل تحددىا أم جية أك أم شخص طبيعي يعمؿ لحسابو الخاص أك أحكاـ ىذا القانكف الخاضعيف أل
 .القانكف حكاـ ىذاأنظمة الصادرة بمقتضى األ

 (:3المادة )

 :أ. يشمؿ ىذا القانكف التأمينات التالية

 . تأميف إصابات العمؿ .1
 .تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة .2
 . تأميف األمكمة .3
 .تأميف التعطؿ عف العمؿ .4
 . التاميف الصحي .5

دة عمى األشخاص ( مف الفقرة ) أ( مف ىذه الما 4( ك ) 3( ك ) 2( ك) 1ب. تسرم التأمينات الكاردة في البنكد ) 
 . الخاضعيف ألحكاـ ىذا القانكف عند سرياف مفعكلو

( مف الفقرة )أ( مف ىذه المادة عمى األشخاص الخاضعيف ألحكاـ ىذا  5ج. يسرم التأميف الكارد في البند )
 : بناء عمى تنسيب المجمس عمى أف يحدد في ىذا القرار ما يمي القانكف بقرار مف مجمس الكزراء 

 . دء بالتطبيؽتاريخ الب .1
 . الفئات المشمكلة بالتأميف .2
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 . تاريخ كضع المرحمة األكلى كأم مرحمة أخرل تالية مكضع التطبيؽ .3
 . مناطؽ تطبيؽ التأميف في كؿ مرحمة مف مراحؿ التطبيؽ .4
 . فئات أصحاب العمؿ كالعمؿ الممزميف بالتأميف في كؿ مرحمة مف المراحؿ .5

جمس إعفاء المنشآت مف الفكائد كالغرامات المترتبة كفؽ أحكاـ ىذا د. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب الم 
 . القانكف لمدة ال تتجاكز ستة أشير مف تاريخ البدء بتطبيؽ التأميف الصحي

. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس تطبيؽ التأميف الصحي لممستفيديف منو مشتركيف كمنتفعيف 1ىػ.
باالتفاؽ مع المؤسسات كالجيات المختصة ذات العبلقة كليذه الغاية سكاء مف قبؿ المؤسسة منفردة أك 

 . يستحدث في المؤسسة صندكؽ خاص لمتأميف الصحي

( مف ىذه الفقرة يصدر نظاـ خاص يحدد فئات المستفيديف مف ىذا  1لغايات تنفيذ أحكاـ البند ) .2
ف عمييـ كما يحدد ىذا النظاـ التأميف كأحكامو كشركطو األخرل كنسب االقتطاع مف المنشآت كالمؤم

 . كيفية إدارة الصندكؽ كاستثمار أمكالو كالمنافع التأمينية المترتبة عمى تطبيؽ ىذا التأميف

 (:2المادة )

يخضع ألحكاـ ىذا القانكف كؿ مف الفئات المبينة تاليا ممف أكمؿ ست عشرة سنة دكف أم تمييز بسبب  -أ
و كأيا كانت طبيعة األجر شريطة أف ال يقؿ األجر الذم تحتسب الجنسية كميما كانت مدة العقد أك شكم

االشتراكات عمى أساسو عف أم منيـ عف الحد األدنى لبلجكر المعتمد كفقا لقانكف العمؿ النافذ كسكاء أكاف 
أداء العمؿ بصكرة رئيسية داخؿ المممكة أـ خارجيا مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ االتفاقيات الدكلية التي تنظـ 

 : عد االزدكاج في التأميناتقكا

 . جميع العماؿ الخاضعيف ألحكاـ قانكف العمؿ النافذ .1
األشخاص العاممكف غير الخاضعيف لمتقاعد بمكجب أحكاـ قانكف التقاعد المدني أك قانكف التقاعد  .2

 . العسكرم
سكرية العربية األشخاص األردنيكف العاممكف لدل البعثات اإلقميمية كالدكلية كالبعثات السياسية أك الع .3
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 . كاألجنبية العاممة في المممكة كالممحقيات كالمراكز الفنية كالتعميمية التابعة ليا
العاممكف لحسابيـ الخاص كأصحاب العمؿ كالشركاء المتضامنكف العاممكف في منشآتيـ كذلؾ  .4

فترة ال  بصدكر قرار عف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس بشمكليـ بأحكاـ ىذا القانكف خبلؿ
عمى أف تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى ىذا القانكف األحكاـ المتعمقة   1/1/2015تتجاكز تاريخ 

بشمكليـ بما في ذلؾ ساعات العمؿ كاإلجازات كالراحة كالتفتيش كاجكرىـ المشمكلة بأحكاـ ىذا 
 . القانكف

 : ال تخضع الفئات التالية ألحكاـ ىذا القانكف -ب 

دكف اشتراكات تقاعدية كفؽ أحكاـ قانكف التقاعد المدني اك قانكف التقاعد االشخاص الذيف يؤ  .1
 . العسكرم

االشخاص غير األردنييف العاممكف لدل البعثات اإلقميمية كالدكلية كالبعثات السياسية أك العسكرية  .2
 . العربية كاألجنبية العاممة في المممكة كالممحقيات كالمراكز الفنية كالتظيمية التابعة ليا

 : العماؿ الذيف تككف عبلقتيـ بصاحب العمؿ غير منتظمة كتعتبر العبلقة منتظمة كفقا لما يمي .3

 . أ. لمعامؿ في المياكمة اذا عمؿ ستة عشر يكما فأكثر في الشير الكاحد 

ب. لمعامؿ بالساعة اك بالقطعة اك بالنقمة اك مف في حكميـ اذا عمؿ ستة عشر يكما فأكثر في الشير الكاحد  
 . بغض النظر عف عدد ساعات العمؿ اك القطع أك النقبلت في اليـك الكاحد

ج. لمعامؿ الذم يتقاضى أجرا شيريا بغض النظر عف عدد أياـ عممو في الشير الكاحد باستثناء الشير 
  األكؿ اللتحاقو بالعمؿ فيتـ تطبيؽ مبدأ ستة عشر يـك عمؿ فأكثر في الشير الكاحد . 

عمى خدـ المنازؿ كمف في حكميـ  ( مف ىذا القانكف ، يجكز تطبيؽ التأمينات  3المادة ) مع مراعاة أحكاـ -ج
بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس كتنظـ جميع األمكر المتعمقة بشمكليـ بيذه التأمينات 

 . بمكجب األنظمة الصادرة بمقتضى احكاـ ىذا القانكف

رة )أ( مف ىذه المادة يجكز لممؤسسة استثناء بعض العامميف الذيف ال عمى الرغـ مما كرد بأحكاـ الفق. 1 - د
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تتجاكز أعمارىـ الثامنة كالعشركف عامان مف الشمكؿ بتأميف الشيخكخة في المنشآت التي ال يزيد عدد 
( عامبلن كالُمسجمة في المممكة بعد نفاذ أحكاـ ىذا القانكف المعدؿ كذلؾ لمدة ال 25العامميف فييا عمى )

جاكز خمس سنكات مف تاريخ تسجيؿ المنشأة عمى أف تمتـز المنشأة بدفع اشتراكات تأميف العجز كالكفاة تت
 .% ( مف أجكر المؤمف عمييـ الخاضعة لبلقتطاع1بنسبة )

 .يبقى التزاـ المنشأة قائمان بشمكؿ المؤمف عمييـ بباقي التأمينات المطبقة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف .2
( مف ىذه الفقرة إذا أكمؿ المؤمف عميو سف 1تـ إيقاؼ العمؿ بما كرد في البند )في جميع األحكاؿ ي .3

 .الثامنة كالعشريف مف عمره
 .يتـ تنظيـ أحكاـ ىذه الفقرة كفؽ نظاـ يصدر ليذه الغاية .4

 (:5المادة )

ممكا ست أ. تسرم أحكاـ ىذا القانكف المتعمقة بتأميف اصابات العمؿ عمى المتدربيف عمى العمؿ الذيف لـ يك
عشرة سنة مف أعمارىـ كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف دكف أف تتحمؿ المنشأة أم 

 . اشتراكات عنيـ

ب. إذا أصيب المتدرب عمى العمؿ بالعجز الكمي االصابي الدائـ أك تكفي نتيجة إصابة العمؿ فيستحؽ راتبا  
 . ؿ أك راتب التقاعدشيريا يعادؿ الحد األدنى المقرر لراتب االعتبل

ج. إذا أصيب المتدرب عمي العمؿ بعجز جزئي دائـ ناشئ عف إصابة العمؿ فيستحؽ تعكيضا يعادؿ نسبة 
 .ذلؾ العجز إلى الراتب المشار إليو في الفقرة )ب( مف ىذه المادة عف ستة كثبلثيف شيرا

ف عمى المتدرب الذم أكمؿ السادسة ( مف ىذا القانك  2د. ينطبؽ تعريؼ )المؤمف عميو( الكارد في المادة )
 . عشرة مف عمره

 (:6المادة )

أ. مع مراعاة أحكاـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة ، يككف التأميف في المؤسسة إلزاميا لمفئات المنصكص عمييا 
 . ( مف ىذا القانكف 4في الفقرة ) أ ( مف المادة )
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أميف باستثناء ما كرد عميو نص خاص في ىذا ب. ال يجكز تحميؿ المؤمف عميو أم نسبة مف نفقات الت 
 القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه

ج. إذا كاف أصحاب المنشأة خاضعيف ألحكاـ نظاـ تأميف تقاعد الزامي بمقتضى أحكاـ التشريعات النافذة   
 .( مف ىذا القانكف7فيككف تأمينيـ في المؤسسة اختياريا كفؽ أحكاـ المادة )

 (:7المادة )

جكز لكؿ مف الفئات التالية االنتساب بصفة اختيارية الى تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة لغايات أ. ي
الحصكؿ عمى راتب التقاعد المبكر اك راتب تقاعد الشيخكخة اك راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي اك راتب 

ائـ اك راتب تقاعد الكفاة اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ اك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الد
 : الطبيعية

الشخص الطبيعي األردني سكاء كاف مقيما داخؿ المممكة اك خارجيا شريطة اف ال يككف قد اكمؿ  .1
 . سف )الستيف( لمذكر اك سف )الخامسة كالخمسيف( لبلنثى عند انتسابو ألكؿ مرة بيذا التأميف

 . ىذا القانكف المؤمف عميو االردني الذم يخرج مف نطاؽ تطبيؽ احكاـ .2
أصحاب المنشآت االردنيكف الخاضعكف الحكاـ أم نظاـ تأميف تقاعد إلزامي بمقتضى احكاـ  .3

 . التشريعات النافذة

ب. يؤدم المؤمف عميو الذم انتسب بصفة اختيارية كفقا الحكاـ ىذه المادة االشتراكات التي تمتـز بيا المنشأة  
أميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة كما يمتـز بدفع االشتراكات خبلؿ كالتي يمتـز بيا المؤمف عميو كاممة عف ت

الخمسة عشر يكما االكلى مف الشير التالي لبلستحقاؽ كفي حاؿ تأخره يدفع فائدة تأخير قدرىا كاحد بالمائة 
 . شيريا عف أم مف االشتراكات التي تأخر عف أدائيا

و فترات اشتراؾ فعمية لغايات استحقاقو راتب التقاعد أك ج. تعتبر فترات االشتراؾ بصفة اختيارية لممؤمف عمي 
  عمييا في الفقرة )أ( مف ىذه المادة .  راتب االعتبلؿ المنصكص 

د. تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف آليات اشتراؾ المؤمف عميو بصفة اختيارية كاألجر 
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 . نتساب االختيارمالخاضع لبلقتطاع كالحاالت التي يتـ فييا إيقاؼ اال

 الفصل الثاني

 التنظيم اإلداري لممؤسسة

 (:8المادة )

أ . تنشأ بمقتضى احكاـ ىذا القانكف مؤسسة تسمى )المؤسسة العامة لمضماف االجتماعي( تتمتع بالشخصية 
براـ ال دارم كليا بيذه الصفة أف تقكـ بجميع التصرفات القانكنية كا  عقكد بما االعتبارية كذات استقبلؿ مالي كا 

في ذلؾ حؽ التقاضي كتممؾ األمكاؿ المنقكلة كغير المنقكلة كاستثمارىا كقبكؿ اليبات كالمساعدات كالتبرعات 
كالكصايا كاالقتراض كالقياـ باإلجراءات القانكنية كاف تنيب عنيا ليذه الغاية المحامي العاـ المدني أك أم 

 . محاـ تككمو ليذه الغاية

 . س لممؤسسة في عماف كليا أف تنشىء فركعا كمكاتب داخؿ المممكة كخارجياب. يككف المركز الرئي 

ج. لغايات استثمار أمكاؿ المؤسسة ينشا فييا صندكؽ يسمى )صندكؽ استثمار أمكاؿ الضماف االجتماعي(  
دارتيا كاستثمارىا بمك  جب يتمتع باستقبلؿ إدارم كتحدد كيفية إدارتو كآليات عممو كاالمكاؿ المخصصة لو كا 

 . نظاـ خاص يصدر ليذه الغاية

 (:9المادة )

  : أ. يككف لممؤسسة مجمس إدارة برئاسة رئيس المجمس كعضكية كؿ

  المدير العاـ نائبا لرئيس المجمس .1
 . رئيس صندكؽ االستثمار .2
 . نائب محافظ البنؾ المركزم المختص باالستثمار .3
 .كزراءممثؿ عف القكات المسمحة كاألجيزة األمنية يسميو مجمس ال .4
عمى أف يككف أحدىما مف أصحاب  اثنيف يمثبلف النقابات المينية يسمييما رؤساء النقابات المينية  .5
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 .العمؿ كاآلخر مف المينييف
 .أربعة يمثمكف العماؿ يسمييـ االتحاد العاـ لنقابات العماؿ .6
راف تختارىما أربعة يمثمكف أصحاب العمؿ اثناف منيـ تختارىما غرفة صناعة األردف كاالثناف اآلخ .7

 . غرفة تجارة األردف

( مف الفقرة )أ( مف ىذه المادة أف 7-4ب. يراعى عند اختيار األعضاء المنصكص عمييـ في البنكد مف ) 
 . يككنكا مف ذكم الخبرة كالكفاءة كاالختصاص

ة ثبلث ( مف الفقرة )أ( مف ىذه الماد 7-4ج. تككف مدة عضكية األعضاء المنصكص عمييـ في البنكد مف )  
سنكات لمرة كاحدة فقط كال يجكز إعادة نفس العضك إال بعد مركر ثبلث سنكات عمى األقؿ عمى انتياء 

 : عضكيتو كتنتيي عضكية أم منيـ حكما بقرار مف المجمس في ام مف الحاالت التالية

 . إذا تخمؼ عف حضكر ثبلث جمسات عادية متتالية .1
 . جمس كعامؿ أك صاحب عمؿإذا فقد الصفة التي عيف مف اجميا في الم .2
إذا حكـ عميو بأم جـر مخؿ باألخبلؽ كاآلداب العامة اك الشرؼ اك بأم جـر سرقة اك احتياؿ اك  .3

 . إساءة ائتماف أك بأم جناية كلك رد إليو اعتباره أك شممو عفك عاـ
 . اذا ثبت إعساره أك أعمف إفبلسو .4

 (:11المادة )

يسو مرة عمى األقؿ كؿ شير كلو أف يعقد اجتماعات غير عادية إذا أ. يعقد المجمس اجتماعاتو بدعكة مف رئ
رأل رئيس المجمس ضركرة لذلؾ أك بناء عمى طمب مقدـ مف أربعة أعضاء عمى األقؿ ، يبيف فيو أسباب 

 الدعكة لبلجتماع كاألمكر التي ستبحث فيو.

مى أف يككف مف بينيـ الرئيس أك ب. يككف اجتماع المجمس قانكنيا إذا حضره ما ال يقؿ عف ثمثي أعضائو ع 
نائبو في حاؿ غيابو كتتخذ القرارات بأكثرية أصكات الحاضريف عمى األقؿ كعند تساكم األصكات يرجح 

 الجانب الذم صكت معو رئيس االجتماع.
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 . ج. لممجمس أف يدعك خبيرا أك أكثر مف المختصيف لحضكر االجتماع لغايات االستئناس برأيو

يرية لرئيس المجمس كأعضائو بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس المجمس د. تحدد مكافأة ش
 . ( دينار كيتـ ربط ىذه المكافأة بحضكر الجمسات 500كبحد أقصاه )

 (:11المادة )

يتكلى المجمس اإلشراؼ عمى شؤكف المؤسسة كأعماليا كتناط بو ليذا الغرض جميع الصبلحيات كالمياـ 
 : لؾالبلزمة بما في ذ

 . أ. إقرار السياسات العامة التأمينية لممؤسسة 

ب. إقرار السياسات العامة االستثمارية لممؤسسة لتعظيـ القيمة السكقية لبلصكؿ ككضع أىداؼ استثمارية  
 . كتحديد معايير كآليات كمحددات لبلستثمارات

 . ؽ أىداؼ السياسة االستثماريةج. مراقبة العممية االستثمارية لتعظيـ المحفظة كالتحكط كالتتبع كتحقي

 . د. إقرار الخطة العامة الستثمار أمكاؿ المؤسسة

 . ىػ. إقرار الييكؿ التنظيمي كجدكؿ تشكيبلت الكظائؼ ككصفيا ككصؼ المياـ كالمسؤكليات في المؤسسة

عداده   . ك. تعييف خبراء تأميف كخبراء اكتكارييف لفحص المركز المالي لممؤسسة كا 

 . كالمبالغ المخصصة لكؿ منيا مكازنة السنكية لممؤسسة مع بياف أكجو الصرؼ المختمفة ز. إقرار ال

  ح. إقرار التقرير السنكم كالبيانات المالية الختامية لممؤسسة .  

 . ط. تعييف مدقؽ حسابات قانكني خارجي لتدقيؽ حسابات المؤسسة

 : كالنكاب عمى أف تتضمف ما يمي م. رفع تقارير ربع سنكية لمجمس الكزراء كلمجمسي األعياف 

  البيانات كالحسابات المالية .1
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 . النتائج األساسية المتعمقة باداء االستثمارات .2
 . مدل تطابؽ أداء مديرم المحافظ االستثمارية مع القيـ المستيدفة في الخطة العامة لبلستثمار .3
 . بياف سياسة االستثمارات لممرحمة القادمة .4
 . شأف المركز المالي لممؤسسةتقرير المدقؽ الخارجي ب .5
 . التقارير الربعية لكؿ مف لجنة المراقبة كمجمس االستثمار .6
  .السياسات االستثمارية كالمعايير كاإلجراءات .7
 . تحميؿ كمطابقة لكؿ مف المكجكدات كالمطمكبات .8
إقرار مف المجمس يؤكد اف جميع االستثمارات التي تمت خبلؿ الفترة السابقة تتفؽ مع سياسة  .9

االستثمار كالمعايير كاإلجراءات كفقا لمقانكف كاالنظمة كالقرارات كالتعميمات كتبيف أم خمؿ حاؿ 
 . كركده

ؾ. إصدار التعميمات التنفيذية كالتنظيمية الداخمية كالمالية كاإلدارية كالفنية كاالستثمارية لممؤسسة بما يكفؿ 
  تحقيؽ أغراضيا . 

 . مة الخاصة بالمؤسسةؿ. اقتراح مشركعات القكانيف كاألنظ

 . ـ. تفكيض مف ينكب عنو بالتكقيع في األمكر المالية كالقضائية كاإلدارية 

 .ف. تشكيؿ لجاف دائمة كمؤقتة كتحديد مياميا كصبلحياتيا كاتعابيا 

س. إقرار أسس الحككمة الرشيدة كمعاييرىا في المؤسسة بما في ذلؾ سياسات منع تضارب المصالح 
 .جراءات لمحد مف ىذه التضارباتالمحتممة ككضع إ

 . ع. إقرار دليؿ الستثمارات كمكجكدات المؤسسة كتطكيره كمما دعت الحاجة إلى ذلؾ 

 . ؼ. أم صبلحيات أخرل تناط بو بمكجب أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة بمقتضاه

 (:14المادة )
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زراء بناء عمى تنسيب رنيس المجمس كيتكلى المياـ يعيف المدير العاـ كيحدد راتبو بقرار مف مجمس الك 
 : كالصبلحيات التالية

 .أ. تطبيؽ السياسة التي يقرىا المجمس كتنفيذ القرارات التي يصدرىا 

  لممؤسسة كعرضيا عمى المجمس إلقرارىا .  ب. إعداد مشركع المكازنة السنكية كالبيانات المالية الختامية 

بأعماؿ المؤسسة كالمتعمقة بحالتيا المالية كرفعيا الى المجمس كمتابعة أعماؿ ج. إعداد التقارير الخاصة 
 . المؤسسة

دارة جميع أجيزتيا   . د. اإلشراؼ عمى مكظفي المؤسسة كمستخدمييا كا 

 . ىػ. الصبلحيات المنكطة بو بمقتضى األنظمة كالتعميمات التنفيذية الصادرة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف

 .يات أخرل يفكضيا لو المجمس عمى أف يككف التفكيض خطيا كمحدداك. أم مياـ كصبلح 

ز. إصدار التعميمات التطبيقية البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالتعميمات التنفيذية الصادرة 
 . بمقتضاه

 (:13المادة )

 : ؿ مفأ. يشكؿ في المؤسسة مجمس يسمى )مجمس التأمينات( برئاسة المدير العاـ كعضكية ك

 . أميف عاـ كزارة الصحة  .1
اثنيف يختارىما المجمس مف بيف أعضانو عمى أف يككف احدىما مف ممثمي العماؿ كاآلخر مف ممثمي  .2

 . أصحاب العمؿ
ثبلثة مف خارج المؤسسة مف ذكم الخبرة كاالختصاص يعينيـ مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب  .3

  المجمس. 

 : لصبلحيات التاليةب. يتكلى مجمس التأمينات المياـ كا
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 . اقتراح السياسة العامة التأمينية كرفعيا إلى المجمس إلقرارىا .1
اإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة التأمينية لممؤسسة ككضع الخطط كالبرامج البلزمة لتنفيذ تمؾ السياسة  .2

 . كمتابعتيا
ياف أكجو الصرؼ التنسيب لممجمس بإقرار مشركع المكازنة السنكية لممؤسسة لمجانب التأميني مع ب .3

 . المختمفة كالمبالغ المخصصة لكؿ منيا
 . الكظيفي رفع التقارير الدكرية لممجمس عف األنشطة التأمينية كاألداء  .4
مراجعة التقرير السنكم عف عماؿ الجانب التأميني كالبيانات المالية الختامية المتعمقة بيذا الجانب  .5

  كالتنسيب لممجمس بإقراره
 . زمة لمعمؿ التأميني كفقا لمتعميمات التنفيذيةتسمية المجاف البل .6
إعداد مشركعات التعميمات التنفيذية لمجانب التأميني بما يكفؿ تحقيؽ أغراض المؤسسة كرفعيا إلى  .7

 . المجمس
أم صبلحيات أخرل يفكضيا لو المجمس أك تناط بو بمكجب األنظمة كالتعميمات التنفيذية الصادرة  .8

 . كفؽ أحكاـ ىذا القانكف

 .ج. يختار مجمس التأمينات مف بيف أعضائو نانبا لرئيسو يقـك مقامو عند غيابو

د. تحدد الشؤكف المتعمقة بمجمس التأمينات بما في ذلؾ إدارتو ككيفية عقد اجتماعاتو كاتخاذ قراراتو  
ريا كيتـ ( دينار شي 500عمى أف ال تتجاكز ىذه المكافأة مبمغا كقدره ) كصبلحيات رئيسو كمكافآت أعضائو 

 . ربط ىذه المكافأة بحضكر الجمسات بمكجب نظاـ خاص يصدر ليذه الغاية

ىػ. يشكؿ مجمس التأمينات المجاف التأمينية كيسمي أعضاءىا بناء عمى تنسيب المدير العاـ كذلؾ لغايات 
مقتضاه عمى تسكية حقكؽ المؤمف عمييـ كالمنشآت كتطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة ب

اف تحدد مياميا كصبلحياتيا كأتعابيا ككافة الشؤكف المتعمقة بيا بمكجب األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ 
 :ىذا القانكف

 . لجنة أك لجاف تسكية الحقكؽ األكلية .1
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 . لجنة تسكية الحقكؽ االستئنافية .2
 . لجنة شؤكف الضماف .3

 (:12المادة )

  :ستثمار أمكاؿ الضماف االجتماعي( ممف يميأ. يشكؿ في المؤسسة مجمس يسمى )مجمس ا

 . رئيس صندكؽ االستثمار  نائبا لرئيس مجمس استثمار أمكاؿ الضماف االجتماعي .1
 المدير العاـ .2
اثنيف يختارىما المجمس مف بيف أعضانو أحدىما مف ممثمي العماؿ كثانييما مف ممثمي أصحاب  .3

 . ثمارالعمؿ مف ذكم الخبرة كالكفاءة كاالختصاص في االست
خمسة مف خارج المؤسسة مف ذكم الخبرة كاالختصاص يعينيـ مجمس الكزراء بناء عمي تنسيب  .4

  المجمس عمى أف يسمي مجمس الكزراء احدىـ رئيسا لمجمس االستثمار . 

 : ب. يتكلى مجمس االستثمار المياـ كالصبلحيات التالية

 . ا إلى المجمس إلقرارىاكضع السياسة العامة االستثمارية لصندكؽ االستثمار كرفعي .1
 . كضع الخطة العامة الستثمار أمكاؿ المؤسسة كرفعيا إلى المجمس إلقرارىا .2
اإلشراؼ عمى تنفيذ السياسة االستثمارية لممؤسسة ككضع الخطط كالبرامج البلزمة لتنفيذ تمؾ السياسة  .3

  . كمتابعتيا
ارية لممؤسسة كخطتيا العامة كبما يتفؽ اتخاذ القرارات االستثمارية البلزمة لتنفيذ السياسة االستثم .4

 . كأحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه
التنسيب لممجمس بإقرار مشركع المكازنة السنكية لصندكؽ االستثمار مع بياف أكجو الصرؼ المختمفة  .5

 . لكؿ منيا كالمبالغ المخصصة 
 . دائورفع التقارير الدكرية لممجمس عف نشاط صندكؽ االستثمار كأ .6
مراجعة التقرير السنكم عف أعماؿ صندكؽ االستثمار كالبيانات المالية الختامية المتعمقة بو كالتنسيب  .7

  .لممجمس بإقرارىا
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 . التنفيذية تسمية المجاف البلزمة لمعمؿ االستثمارم كفقا لمتعميمات  .8
ض المؤسسة كرفعيا إعداد مشركعات التعميمات التنفيذية لصندكؽ االستثمار بما يكفؿ تحقيؽ أغرا .9

 . إلى المجمس
أم صبلحيات أخرل يفكضيا لو المجمس أك تناط بو بمكجب األنظمة كالتعميمات التنفيذية التي  .10

 . تصدر بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف

ج. يعيف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس المجمس رئيسا متفرغا لصندكؽ االستثمار لمدة سنتيف قابمة 
 . اتبو بقرار مف مجمس الكزراءلمتجديد كيحدد ر 

د. تحدد الشؤكف المتعمقة بمجمس االستثمار بما في ذلؾ إدارتو ككيفية عقد اجتماعاتو كاتخاذ قراراتو 
 . كصبلحيات رئيس مجمس االستثمار كرئيس صندكؽ االستثمار بمكجب نظاـ خاص يصدر ليذه الغاية

مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس المجمس  ق. تحدد مكافأة شيرية ألعضاء مجمس االستثمار بقرار
( دينار كيتـ ربط ىذه المكافأة بحضكر الجمسات باستثناء رئيس مجمس االستثمار الذم  500كبحد اقصاه )

 . تحدد مكافأتو بقرار مف مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب رئيس المجمس

 (:15المادة )

( 14( ك ) 13منصكص عمييـ في الفقرة )أ( مف المادتيف )تككف مدة عضكية األعضاء مف خارج المؤسسة ال
 . مف ىذا القانكف ثبلث سنكات قابمة لمتجديد لمرة كاحدة كتنتيي عضكية أم منيـ بطريقة تعيينو ذاتيا

 (:16المادة )

لجنة المراقبة( مف ثبلثة اعضاء كتككف مدة العضكية ثبلث لمجمس مف بيف أعضانو لجنة تسمى )أ. يشكؿ ا
 .قابمة لمتجديد مرة كاحدة سنكات

ب. تنتخب لجنة المراقبة رئيسا ليا مف بيف أعضانيا كتجتمع بدعكة منو مرة عمى األقؿ كؿ شيريف ككمما 
 : دعت الحاجة كتتكلى المياـ كالصبلحيات التالية
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لخاصة مراقبة اعماؿ إدارة المؤسسة المتعمقة بالشؤكف المالية كاالستثمارية كتدقيؽ التقارير المالية ا .1
 . بيا بما في ذلؾ بياناتيا المالية الختامية قبؿ عرضيا عمى المجمس

بداء الرأم في انظمة المؤسسة المالية  .2 مراجعة تقارير التدقيؽ الداخمي في المؤسسة كقكاعد الحككمة كا 
 . كالخطة الحسابية العامة كاألصكؿ المحاسبية ليا كرفعيا الى المجمس

ي تناط بيا بمكجب أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة كالتعميمات الصادرة ممارسة الصبلحيات األخرل الت .3
 . بمقتضاه

 .ج. ال يجكز اف يككف المدير العاـ كرئيس صندكؽ االستثمار أعضاء في لجنة المراقبة

 (:17المادة )

أ. يشكؿ المجمس لجنة تسمى )لجنة الحككمة الرشيدة( برئاسة احد أعضانو كعضكية اثنيف مف مجمس 
ينات كاثنيف مف مجمس االستثمار، كتككف مدة العضكية في ىذه المجنة ثبلث سنكات قابمة لمتجديد مرة التأم
 . كاحدة

  :ب. تتكلى لجنة الحككمة الرشيدة المياـ كالصبلحيات التالية 

التنسيب لممجمس بأسس الحككمة الرشيدة كمعاييرىا في المؤسسة إلقرارىا ككضع الضكابط كاآلليات  .1
 . االلتزاـ بيذه األسس كالمعايير التي تعزز

كضع سياسات لمنع تضارب المصالح كاإلقرارات المطمكبة مف أعضاء كؿ مف المجمس كمجمس  .2
 . التأمينات كمجمس االستثمار كالتأكد مف مدل االلتزاـ بتمؾ السياسات

مف  مراجعة الييكؿ التنظيمي لممؤسسة مف حيث تكزيع المسؤكليات كتفكيض الصبلحيات كالتأكد .3
 . كجكد آليات كسياسات سميمة لتقييـ األداء كالمساءلة

  . كأنشطتيا كضع السياسات العامة المتعمقة بإفصاح المؤسسة عف أعماليا  .4
التأكد مف تكفر مدكنة لقكاعد السمكؾ تحكـ أخبلقيات الكظيفة كسمككياتيا كتعميميا عمى جميع  .5

 . مكظفي المؤسسة
 . شيدة في المؤسسة إلى المجمستقديـ تقرير سنكم عف الحككمة الر  .6
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كضع األسس التي تنظـ عمميات تمثيؿ المؤسسة في ىيئات مديرم كمجالس إدارة الشركات  .7
 . المساىمة فييا بما يشمؿ تقييـ األشخاص المقترحيف لتمثيؿ المؤسسة

 . أم مياـ أك صبلحيات أخرل يكمفيا بيا المجمس .8

 . لرشيدة كعضكية لجنة المراقبةج. ال يجكز الجمع بيف عضكية لجنة الحككمة ا 

د. ال يجكز اف يككف المدير العاـ كرئيس صندكؽ االستثمار كرئيس مجمس االستثمار اعضاء في لجنة  
 . الحككمة الرشيدة

ىػ. ال يجكز الجمع بيف عضكية أم مف المجمس اك مجمس التأمينات اك مجمس االستثمار كتمثيؿ المؤسسة 
ئات مديرم كمجالس ادارة الشركات التي تساىـ فييا المؤسسة باستثناء في رئاسة اك عضكية أم مف ىي

 . الشركات المممككة بالكامؿ لممؤسسة كبمكافقة مجمس الكزراء عمى ذلؾ

 (:18المادة )

أ. يتـ فحص المركز المالي لممؤسسة مرة كؿ ثبلث سنكات عمى األقؿ بمعرفة جية متخصصة بالدراسات 
 . االكتكارية كمعتمدة عالميا

ب. يجب أف يتناكؿ المركز المالي لممؤسسة تقدير االلتزامات القائمة فإذا تبيف كجكد عجز مالي تمتـز 
الحككمة بتسديد ىذا العجز كيعتبر ما تدفعو الحككمة عمى ىذا الكجو دينا عمى المؤسسة تمتـز بتسديده مف 

 أم فائض يتكفر لدييا في السنكات المقبمة.

المركز المالي لممؤسسة كفقا ألحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة أف مكجكدات ج. إذا تبيف نتيجة فحص 
المؤسسة كما جرل تقديرىا في السنة العاشرة مف تاريخ إجراء التقييـ سكؼ تقؿ عف عشرة أضعاؼ نفقاتيا 
ف المقدرة في تمؾ السنة فعمى مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس اتخاذ اإلجراءات البلزمة بما يضم

 . تصكيب المركز المالي لممؤسسة كذلؾ مف خبلؿ السير باجراء التعديبلت التشريعية المبلئمة

 الفصل الثالث
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 الموارد المالية لممؤسسة

 (:19المادة )

 : أ. تتككف المكارد المالية لممؤسسة مف المصادر التالية

 . االشتراكات الشيرية التي تؤدييا المنشآت كالمؤمف عمييـ .1
تي تترتب بسبب التأخير في دفع االشتراكات كفؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى اف يتـ احتسابيا الفكائد ال .2

 . ( يكما مف تاريخ التحاقيـ بالعمؿ 60عمى المؤمف عمييـ بعد مركر )
 .الغرامات المترتبة كفؽ احكاـ ىذا القانكف .3
 . ريع استثمار أمكاؿ المؤسسة .4
 . لي لممؤسسةالقركض التي تقدميا الحككمة لسد العجز الما .5
المبالغ التي تتحقؽ لممؤسسة بمكجب احكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه أك أم تشريع  .6

 . آخر
اليبات كالمساعدات كالتبرعات كالكصايا كالقركض كأم إيرادات أخرل يقبميا المجمس شريطة مكافقة  .7

 . مجمس الكزراء عمييا إذا كانت مف مصدر غير أردني

إلنفاؽ مف أمكاؿ المؤسسة إال لما يقتضيو تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة ب. ال يجكز ا
 .بمقتضاه

 (:41المادة )

يتـ احتساب االشتراكات التي تؤدييا المنشأة أك التي تقتطع مف اجكر المؤمف عمييـ كفقا لبلنظمة الصادرة 
 : س كالحدكد التاليةبمقتضى احكاـ ىذا القانكف عمى أف تتـ مراعاة األحكاـ كاألس

 . أ. يككف الحد األعمى لبلجر الذم تحتسب االشتراكات عمى أساسو ثبلثة آالؼ دينار

(  1ب. يتـ ربط الحد األعمى لبلجكر الكارد في الفقرة ) أ ( مف ىذه المادة بالتضخـ كما تـ تعريفو في البند )  
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  شير كانكف الثاني مف كؿ عاـ . ( مف ىذا القانكف كذلؾ في   90مف الفقرة )أ( مف المادة )

 : ج. يستثنى مف تطبيؽ أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة كؿ ممف يمي

النافذ   2009( لسنة 26المؤمف عميو المشمكؿ بالتأميف قبؿ تاريخ سرياف مفعكؿ القانكف المعدؿ رقـ ) .1
سب االشتراكات ، كفي ىذه الحالة يككف الحد األعمى لبلجر الذم تحت  15/10/2009في تاريخ 

 . عمى أساسو خمسة آالؼ دينار
كتـ احتساب   15/10/2009المؤمف عميو الذم كاف قد تجاكز أجره خمسة آالؼ دينار قبؿ تاريخ  .2

 . اشتراكاتو عمى ىذا األساس كال يؤخذ بام زيادة تطرا عمى أجره بعد التاريخ المذككر
( مف ىذه الفقرة الحد األعمى لؤلجر  2ك)  ( 1في حاؿ كصكؿ أجر المؤمف عميو الكارد في البنديف ) .3

الخاضع لبلقتطاع المنصكص عميو في ىذه المادة يخضع ىذا األجر لمزيادة كفقا لآللية المنصكص 
 عمييا في الفقرة )ب( مف ىذه المادة.

مف  كتككف مسؤكلة عف دفعيا د. تمتـز المنشأة بدفع كامؿ االشتراكات المستحقة عمييا كعمى المؤمف عميو ،  
تاريخ التحاؽ المؤمف عميو بالعمؿ لدييا كحتى تركو لو شيرا بشير كيعتبر كسر الشير شيرا كامبل لغايات 
تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف كما يعتبر شير اإلنذار جزءا مف الخدمة الفعمية المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف، ما 

 . لـ يمتحؽ المؤمف عميو بعمؿ آخر خبلؿ ىذا الشير

األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف قكاعد اشتراؾ المؤمف عميو في حاؿ إصابتو أك إعارتو  ىػ. تحدد
أك انتدابو أك إيفاده في بعثة عممية أك إجازة دراسية داخؿ المممكة أك خارجيا أك خبلؿ إجازتو المرضية أك 

احتساب األجر الذم تؤدل عنو أم سبب آخر يكجب إيقاؼ أك تخفيض أجره ، كما تحدد تمؾ االنظمة قكاعد 
 . االشتراكات في ىذه الحاالت كمف يمتـز بأدائيا

 (:41المادة )

أ. عمى المنشأة أف تقدـ لممؤسسة البيانات التالية مفصمة تتضمف أسماء العامميف كالمتدربيف لدييا كأجكرىـ 
بقة لدفاترىا كسجبلتيا التي كذلؾ عمى النماذج التي يعتمدىا مجمس التأمينات كاف تككف ىذه البيانات مطا
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 :تحتفظ بيا كفؽ احكاـ التشريعات النافذة كالتي تحسب االشتراكات عمى أساسيا

الذيف ىـ عمى رأس عمميـ في كانكف الثاني مف كؿ عاـ كذلؾ خبلؿ مدة أقصاىا نياية شير آذار  .1
 .مف كؿ عاـ

 .اية الشير التالي اللتحاقيـ بالعمؿالذيف التحقكا بالعمؿ لدييا خبلؿ العاـ كذلؾ خبلؿ مدة أقصاىا ني .2
نياية الشير التالي النتياء  الذيف انتيت خدماتيـ لدييا خبلؿ العاـ كذلؾ خبلؿ مدة اقصاىا  .3

 .خدماتيـ

ب. إذا كانت المنشآة تحتفظ بالبيانات بإحدل الكسائؿ االلكتركنية فعمييا في ىذه الحالة االلتزاـ باألنظمة  
 .القانكف التي تحدد شركط اعتماد المؤسسة ليذه البيانات الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا

ج. عند عدـ تكافر البيانات لدل المنشأة كفؽ أحكاـ الفقرتيف )أ( ك)ب( مف ىذه المادة أك عدـ مطابقتيا  
لمكاقع تحسب االشتراكات كفقا لما تقدره المؤسسة كتككف المنشأة ممزمة بدفعيا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف، 

 . تـ تسكية حقكؽ المؤمف عميو عمى ىذا األساسكما ت 

 (:44المادة )

أ. عمى المنشأة أف تؤدم االشتراكات المقتطعة مف أجكر المؤمف عمييـ العامميف لدييا كاالشتراكات التي 
تؤدييا لحسابيـ إلى المؤسسة خبلؿ الخمسة عشر يكما االكلى مف الشير التالي لبلستحقاؽ كفي حالة تأخرىا 

  ئدة تأخير قدرىا )كاحد بالمائة( شيريا عف أم مف االشتراكات التي تأخرت عف أدائيا. تدفع فا

ب. تمتـز المنشأة بدفع غرامة قدرىا )كاحد بالمائة( مف االشتراكات المستحقة عف كؿ شير تتأخر فيو عف 
  ( مف ىذا القانكف.  21تزكيد المؤسسة بالبيانات الكاردة في الفقرة )أ( مف المادة )

ج. تمتـز المنشأة التي لـ تقتطع االشتراكات عف كؿ اك بعض العامميف لدييا أك التي لـ تؤد االشتراكات عمى 
االشتراكات التي لـ  أساس األجكر الحقيقية زيادة اك نقصانا بأف تؤدم غرامة قدرىا )ثبلثكف بالمائة( مف قيمة 

 . اك اخطار مسبؽ مف المؤسسة تؤدىا أك التي قامت بتأديتيا زيادة عف المقرر دكف إنذار

د. إذا تبيف لممجمس أف ىناؾ ظركفا أك أحكاال ال تنطكم عمى سكء نية حالت دكف قياـ المنشأة بأداء 
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االشتراكات المستحقة أك بعدـ إخطار المؤسسة بانتياء خدمة المؤمف عميو في المكاعيد المحددة فمو الحؽ في 
)ج( المنصكص عمييا في الفقرتيف )ب( كلمائة( مف مجمكع الغرامات إعفاء المنشأة بما ال يتجاكز )سبعيف با

 .مف ىذه المادة كفقا ألسس يضعيا المجمس كيتـ نشرىا في الجريدة الرسمية

ىػ. اذا ترتب عمى المنشأة فكائد تأخير أك غرامات بمقتضى أحكاـ ىذه المادة نتيجة لتخمفيا عف تسديد مبمغ 
ا ألحكاـ ىذا القانكف فيجكز لممؤسسة استعماؿ أم مبمغ مسدد لتسكية الفكائد معيف مف االشتراكات اك مخالفتي

 : كالغرامات المستحقة عمييا قبؿ تسكية االشتراكات التي تخمفت عف ادائيا كذلؾ كفقا لمترتيب التالي

لغ ( مف ىذا القانكف مف المبا 32)( ك 27أة كفقا ألحكاـ المادتيف )تسدد المبالغ المستحقة عمى المنش .1
 . التي تقـك المنشأة بدفعيا لممؤسسة

رصدة الدائنة لممبالغ التي دفعتيا المنشأة لتسديد المبالغ المترتبة عمييا مف اشتراكات كفكائد تحكؿ األ .2
 . كغرامات كؿ حسب نسبتو

 (:43المادة )

ذلؾ إذا عيدت المنشأة بتنفيذ العمؿ ألم شخص طبيعي أك اعتبارم كجب عمييا إخطار المؤسسة باسـ 
الشخص كعنكانو قبؿ تاريخ بدء العمؿ بأسبكع عمى األقؿ، كتعتبر المنشأة كىذا الشخص مسؤكليف مسؤكلية 

 . تضامنية عف الكفاء بااللتزامات المقررة كفؽ احكاـ ىذا القانكف

 الفصل الرابع

 تأمين إصابات العمل

 (:42المادة )

 :تتككف مصادر تمكيؿ تأميف إصابات العمؿ مما يمي

 .الشتراكات الشيرية التي تؤدييا المنشأة بنسبة )اثنيف بالمائة( مف أجكر المؤمف عمييـأ. ا 
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 .ب. الفكائد كالغرامات التي تترتب عمى عدـ التقيد بأحكاـ ىذا التأميف 

 . ج. ريع استثمار األمكاؿ المتأتية مف ىذه المصادر

 (:45المادة )

 :تشمؿ خدمات تأميف إصابات العمؿ ما يمي

  عناية الطبية التي تستمزميا الحالة المرضية لممصاب.أ. ال 

ب. البدالت اليكمية لمعجز المؤقت عف العمؿ إذا أصبح المصاب غير قادر عمى العمؿ بسبب إصابة العمؿ 
 .( مف ىذا القانكف31عمى أف تراعى في ذلؾ أحكاـ المادة )

 . ب كالمستحقيف عنوج. الركاتب الشيرية كتعكيضات الدفعة الكاحدة المستحقة لممصا 

د. نفقات الجنازة التي يستحؽ دفعيا في حاؿ كفاة المؤمف عميو نتيجة إصابة العمؿ كيحدد المجمس مقدارىا 
 . كمف تصرؼ ليـ

 (:46المادة )

  :( مف ىذا القانكف ما يمي 25أ. تشمؿ العناية الطبية المنصكص عمييا في الفقرة )أ( مف المادة )

 . ة كاإلقامة في المستشفىتكاليؼ المعالجة الطبي .1
 . الذم يعالج فيو كالعكدة منو نفقات انتقاؿ المصاب مف مكاف العمؿ أك مف سكنو إلى المكاف  .2
تكفير الخدمات كالتجييزات التأىيمية بما في ذلؾ األطراؼ الصناعية التي يقرر المرجع الطبي نكعيا  .3

 . كمستكاىا

 . القانكف آليات تنفيذ أحكاـ ىذه المادةب. تحدد االنظمة الصادرة بمقتضى احكاـ ىذا  

 (:47المادة )

أ. عمى المنشأة أف تقكـ بنقؿ المؤمف عميو المصاب اثر كقكع إصابة العمؿ إلى جية العبلج التي تعتمدىا 
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ببلغ أقرب مركز أمني عف اإلصابات التي يقرر المجمس ضركرة اإلببلغ عنيا خبلؿ ثماف  المؤسسة كا 
  يا كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف. كاربعيف ساعة مف حدكث

رفاؽ التقرير الطبي األكلي كذلؾ خبلؿ أربعة  ب. تمتـز المنشأة بإشعار المؤسسة بكقكع إصابة العمؿ خطيا كا 
عشر يكـ عمؿ مف تاريخ كقكعيا حدا أعمى كما تمتـز المنشأة بتزكيد المؤسسة بجميع ما تطمب مف كثائؽ 

 . قة باإلصابةكبيانات متعم

ج. في حاؿ تأخر المنشأة عف إشعار المؤسسة بإصابة العمؿ كفقا ألحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة تتحمؿ  
( مف ىذا القانكف ككامؿ البدؿ  26%( مف تكاليؼ العناية الطبية المترتبة كفؽ أحكاـ المادة )15ما نسبتو )

 ( منو. 29اليكمي المستحؽ كفؽ أحكاـ المادة )

لممؤمف عميو أك لذكيو الحؽ في إشعار المؤسسة بإصابة العمؿ خبلؿ مدة ال تتجاكز أربعة أشير مف  د. 
 . تاريخ كقكعيا إذا لـ تقـ المنشأة بإشعار المؤسسة بيا

ىػ. مع مراعاة أحكاـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة تتحمؿ المؤسسة نفقات ركاتب االعتبلؿ ، كراتب تقاعد الكفاة 
صابة العمؿ حسب مقتضى الحاؿ في حاؿ تـ إشعارىا بإصابة العمؿ بعد أربعة أشير مف تاريخ الناشئة عف إ

 كقكعيا

 (:48المادة )

أ. تتكلى المؤسسة عبلج المصاب إلى أف يثبت شفاؤه أك عجزه أك كفاتو الناشئة عف إصابة العمؿ بقرار مف 
 .درة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكفالمرجع الطبي أك الجية المختصة التي تحدد بمكجب األنظمة الصا

ب. عمى المرجع الطبي اذا استدعت الحالة الصحية لممؤمف عميو الذم تستقر حالتو الصحية بثبكت العجز  
الكمي االصابي الدائـ أك العجز الجزئي االصابي الدائـ إقرار مدل حاجتو لؤلدكية كالمستمزمات الطبية 

 . لة تتحمؿ المؤسسة النفقات المترتبة عمى ذلؾالبلزمة الستمرار حياتو ، كفي ىذه الحا

ج. عمى المرجع الطبي ، إذا حصمت انتكاسة ك/أك مضاعفات لممصاب بسبب اإلصابة خبلؿ سنة مف تاريخ  
( مف ىذا 29استقرار حالتو أف يقرر حاجتو مجددا لمعبلج كاستحقاقو لمبدؿ اليكمي كفؽ أحكاـ المادة )
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 .القانكف

 (:49المادة )

حالت إصابة العمؿ دكف أداء المؤمف عميو لعممو تمتـز المؤسسة خبلؿ مدة تعطمو الناشئ عف اإلصابة  أ. إذا
( مف أجره اليكمي الذم اتخذ أساسا لتسديد االشتراكات بتاريخ كقكع اإلصابة  %75بدفع بدؿ يكمي يعادؿ )

مف المؤسسة أك تمؾ التي  عف األياـ التي يقضييا المصاب تحت العبلج في احد مراكز العبلج المعتمدة
يقضييا المصاب في المنزؿ كفقا لقرار صادر عف المرجع الطبي أك الجية المختصة التي تحدد بمكجب 

 . األنظمة الصادرة بمقتضى احكاـ ىذا القانكف

ب. مع مراعاة أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة يستمر صرؼ البدؿ اليكمي طيمة مدة عجز المصاب عف  
 . مو أك حتى ثبكت العجز الدائـ أك حدكث الكفاةمباشرة عم

 . جر األياـ الثبلثة األكلى مف تاريخ كقكع اإلصابةأج. تتحمؿ المنشأة  

 (:31المادة )

أ. إذا نشأت عف إصابة العمؿ كفاة المصاب فيستحؽ راتب تقاعد الكفاة الناشئة عف إصابة العمؿ بنسبة 
اشتراكاتو بتاريخ كقكع اإلصابة كيخصص ىذا الراتب مف بداية %( مف أجره الذم اتخذ أساسا لتسديد 75)

 . الشير الذم حدثت في الكفاة كيكزع عمى المستحقيف عنو كفقا ألحكاـ ىذا القانكف

(  %75ب. إذا نشأ عف إصابة العمؿ عجز كمي اصابي دائـ فيستحؽ المصاب راتب اعتبلؿ شيرم يعادؿ ) 
راكاتو بتاريخ كقكع اإلصابة، كيخصص ىذا الراتب مف تاريخ استقرار مف أجره الذم اتخذ أساسا لتسديد اشت

( منو إذا كاف المصاب  %25كيزاد ىذا الراتب بنسبة ) حالة المصاب الذم يحدد بقرار مف المرجع الطبي ،  
بحاجة لمف يعينو عمى القياـ بأعباء حياتو اليكمية بناء عمى قرار مف المرجع الطبي شريطة أف ال تتجاكز 

 . ىذه الزيادة الحد األدنى لؤلجكر المعتمد كفقا ألحكاـ قانكف العمؿ النافذ

%( فيستحؽ المصاب راتب اعتبلؿ 30ج. إذا نشأ عف إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ نسبتو ال تقؿ عف ) 
شيرم يحسب عمى أساس نسبة ذلؾ العجز مف راتب اعتبلؿ العجز الكمي االصابي الدائـ المشار إليو في 
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رة )ب( مف ىذه المادة، كيخصص ىذا الراتب مف تاريخ استقرار حالة المصاب الذم يحدد بقرار مف الفق
 . الطبي المرجع 

%( فيستحؽ المصاب تعكيض الدفعة 30د. إذا نشأ عف إصابة العمؿ عجز جزئي دائـ تقؿ نسبتو عف )
ي الدائـ المشار إليو في الفقرة الكاحدة الذم يعادؿ نسبة ذلؾ العجز مف راتب اعتبلؿ العجز الكمي االصاب

 .)ب( مف ىذه المادة مضركبا في ستة كثبلثيف شيرا

 (:31المادة )

( مف ىذا القانكف كفي تعكيض  29أ. يسقط حؽ المصاب في البدؿ اليكمي المنصكص عميو في المادة )
 : مف الحاالت التالية ( مف ىذا القانكف في أم 30الدفعة الكاحدة المنصكص عميو في الفقرة )د( مف المادة )

 . إذا نشأت إصابة العمؿ عف فعؿ متعمد مف المصاب .1
إذا نشأت إصابة العمؿ بسبب تعاطي المشركبات الركحية أك المخدرات أك المؤثرات العقمية أك  .2

 . العقاقير الخطرة
جب إذا خالؼ المصاب التعميمات الخاصة بالعبلج أك بالسبلمة كالصحة المينية المعمف عنيا كالكا .3

 . اتباعيا ككانت ىذه المخالفة سببا أساسيا لئلصابة أك ذات اثر ميـ في كقكعيا أك تأخر شفائيا

 .( مف ىذه المادة بالتحقيؽ الذم تجريو المؤسسة أك تعتمدهأب. يتـ إثبات الحاالت المشار إلييا في الفقرة ) 

لعمؿ كفاة المصاب أك ثبات حالتو ( مف ىذه المادة إذا نشأت عف إصابة اأج. ال تسرم احكاـ الفقرة ) 
 . %( أك بعجز كمي اصابي دائـ30الصحية بعجز جزئي اصابي دائـ ال تقؿ نسبتو عف )

 (:34المادة )

أ. تمتـز المنشأة بتكفير شركط كمعايير السبلمة كالصحة المينية كأدكاتيا في مكاقع العمؿ كفقآ ألحكاـ 
 . التشريعات النافذة

ف إصابة العمؿ كقعت بسبب مخالفة المنشأة لما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة ب. إذا ثبت لممؤسسة أ 
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 . ( مف ىذا القانكف التي دفعتيا المؤسسة 26فتتحمؿ المنشأة جميع تكاليؼ العناية الطبية الكاردة في المادة )

 (:33المادة )

( مف ىذا  24أ( مف المادة )لممجمس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمؿ المنصكص عمييا في الفقرة )
القانكف عمى المنشأة لتصبح )أربعة بالمائة( حدا أعمى كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف 
يحدد فييا أسس ىذه الزيادة كمعاييرىا تبعا لمدل التزاـ المنشأة بتطبيؽ شركط كمعايير السبلمة كالصحة 

 . ابات العمؿ في القطاع أك النشاط الذم تندرج ضمنو المنشأةالمينية مع األخذ بعيف االعتبار نسب إص

 (:32المادة )

( الممحؽ بيذا القانكف لتحديد نسبة العجز الدائـ الناشىء عف إصابة العمؿ بقرار  2أ . يعتمد الجدكؿ رقـ )
ذا لـ يرد سبب العجز أك نسبتو في الجدكؿ المذككر فيتـ تحديد سببو كتقد ير نسبتو مف المرجع الطبي، كا 

 .بقرار مف المرجع الطبي

ب. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس المستند إلى تكصية المرجع الطبي إعادة النظر في الجدكؿ  
 . ( الممحؽ بيذا القانكف 2رقـ )

 (:35المادة )

 :التاليةإذا تكرر حدكث إصابة العمؿ فتتبع بشأف تعكيض المصاب أك راتب االعتبلؿ الذم يستحقو القكاعد 

أ. إذا كانت نسبة العجز اإلجمالي الناشئ عف اإلصابة الحالية كاإلصابة أك اإلصابات السابقة اقؿ مف  
)ثبلثيف بالمائة( فيدفع لممصاب تعكيض عف نسبة العجز الناشىء عف اإلصابة األخيرة كحدىا كيحسب 

شتراكات بتاريخ كقكع اإلصابة األخيرة التعكيض في ىذه الحالة عمى أساس أجره الذم اعتمد أساسا لتسديد اال
 . ( مف ىذا القانكف 30كفقا ألحكاـ الفقرة )د( مف المادة )

ب. إذا بمغت نسبة العجز اإلجمالي الناشىء عف اإلصابة الحالية كاإلصابة أك اإلصابات السابقة )ثبلثكف  
 : بالمائة( فأكثر فيحسب لو راتب االعتبلؿ عمى الكجو التالي
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مصاب قد سبؽ لو الحصكؿ عمى تعكيض عف أم إصابة أك إصابات سابقة فيحسب إذا كاف ال .1
الناشىء عف إصاباتو جميعا كفقا ألجره الذم اعتمد  راتب االعتبلؿ عمى أساس نسبة العجز 

  .أساسا لتسديد اشتراكاتو بتاريخ كقكع اإلصابة األخيرة
بقة فيحسب راتب االعتبلؿ اذا كاف المصاب يتقاضى راتب اعتبلؿ عف إصابة أك إصابات سا .2

الجديد عمى أساس نسبة العجز الناشىء عف إصاباتو جميعا كفقا ألجره الذم اعتمد أساسا 
شريطة أال يقؿ راتب االعتبلؿ الجديد عما كاف  لتسديد اشتراكاتو بتاريخ كقكع اإلصابة األخيرة ، 

 . يتقاضاه مف راتب اعتبلؿ قبؿ كقكع اإلصابة األخيرة

 :(36المادة )

أ. يجكز لكؿ مف المؤسسة كالمصاب الذم تقرر لو راتب اعتبلؿ العجز الجزئي االصابي الدائـ أك راتب 
اعتبلؿ العجز الكمي االصابي الدائـ طمب إعادة الفحص الطبي مرة كاحدة كؿ ستة أشير عمى األقؿ خبلؿ 

جة إعادة الفحص كبقرار مف المرجع السنتيف التاليتيف لتاريخ ثبكت العجز كتتبع اإلجراءات التالية كفقا لنتي
 : الطبي

%( فيكقؼ صرؼ راتب االعتبلؿ نيائيا كيمنح المصاب 30إذا أصبحت نسبة العجز اقؿ مف ) .1
( مف ىذا القانكف حسب مقتضى الحاؿ عف 30التعكيض المقرر كفقا ألحكاـ الفقرة )د( مف المادة )

ا ألجره الذم اعتمد أساسا لتسديد نسبة العجز التي لـ يسبؽ لو أف تقاضى عنيا تعكيضا كفق
 . اشتراكاتو بتاريخ كقكع اإلصابة األخيرة

إذا زادت نسبة العجز عما كانت عميو ، فتتـ زيادة راتب االعتبلؿ كفقا ألحكاـ الفقرتيف )ب( أك )ج(  .2
( مف ىذا القانكف حسب مقتضى الحاؿ كذلؾ اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشير التالي  30مف المادة )

 . لتاريخ إعادة الفحص
إذا اصبح المصاب بالعجز الكمي االصابي الدائـ بحاجة لمف يعينو عمى القياـ بأعباء حياتو اليكمية  .3

( 30فيتـ زيادة راتب اعتبلؿ العجز الكمي االصابي الدائـ كذلؾ كفقا ألحكاـ الفقرة )ب( مف المادة )
 . ر التالي لتاريخ إعادة الفحصمف ىذا القانكف كذلؾ اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشي
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إذا أصبح المصاب بالعجز الكمي االصابي الدائـ غير محتاج لمف يعينو عمى القياـ بأعباء حياتو  .4
( مف ىذا  30اليكمية فيتـ في ىذه الحالة كقؼ الزيادة المقررة كفقا ألحكاـ الفقرة )ب( مف المادة )

  . التالي لتاريخ إعادة الفحصالقانكف كذلؾ اعتبارا مف اليـك األكؿ مف الشير 
إذا انخفضت نسبة العجز كبقيت بنسبة ) ثبلثيف بالمائة( فأكثر، فتتـ إعادة احتساب راتب االعتبلؿ  .5

( مف ىذا القانكف كذلؾ اعتبارا مف اليكـ األكؿ مف الشير  30كفؽ أحكاـ الفقرة )ج( مف المادة )
 . التالي لتاريخ إعادة الفحص

 . ب عف اعادة الفحص الطبي فيكقؼ صرؼ راتب االعتبلؿ المخصص لوإذا تخمؼ المصا. 1-ب

إذا قاـ المصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لمكعد إجرائو ككاف تاخره بعذر . 2
 . مشركع فتسكل حقكقو كفقا لنتيجة الفحص اعتبارا مف التاريخ المحدد إلجراء الفحص الطبي األكؿ

لفحص الطبي بعد التاريخ المحدد لمكعد إجرائو كلـ يكف تأخره بعذر إذا قاـ المصاب بإعادة ا .3
 . مشركع فتسكل حقكقو كفقا لنتيجة الفحص اعتبارا مف تاريخ إجراء إعادة الفحص

 (:37المادة )

( مف ىذا القانكف ال يحؽ لممصاب أك لكرثتو أك لممستحقيف  27مع مراعاة ما كرد في الفقرة )ىػ( مف المادة )
كع عمى المنشأة لممطالبة بأم تعكيض خبلؼ التعكيضات الكاردة في ىذا القانكف كذلؾ فيما يتعمؽ عنو الرج

 .إال إذا كانت اإلصابة ناشئة عف خطأ جسيـ مف المنشأة بإصابات العمؿ، 

 (:38المادة )

ألكلية فيما أ. لكؿ مف المؤسسة كالمؤمف عميو الحؽ في االعتراض عمى القرارات التي تصدرىا المجنة الطبية ا
  يخص إصابات العمؿ أماـ المجنة الطبية االستئنافية. 

ب. يقدـ االعتراض خبلؿ ستيف يكما مف اليكـ التالي لتاريخ تبمغ قرار المجنة الطبية األكلية كلممعترض أف 
 .يرفؽ باالعتراض الكثائؽ البلزمة، كال تقبؿ أم كثائؽ تقدـ بعد ىذا التاريخ

ة في ىذه المادة كأسس تنظيـ اعماليا بما في ذلؾ رئاستيا كأتعاب أعضائيا بمكجب ج. تشكؿ المجاف الكارد 
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 .األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف

 (:39المادة )

تمتـز المؤسسة بحقكؽ التأميف المنصكص عمييا في ىذا القانكف إذا ظيرت أعراض المرض الميني عمى 
ء خدمتو في مينة معينة كعمى أف يثبت بقرار مف المرجع الطبي أف المؤمف عميو خبلؿ سنتيف مف تاريخ انتيا

 . تمؾ المينة كانت السبب في إصابتو بالمرض الميني

 (:21المادة )

يجكز الجمع بيف األجر مف عمؿ أك الدخؿ مف مينة كراتب اعتبلؿ العجز الناشىء عف إصابة العمؿ المقرر 
 . كفؽ أحكاـ ىذا القانكف

 (:21المادة )

كقعت إصابة العمؿ بفعؿ الغير تبقى مسؤكلية المؤسسة قائمة تجاه المصاب المؤمف عميو كلممؤسسة إذا 
( مف  26الرجكع عمى الغير لممطالبة بكامؿ ما دفعتو مف تكاليؼ العناية الطبية المنصكص عمييا في المادة )

لؾ كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى كذ ( منو ،  29ىذا القانكف كالبدالت اليكمية المنصكص عمييا في المادة ) 
 . آحكاـ ىذا القانكف

 الفصل الخامس

 تأمين األمومة

  (:24المادة )

 :تتككف مصادر تمكيؿ تأميف األمكمة مما يمي -أ

 . االشتراكات الشيرية التي تؤدييا المنشأة بنسبة ثبلثة أرباع الكاحد بالمائة مف أجكر المؤمف عمييـ  .1
 .تترتب عمى عدـ التقيد بأحكاـ ىذا التأميفالفكائد كالغرامات التي   .2
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 . ريع استثمار األمكاؿ المتأتية مف ىذه المصادر .3

( مف 1%( مف االشتراكات الشيرية المنصكص عمييا في البند )25لممؤسسة تخصيص ما نسبتو ) -ب
ـ تحديدىا كفقا الفقرة )أ( مف ىذه المادة لغايات استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأميف األمكمة يت

 . لنظاـ يصدر ليذه الغاية

 (:23المادة )

 . أ. يطبؽ تأميف األمكمة عمى جميع المؤمف عمييـ المشمكليف بأحكاـ ىذا القانكف

( مف ىذا 7( مف ىذه المادة المؤمف عمييـ المنتسبكف كفؽ أحكاـ المادة )أب. يستثنى مف أحكاـ الفقرة ) 
دكائر الحككمية كالمؤسسات الرسمية كالعامة يقرر مجمس الكزراء القانكف كأم فئة اخرل مف مكظفي ال

 . استثناءىا بناء عمى تنسيب المجمس

 (:22المادة )

 :لممؤمف عمييا االنتفاع مف تأميف األمكمة كفقا لممدد المحددة في قانكف العمؿ النافذ شريطة ما يمي

 . األخيرة التي تسبؽ استحقاقيا إجازة االمكمةأ. أف تككف مشمكلة بأحكاـ ىذا التأميف خبلؿ األشير الستة  

 . ب. أف تثبت الكالدة بشيادة رسمية 

 (:25المادة )

أ. يصرؼ لممؤمف عمييا خبلؿ إجازة األمكمة بدؿ يعادؿ أجرىا كفقا آلخر اجر خاضع لبلقتطاع عند بدء 
 . إجازة األمكمة

( مف ىذا القانكف مدة خدمة فعمية  44ـ المادة )ب. تعتبر إجازة األمكمة الممنكحة لممؤمف عمييا كفقا ألحكا 
لغايات شمكليا بأحكامو، كيخصـ مف البدؿ المصركؼ ليا خبلؿ ىذه اإلجازة اشتراكات تأميف الشيخكخة 

 . كالعجز كالكفاة كاشتراؾ تأميف التعطؿ عف العمؿ
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 (:26المادة )

 .ؿ خبلؿ ىذه اإلجازةعمييا بعم أ. يكقؼ صرؼ بدؿ إجازة األمكمة في حاؿ التحاؽ المؤمف

ب. يجكز لممؤمف عمييا الجمع بيف بدؿ إجازة األمكمة كما يستحؽ ليا مف راتب اعتبلؿ العجز الجزئي 
 . االصابي الدائـ أك راتب اعتبلؿ العجز الكمي االصابي الدائـ

 (:27المادة )

الكاحدة كفقا  ال يجكز لممؤمف عمييا التي حصمت عمى بدؿ إجازة األمكمة طمب صرؼ تعكيض الدفعة
( مف ىذا القانكف إال إذا كاف عدد اشتراكاتيا السابقة إلجازة األمكمة ال يقؿ  70ألحكاـ الفقرة )ب( مف المادة )

 .عف اثني عشر اشتراكا

 الفصل السادس

 تأمين التعطل عن العمل

 (:28المادة )

 : تتككف مصادر تمكيؿ تأميف التعطؿ عف العمؿ مما يمي

  شيرية التي تؤدييا المنشأة بنسبة )نصؼ بالمائة( مف أجكر المؤمف عمييـ. أ. االشتراكات ال 

 . مف اجكر المؤمف عمييـ ب. االشتراكات الشيرية التي تقتطعيا المنشأة بنسبة )كاحد بالمائة( 

 ج. الفكائد كالغرامات التي تترتب عمي عدـ التقيد بأحكاـ ىذا التأميف. 

 . كلة لتمكيؿ ىذا التأميفد. أم مساىمة تدفع مف خزينة الد

 . ىػ. ريع استثمار األمكاؿ المتأتية مف ىذه المصادر

 (:29المادة )



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

أ. مراعاة أحكاـ قانكف العمؿ النافذ، يطبؽ تأميف التعطؿ عف العمؿ عمى جميع المؤمف عمييـ المشمكليف 
 . بأحكاـ ىذا القانكف

( مف ىذا 7عمييـ المنتسبكف كفؽ احكاـ المادة )( مف ىذه المادة المؤمف أب. يستثنى مف احكاـ الفقرة ) 
القانكف كأم فئة أخرل مف مكظفي الدكائر الحككمية كالمؤسسات الرسمية كالعامة يقرر مجمس الكزراء 

 . استثناءىا بناء عمى تنسيب المجمس

 (:51المادة )

  : أ. يشترط الستحقاؽ المؤمف عميو بدؿ التعطؿ عف العمؿ ما يمي

( اشتراكا قبؿ تاريخ استحقاقو لبدؿ 36اشتراكاتو كفقا ألحكاـ ىذا القانكف عف )أف ال يقؿ عدد  .1
 . التعطؿ عف العمؿ كأف يككف لو اشتراؾ كاحد عمى األقؿ في تأميف التعطؿ عف العمؿ

 .نثى( سنة لؤل 55( سنة لمذكر ك) 60أف ال يككف قد بمغ عمره ) .2

ف األسس كالمعايير التي يستحؽ المؤمف عميو بمكجبيا ب. تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانك 
 . ىذا البدؿ

 (:51المادة )

أ. يكقؼ صرؼ بدؿ التعطؿ عف العمؿ لممؤمف عميو إذا ثبت لممؤسسة انو عاد إلى عمؿ يتقاضى عنو أجرا 
م أك زاكؿ عمبل تجاريا أك مينيا لحسابو الخاص كتحدد األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أ

 حاالت أخرل إليقاؼ صرؼ ىذا البدؿ.

ب. إذا ثبت لممؤسسة أف المؤمف عميو تقاضى بدؿ التعطؿ عف العمؿ دكف كجو حؽ فيتـ استرداد جميع  
المبالغ المصركفة لو مع الغرامة التي تحددىا األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف محسكبة مف 

 . لممؤسسة تاريخ صرؼ تمؾ المبالغ كحتى تاريخ ردىا

 (:54المادة )
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( مف ىذا القانكف، يصرؼ لممؤمف عميو بدؿ التعطؿ عف العمؿ  50مع مراعاة ما كرد في أحكاـ المادة ) -أ
 : كذلؾ في كؿ مرة يستحؽ فييا صرؼ ىذا البدؿ كفقا لممدد التالية

 . ( اشتراكا 180ثبلثة أشير إذا كاف عدد اشتراكاتو بأحكاـ ىذا القانكف اقؿ مف ) .1
 . (  اشتراكا فأكثر180ستة أشير إذا كاف عدد اشتراكاتو بأحكاـ ىذا القانكف ) .2

تعتبر المدد المصركؼ عنيا بدؿ التعطؿ عف العمؿ الكاردة في الفقرة )أ( مف ىذه المادة مدة خدمة  -ب 
يف فعمية لغايات شمكليا بأحكاـ ىذا القانكف كليذه الغاية يخصـ مف حساب المؤمف عميو اشتراكات تأم

( مف ىذا القانكف كذلؾ مف أجره  59مف المادة ) ( مف الفقرة )أ(  3الشيخكخة كالعجز كالكفاة الكارد في البند )
الذم تـ احتساب البدؿ عمى أساسو عمى أف يتـ صرؼ أم منافع تأمينيو تتحقؽ لممؤمف عميو عمى أساس 

 . ىذا األجر كفؽ أحكاـ ىذا القانكف اثناء ىذه المدد

( مف ىذا القانكف، يجكز لممؤمف 57رغـ مما كرد في الفقرتيف )أ( ك)ب( مف ىذه المادة كالمادة )عمى ال -ج
عميو االردني التقدـ بطمب لسحب الرصيد المتراكـ في حسابو االدخارم أك أم جزء منو لغايات تعميـ ابنائو 

لجة الطبية لممؤمف عميو اك في مؤسسات التعميـ العالي كالميني اك لغايات تغطية نفقات اك تكاليؼ المعا
 .ألفراد العائمة كذلؾ كفقا لمشركط كاألحكاـ الكاردة في التعميمات التي يصدرىا المجمس ليذه الغاية

 (:53المادة )

أ. يحسب بدؿ التعطؿ عف العمؿ لممؤمف عميو خبلؿ مدة التعطؿ عمى أساس النسب المبينة أدناه مف آخر 
 : أجر خاضع لبلقتطاع

 األكؿ. لمشير (75%) .1
 لمشير الثاني. (65%) .2
 لمشير الثالث. (55%) .3
 لكؿ مف األشير الرابع كالخامس كالسادس. (45%) .4

يككف الحد األعمى لصافي بدؿ التعطؿ عف العمؿ خمسمائة دينار شيريا كيتـ ربط ىذا الحد سنكيا . 1 -ب
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 . ( مف ىذا القانكف90بمعدؿ التضخـ كما تـ تعريفو في المادة )

( مف ىذه الفقرة ، يتـ احتساب صافي بدؿ التعطؿ عف العمؿ بعد خصـ 1فيذ أحكاـ البند )لغايات تن. 2
 . ( مف ىذا القانكف52االشتراكات الكاردة في الفقرة )ب( مف المادة )

 (:52المادة )

أ. يبدأ صرؼ بدؿ التعطؿ عف العمؿ لممؤمف عميو اعتبارا مف أكؿ الشير التالي لمشير الذم تقدـ خبللو 
 . مف عميو بطمب صرؼ ىذا البدؿالمؤ 

 .ب. ال يصرؼ بدؿ التعطؿ عف الشير الذم أنييت فيو خدمة المتعطؿ عف العمؿ 

 (:55المادة )

 . أ. يستحؽ المؤمف عميو بدؿ التعطؿ عف العمؿ لثبلث مرات طيمة مدة شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف

التعطؿ عف العمؿ ألم مف المرتيف  ( مف ىذا القانكف، يصرؼ بدؿ 50ب. مع مراعاة احكاـ المادة )
( اشتراكا الحقا  36البلحقتيف لممرة األكلى إذا كاف عدد اشتراكات المؤمف عميو في كؿ منيما ال يقؿ عف )

 . لصرؼ بدؿ التعطؿ عف العمؿ

 (:56المادة )

 . أ . ال يجكز الجمع بيف بدؿ التعطؿ عف العمؿ كبدؿ إجازة األمكمة كيتـ صرؼ البدؿ األكثر

ب. ال يجكز الجمع بيف بدؿ التعطؿ عف العمؿ كتعكيض الدفعة الكاحدة الذم يصرؼ كفقا ألحكاـ المادة  
( مف ىذا  57كفي حاؿ استحقاؽ ىذا التعكيض تتبع اإلجراءات الكاردة في المادة ) ( مف ىذا القانكف، 70)

 . القانكف

راتب اعتبلؿ مخصص كفؽ أحكاـ ىذا  ج. ال يجكز الجمع بيف بدؿ التعطؿ عف العمؿ كأم راتب تقاعد أك
 . القانكف
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 (:57المادة )

تعتبر إيرادات تأميف التعطؿ عف العمؿ حسابا ادخاريا لممؤمف عميو، كتتـ تسكية حقكقو مف ىذا الحساب عند 
 : خركجو نيانيا مف احكاـ ىذا القانكف كفقا لبلجراءات التالية

و االدخارم كالمتككف مف االشتراكات المقتطعة مف أجره أ. يعاد لممؤمف عميو الرصيد المتراكـ في حساب 
كاالشتراكات المدفكعة مف المنشأة مضافا إلييا الريع االستثمارم المتحقؽ لمحساب االدخارم عمى المبالغ 
المستثمرة مخصكما منيا جميع المبالغ المصركفة لو بدؿ التعطؿ عف العمؿ كالنفقات المترتبة عمى ادارة ىذا 

 . تي تحسب كفقا لؤلسس التي يحددىا المجمسالحساب ال

ب. إذا كاف رصيد الحساب اإلدخارم لممؤمف عميو مدينا ففي ىذه الحالة يسترد مقدار ىذا الرصيد مف راتب  
التقاعد أك راتب االعتبلؿ أك تعكيض الدفعة الكاحدة المخصص لممؤمف عميو أك أم أمكاؿ أخرل عائدة لو 

ف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ المخصص لو كفقا لؤلنظمة الصادرة بمقتضى كيجكز تقسيط ىذه المبالغ م
 . أحكاـ ىذا القانكف

 (:58المادة )

 : عمى الرغـ مف أم نص آخر، ال يصرؼ بدؿ التعطؿ عف العمؿ أك أم جزء منو في الحاالت التالية

قو لبدؿ التعطؿ اك خبلليا مدينا أ. لممؤمف عميو األردني إذا أصبح رصيد حسابو االدخارم قبؿ مدة استحقا
بأكثر مف ثبلثة أضعاؼ متكسط األجر الذم احتسبت االشتراكات عمى أساسو خبلؿ الستة كثبلثيف اشتراكا 

 . األخيرة شريطة أف ال يككف تخمؼ المنشأة عف دفع االشتراكات سببا في ىذا الرصيد المديف

 . ائف في حسابو االدخارمب. لممؤمف عميو غير األردني إذا لـ يكف لو رصيد د 

 الفصل السابع 

 تامين الشيخوخة والعجز والوفاة 
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 (:59المادة )

 : أ. تتككف مصادر تمكيؿ تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة مما يمي

االشتراكات الشيرية التي تؤدييا المنشأة بنسبة )تسعة بالمائة( مف أجكر المؤمف عمييـ عمى أف تزاد  .1
لتصؿ   1/1/2014)نصؼ بالمائة( في كانكف الثاني مف كؿ عاـ اعتبارا مف  ىذه االشتراكات بنسبة

 (.ىذه النسبة بحد أقصاه )إحدل عشر بالمائة
االشتراكات الشيرية التي تقتطعيا المنشأة بنسبة )خمسة كنصؼ بالمائة( مف أجكر المؤمف عمييـ  .2

ؿ عاـ اعتبارا مف %( في كانكف الثاني مف ك0.25عمى اف تزاد ىذه االشتراكات بنسبة )
 %(.6.5لتصؿ ىذه النسبة بحد أقصاه )  1/1/2014

( مف 7االشتراكات الشيرية التي يؤدييا المؤمف عمييـ المنتسبكف بصفة اختيارية كفقا ألحكاـ المادة ) .3
مف األجر الخاضع لبلقتطاع عمى أف تزاد ىذه االشتراكات بنسبة   %(14.5ىذا القانكف بنسبة )

لتصؿ ىذه النسبة بحد أقصاه   1/1/2014الثاني مف كؿ عاـ اعتبارا مف  %( في كانكف0.75)
(17.5.)% 

المبالغ التي يؤدييا المؤمف عمييـ مقابؿ إضافة المدد البلزمة لغايات تمكينيـ مف استكماؿ شركط  .4
 . استحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة

 . الفكائد كالغرامات التي تترتب عمى عدـ التقيد بأحكاـ ىذا التأميف .5
 . ريع استثمار األمكاؿ المتأتية مف ىذه المصادر .6

 . ب. لممؤسسة تطبيؽ نظـ تقاعد إضافية اختيارية بمكجب أنظمة خاصة تصدر ليذه الغاية 

 (:61المادة )

االستمرار في شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف، االستمرار في شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف، االستمرار في شمكلو 
 : ف، االستمرار في شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف، ما يميبأحكاـ ىذا القانك 

 . أ. الركاتب الشيرية كتعكيضات الدفعة الكاحدة لممؤمف عمييـ كالمستحقيف عنيـ 
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ب. نفقات الجنازة التي يستحؽ دفعيا في حاؿ كفاة المؤمف عميو خبلؿ خدمتو المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف 
 . ـتصرؼ لي كيحدد المجمس مقدارىا كمف 

 (:61المادة )

لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا القانكف يتـ إثبات السف بشيادة كالدة رسمية لممؤمف عميو األردني ككثيقة رسمية 
 . لممؤمف عميو غير األردني تعتمدىا المؤسسة كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف

 (:64المادة )

 :شريطة تحقؽ ما يمي أ. يستحؽ المكمف عميو راتب تقاعد الشيخكخة

 . إكماؿ المؤمف عميو الذكر سف الستيف كالمؤمف عمييا األنثى سف الخامسة كالخمسيف .1
  ( اشتراكا فعميا.  84( اشتراكا عمى األقؿ منيا ) 180أف تككف اشتراكاتو في ىذا التأميف ) .2

كؿ سنة مف سنكات ب. مع مراعاة أحكاـ الفقرة )د( مف ىذه المادة، يحسب راتب تقاعد الشيخكخة عف 
%( ألكؿ ألؼ كخمسمائة دينار مف متكسط األجر الشيرم الذم أتخذ أساسا لتسديد 2.5االشتراؾ بكاقع )

%( مف باقي ىذا المتكسط الذم يزيد 2اشتراؾ المؤمف عميو خبلؿ الستة كالثبلثيف اشتراكا األخيرة ، كبكاقع )
 . عمى مبمغ ألؼ كخمسمائة دينار

الشيخكخة إذا تكلى المؤمف عميو إعالة شخص آخر، كتحدد األنظمة الصادرة بمقتضى  ج. يزاد راتب تقاعد 
 : أحكاـ ىذا القانكف الشركط المتعمقة باإلعالة كأكضاعيا كفؽ النسب كاألسس التالية

%( ألكؿ شخص معاؿ عمى أف ال تقؿ ىذه الزيادة عف عشرة دنانير كال تزيد عمى 12زيادة بنسبة ) .1
 . مائة دينار

%( لثاني شخص معاؿ كزيادة مساكية ليا لثالث شخص معاؿ عمى أف ال تقؿ ىذه 6دة بنسبة )زيا .2
 . الزيادة لكؿ كاحد عف عشرة دنانير كال تزيد عمى خمسة كعشريف دينارا

د. عند احتساب راتب تقاعد الشيخكخة يجب أف ال تتجاكز الزيادة في متكسط األجر الذم يحسب ىذا الراتب 
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%( مف أجر المؤمف عميو في بداية الثمانية كاألربعيف اشتراكا األخيرة كما يجب 60مف ) عمى أساسو بأكثر
 %(.20أف ال يقؿ المتكسط عف ىذا األجر بأكثر مف )

)ب( ك)ج( ك)د( مف ىذه المادة ، يحسب راتب تقاعد الشيخكخة غـ مما كرد بأحكاـ الفقرات )أ( كىػ. عمى الر 
الستيف كالمؤمف عمييا األنثى التي أكممت سف الخامسة كالخمسيف كبمغ لممؤمف عميو الذكر الذم أكمؿ سف 

( اشتراكا فعميا كذلؾ حتى تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا  60( اشتراكا عمى األقؿ ) 180عدد اشتراكات أم منيما )
 : القانكف كفقا لما يمي

سنة مف سنكات  ( مف ىذه الفقرة ، يحسب راتب تقاعد الشيخكخة عف كؿ4مع مراعاة أحكاـ البند ) .1
%( مف متكسط األجر الشيرم الذم اتخذ اساسا لتسديد اشتراؾ المؤمف عميو 2.5االشتراؾ بكاقع )

 . %( مف ذلؾ المتكسط75خبلؿ األربعة كعشريف اشتراكا األخيرة كبحد أعمى ال يتجاكز )
لمشخص األكؿ %( منو 10( مف ىذه الفقرة بمقدار ) 1يزاد راتب تقاعد الشيخكخة الكارد في البند ) .2

( منو لكؿ مف الشخصيف الثاني كالثالث المذيف يعيميما  %5الذم يتكلى المؤمف عميو إعالتو كبمقدار )
 . عمى اف تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف الشركط المتعمقة باإلعالة كأكضاعيا

( منو بحيث ال تقؿ ىذه  %10سبة )( مف ىذه الفقرة بن 1يزاد راتب تقاعد الشيخكخة الكارد في البند ) .3
 .( دينارا 50( دينارا كال تزيد عمى ) 30الزيادة عف )

في متكسط األجر الذم يحسب ىذا  عند احتساب راتب تقاعد الشيخكخة يجب أف ال تتجاكز الزيادة  .4
 ( مف أجر المؤمف عميو في بداية الستيف اشتراكا األخيرة، كما %60الراتب عمى أساسو بأكثر مف )

 %(.20يجب اف ال يقؿ المتكسط عف ىذا األجر بأكثر مف )

 (:63المادة )

أ. لممؤمف عميو االستمرار في شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف، اك االلتحاؽ بعمؿ جديد مشمكؿ بو بعد إكماؿ سف 
كخة، الستيف لمذكر أك سف الخامسة كالخمسيف لبلنثى كحتى إكماؿ المدة المكجبة الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخ

كيعتبر المؤمف عميو خبلؿ ىذه المدة مشمكال بأحكاـ ىذا القانكف كليذه الغاية تعتمد نسب االحتساب عمى 
 . ( الممحؽ بيذا القانكف 6أساس سف الستيف لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف لبلنثى الكاردة في الجدكؿ رقـ )
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راره في العمؿ لدييا أك استخدامو بعمؿ بعد ب. عمى المنشأة االستمرار في شمكؿ المؤمف عميو في حاؿ استم 
إكمالو سف الستيف لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف لبلنثى إذا كاف مف شأف ذلؾ استكماؿ المؤمف عميو المدة 
المكجبة الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة، كتمتـز المنشأة بدفع االشتراكات المترتبة عمى ذلؾ، كفي ىذه الحالة 

مشمكال بأحكاـ ىذا القانكف كليذه الغاية تعتمد نسب االحتساب عمى اساس سف الستيف  يعتبر المؤمف عميو
 . ( الممحؽ بيذا القانكف 6لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف لؤلنثى الكاردة في الجدكؿ رقـ )

ج. يجكز لممؤمف عميو خبلؿ مدة ستة أشير مف تاريخ إكماؿ سف الستيف لمذكر أك سف الخامسة كالخمسيف  
نثى، ككاف قد أكمؿ المدة المكجبة الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة، االستمرار في الشمكؿ بأحكاـ ىذا لؤل

القانكف، لغاية سف الخامسة كالستيف لمذكر كسف الستيف لبلنثى لغايات زيادة راتب تقاعد الشيخكخة، كذلؾ إما 
إلتحاقو بعمؿ جديد، كفي ىذه الحالة يحسب  إختياريا أك بمكافقة المنشأة في حاؿ إستمراره في العمؿ لدييا أك

 .( الممحؽ بيذا القانكف  6راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي كفقا لنسب االحتساب الكاردة في الجدكؿ رقـ )

راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي العكدة  د. ال يجكز لممؤمف عميو الذم خصص لو راتب تقاعد الشيخكخة أك  
 . كفلمشمكؿ في أحكاـ ىذا القان

 (:62المادة )

عمى المؤسسة بناء عمى طمب المؤمف عميو تخصيص راتب تقاعد مبكر لو إذا انتيت خدمتو ألم سبب  -أ
 : كاف شريطة تحقؽ أم مما يمي

اف يككف قد أكمؿ سف الخمسيف عمى االقؿ كاف تككف اشتراكاتو في ىذا التأميف قد بمغت عمى االقؿ  .1
 . ( اشتراكا فعميا بالنسبة لؤلنثى 228( اشتراكا فعميا بالنسبة لمذكر ك ) 252)

( اشتراكا فعميا شريطة اف ال يقؿ سف المؤمف  300اف تبمغ اشتراكات المؤمف عميو في ىذا التأميف ) .2
  ( سنة .  45عميو عف )

طمب المؤمف عميو تخصيص عمى المؤسسة بناء عمى  ، رد في الفقرة )أ( مف ىذه المادةعمى الرغـ مما ك  -ب
 : م مف الحاالت التاليةأإذا انتيت خدمتو ألم سبب كاف في راتب تقاعد مبكر لو 
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المؤمف عميو الذم يكمؿ سف الرابعة كاألربعيف قبؿ تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف كذلؾ عند إكمالو  .1
( اشتراكا فعميا  228عف ) عمى األقؿ كبمكغ اشتراكاتو في التأميف ما ال يقؿ سف السادسة كاألربعيف 

 . ( اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى 192بالنسبة لمذكر ك)
المؤمف عميو الذم يكمؿ سف الثالثة كاألربعيف قبؿ تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف كذلؾ عند إكمالو سف  .2

عميا بالنسبة ( اشتراكا ف240السابعة كاألربعيف عمى األقؿ كبمكغ اشتراكاتو في التأميف ما ال يقؿ عف )
 .( اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى 204لمذكر ك)

المؤمف عميو الذم يكمؿ سف الثانية كاألربعيف قبؿ تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف كذلؾ عند إكمالو  .3
( اشتراكا فعميا  252األقؿ كبمكغ اشتراكاتو في التأميف ما ال يقؿ عف ) سف الثامنة كاألربعيف عمى 

 .( اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى 216ك)بالنسبة لمذكر 
المؤمف عميو الذم يكمؿ سف الخامسة كاألربعيف عمى األقؿ قبؿ تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف ككانت  .4

(  180( اشتراكا فعميا بالنسبة لمذكر كأقؿ مف ) 216اشتراكاتو في التأميف بالتاريخ المذككر أقؿ مف )
ريطة أف تبمغ اشتراكاتو في التأميف عند تقديـ طمب تخصيص الراتب اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى، ش

 . ( اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى192( اشتراكا فعميا بالنسبة لمذكر ) 228ما ال يقؿ عف )

)ب( مف ىذه المادة، عمى المؤسسة بناء عمى طمب المؤمف الرغـ مما كرد في الفقرتيف )أ( ك. عمى 1-ج
ل الميف الخطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر لو إذا انتيت خدمتو، ألم سبب كاف، عميو الذم يعمؿ بإحد
 : شريطة تحقؽ ما يمي

( اشتراكا فعميا بالنسبة لمذكر  216أ. أف تككف اشتراكاتو في ىذا التأميف قد بمغت عمى األقؿ )
 .بالنسبة لبلنثى ( اشتراكا فعميا  180ك)

 . يف عمى األقؿب. أف يككف قد أكمؿ سف الخامسة كاألربع 

( مف الفقرة )ج( مف ىذه المادة عمى المؤمف عميو الذم يعمؿ بإحدل الميف  1تسرم أحكاـ البند ) .2
الخطرة لمدة ال تقؿ عف ستيف اشتراكا خبلؿ العشر سنكات السابقة عمى طمبو تخصيص راتب التقاعد 

  . المبكر
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%( 1ي إحدل الميف الخطرة بتأدية ما نسبتو )تمتـز المنشأة التى تستخدـ المؤمف عميو الذم يعمؿ ف. 3
 . مف أجر المؤمف عميو كذلؾ زيادة عمى االشتراكات المترتبة عمييا كفقا ألحكاـ ىذا القانكف

لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذه الفقرة يتـ تحديد الميف الخطرة كأسس اعتمادىا بمكجب األنظمة الصادرة . 4
 . بمقتضى ىذا القانكف

( مف ىذه الفقرة، يحسب راتب التقاعد المبكر عف كؿ سنة مف سنكات  4أحكاـ البند ). مع مراعاة 1-د 
%(  ألكؿ ألؼ كخمسمائة دينار مف متكسط األجر الشيرم الذم اتخذ أساسا 2.5االشتراؾ بكاقع )

( مف باقي ىذا المتكسط الذم  %2لتسديد اشتراؾ المؤمف عميو خبلؿ الستيف اشتراكا األخيرة ، كبكاقع )
 . زيد عمى مبمغ ألؼ كخمسمائة ديناري

يخفض راتب التقاعد المبكر كفقا لسف المؤمف عميو كعمى أساس نسب الخصـ الكاردة في الجدكؿ رقـ  .2
 . ( الممحؽ بيذا القانكف 5)

يزاد راتب التقاعد المبكر إذا تكلى المؤمف عميو إعالة شخص آخر، كتحدد األنظمة الصادرة بمقتضى  .3
 : لقانكف الشركط المتعمقة باالعالة كأكضاعيا كفؽ النسب كاألسس التاليةأحكاـ ىذا ا

%( ألكؿ شخص معاؿ عمى اف ال تقؿ ىذه الزيادة عف عشرة دنانير كال تزيد 12أ. زيادة بنسبة ) 
 . عمى مائة دينار

%( لثاني شخص معاؿ كزيادة مساكية ليا لثالث شخص معاؿ عمى أف ال 6ب. زيادة بنسبة ) 
 . ه الزيادة لكؿ كاحد عف عشرة دنانير كال تزيد عمى خمسة كعشريف ديناراتقؿ ىذ

عند احتساب راتب التقاعد المبكر يجب أف ال تتجاكز الزيادة في متكسط األجر الذم يحسب ىذا  .4
%( مف أجر المؤمف عميو في بداية الستيف اشتراكا األخيرة كما يجب 60الراتب عمى أساسو بأكثر مف )

 %(.20المتكسط عف ىذا األجر بأكثر مف ) اف ال يقؿ

يستحؽ راتب التقاعد المخصص كفقا ألحكاـ ىذه المادة اعتبارا مف أكؿ الشير الذم تقدـ بو المؤمف   -ىػ
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 . عميو بطمب تخصيص ىذا الراتب شريطة أف يقدـ طمبو بعد انتياء الشير الذم انتيت بو خدمتو

المتكفى خارج خدمتو المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف كالذم أكمؿ  يجكز لممستحقيف مف كرثة المؤمف عميو -ك 
شركط استحقاؽ راتب التقاعد المبكر كفقا ألحكاـ ىذا القانكف أف يتقدمكا باسـ مكرثيـ بطمب استحقاؽ ىذا 

 .الراتب كيخصص الراتب اعتبارا مف بداية الشير الذم قدمكا فيو ىذا الطمب

)ب( ك)ج( ك)د( مف ىذه المادة ، يحسب راتب التقاعد المبكر قرات )أ( كغـ مما كرد باحكاـ الفعمى الر  -ز
( اشتراكا فعميا بالنسبة لمذكر 216لممؤمف عميو الذكر الذم تبمغ اشتراكاتو قبؿ تاريخ نفاذ احكاـ ىذا القانكف )

ب تقدمو بطم( اشتراكا فعميا بالنسبة لبلنثى، شريطة إكمالو سف الخامسة كاألربعيف عمى األقؿ عند  180)ك
  ي:ىذا الراتب كفقا لما يم تخصيص 

( مف ىذه الفقرة ، يحسب راتب التقاعد المبكر عف كؿ سنة مف سنكات  5مع مراعاة احكاـ البند ) -1
%( مف متكسط األجر الشيرم الذم اتخذ اساسا لتسديد اشتراؾ المؤمف عميو خبلؿ 2.5االشتراؾ بكاقع )

 . %( مف ذلؾ المتكسط75كبحد أعمى ال يتجاكز )األربعة كعشريف اشتراكا األخيرة 

 :أ. يخفض راتب التقاعد المبكر كفقا لسف المؤمف عميو الذكر عمى النحك التالي -2

( إذا تجاكز المؤمف عميو الخامسة كاألربعيف كلـ يتجاكز السادسة كاألربعيف مف  %18بنسبة ) .1
 . عمره

ألربعيف كلـ يتجاكز السابعة كاألربعيف مف ( إذا تجاكز المؤمف عميو السادسة كا %16بنسبة ) .2
 . عمره

%( إذا تجاكز المؤمف عميو السابعة كاألربعيف كلـ يتجاكز الثامنة كاألربعيف مف 14بنسبة ) .3
 . عمره

%( إذا تجاكز المؤمف عميو الثامنة كاألربعيف كلـ يتجاكز التاسعة كاألربعيف مف 12بنسبة ) .4
 . عمره

 . مف عميو التاسعة كاألربعيف كلـ يتجاكز الخمسيف مف عمره( إذا تجاكز المؤ  %10بنسبة ) .5
 . %( إذا تجاكز المؤمف عميو الخمسيف كلـ يتجاكز الحادية كالخمسيف مف عمره9بنسبة ) .6
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( إذا تجاكز المؤمف عميو الحادية كالخمسيف كلـ يتجاكز الثانية كالخمسيف مف  %8بنسبة ) .7
 . عمره

الثانية كالخمسيف كلـ يتجاكز الثالثة كالخمسيف مف %( إذا تجاكز المؤمف عميو 7بنسبة ) .8
 . عمره

( إذا تجاكز المؤمف عميو الثالثة كالخمسيف كلـ يتجاكز الرابعة كالخمسيف مف  %6بنسبة ) .9
 . عمره

%( إذا تجاكز المؤمف عميو الرابعة كالخمسيف كلـ يتجاكز الخامسة كالخمسيف مف 5بنسبة ) .10
 . عمره

ؤمف عميو الخامسة كالخمسيف كلـ يتجاكز السادسة كالخمسيف %( إذا تجاكز الم4بنسبة ) .11
 . مف عمره

%( إذا تجاكز المؤمف عميو السادسة كالخمسيف كلـ يتجاكز السابعة كالخمسيف مف 3بنسبة ) .12
 . عمره

%( إذا تجاكز المؤمف عميو السابعة كالخمسيف كلـ يتجاكز الثامنة كالخمسيف مف 2بنسبة ) .13
 . عمره

اكز المؤمف عميو الثامنة كالخمسيف كلـ يتجاكز التاسعة كالخمسيف مف %( إذا تج1نسبة ) .14
 . عمره

 : ب. يخفض راتب التقاعد المبكر كفقا لسف المؤمف عمييا األنثى عمى النحك التالي 

 . %( إذا تجاكزت المؤمف عمييا الخامسة كاألربعيف كلـ تتجاكز الخمسيف مف عمرىا10بنسبة ) .1
 . لمؤمف عمييا الخمسيف كلـ تتجاكز الرابعة كالخمسيف مف عمرىا( إذا تجاكزت ا %5بنسبة ) .2
ال يخفض الراتب إذا تجاكزت المؤمف عمييا الرابعة كالخمسيف كلـ تكمؿ الخامسة كالخمسيف مف  .3

 . عمرىا
%( 10( مف الفقرة )ز( مف ىذه المادة بمقدار ) 2( ك) 1يزاد راتب التقاعد المبكر الكارد في البنديف ) .4

%( منو لكؿ مف الشخصيف الثاني ك 5األكؿ الذم يتكلى المؤمف عميو إعالتو كبمقدار ) منو لمشخص
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الثالث المذيف يعيميما عمى اف تحدد األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف الشركط المتعمقة 
 . باإلعالة كأكضاعيا

(  %10مف ىذه المادة بنسبة  ) ( مف الفقرة )ز( 2( ك) 1يزاد راتب التقاعد المبكر الكارد في البنديف ) .5
   .( دينارا 50( دينارا كال تزيد عمى ) 30منو بحيث ال تقؿ ىذه الزيادة عف )

( مف الفقرة )ز( مف ىذه المادة يجب اف ال  1عند احتساب راتب التقاعد المبكر الكارد في البند ) .6
%( مف أجر 60ثر مف )تتجاكز الزيادة في متكسط األجر الذم يحسب ىذا الراتب عمى اساسو باك

المؤمف عميو في بداية الستيف اشتراكا األخيرة كما يجب اف ال يقؿ المتكسط عف ىذا األجر بأكثر مف 
(20.)% 

عمى الرغـ مما كرد في أحكاـ ىذه المادة يشترط الستحقاؽ راتب التقاعد المبكر لممؤمف عميو الذم  -1-ح
كف المعدؿ اف يكمؿ المؤمف عميو الذكر سف الخامسة يتـ شمكلو ألكؿ مرة بعد نفاذ احكاـ ىذا القان

، كاف تكمؿ ( اشتراكان فعميان عمى االقؿ252)كالخمسيف مف عمره كاف تبمغ اشتراكاتو في ىذا التأميف 
( اشتراكان فعميان عمى 228المؤمف عمييا االنثى سف الثانية كالخمسيف مف عمرىا كأف تبمغ اشتراكاتيا )

 .االقؿ في ىذا التأميف

( 1( مف ىذه الفقرة كفقان ألحكاـ البنكد )1يتـ احتساب راتب التقاعد المبكر الُمشار اليو في البند ) -2
( مف الفقرة )د( مف ىذه المادة، كُيخفض كفقان لسف المؤمف عميو كعمى أساس نسب الخصـ 4( ك)3ك)

 . ( مف ىذه الفقرة3الكاردة في البند )

 -:فقان لسف المؤمف عميو الذكر عمى النحك التالييخفض راتب التقاعد المبكر ك  -أ -2

%( اذا تجاكز المؤمف عميو الخامسة كالخمسيف كلـ يتجاكز السادسة كالخمسيف مف 22بنسبة ) .1
 . عمره

%( اذا تجاكز المؤمف عميو السادسة كالخمسيف كلـ يتجاكز السابعة كالخمسيف مف 18بنسبة ) .2
 . عمره

و السابعة كالخمسيف كلـ يتجاكز الثامنة كالخمسيف مف %( اذا تجاكز المؤمف عمي14بنسبة ) .3
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 .عمره
%( اذا تجاكز المؤمف عميو الثامنة كالخمسيف كلـ يتجاكز التاسعة كالخمسيف مف 10بنسبة ) .4

 .عمره
 . %( اذا تجاكز المؤمف عميو التاسعة كالخمسيف كلـ يكمؿ الستيف مف عمره5بنسبة ) .5

 :ف المؤمف عمييا االنثى عمى النحك التالييخفض راتب التقاعد المبكر كفقان لس -ب

%( اذا تجاكزت المؤمف عمييا الثانية كالخمسيف كلـ تتجاكز الثالثة كالخمسيف مف 25بنسبة ) .1
 . عمرىا

%( اذا تجاكزت المؤمف عمييا الثالثة كالخمسيف كلـ تتجاكز الرابعة كالخمسيف مف 15بنسبة ) .2
 .عمرىا

ا الرابعة كالخمسيف كلـ تكمؿ الخامسة كالخمسيف مف %( اذا تجاكزت المؤمف عميي5بنسبة ) .3
 . عمرىا

ال تسرم احكاـ ىذه الفقرة عمى المؤمف عمييـ العسكرييف، كالمؤمف عمييـ الذيف تنطبؽ عمييـ  .4
 . احكاـ الفقرة )ج( مف ىذه المادة

 (:65المادة )

أك استمر بعد ذلؾ كلـ يكمؿ أ. لممؤمف عميو الذم أكمؿ سف الستيف لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف لبلنثى 
الحد االدنى مف االشتراكات البلزمة الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة كانتيت خدماتو ألم سبب كاف أف 
يطمب إضافة المدة البلزمة لغايات تمكينو مف إكماؿ المدة المكجبة الستحقاؽ ىذا الراتب، كذلؾ مقابؿ مبمغ 

بيذا القانكف كعمى أساس أجره الشيرم األخير الخاضع لبلقتطاع  ( الممحؽ 3يتـ احتسابو كفقا لمجدكؿ رقـ )
 . المعتمد لدل المؤسسة

( مف ىذا  57ب. يجكز لممؤمف عميو استخداـ رصيد حسابو االدخارم المتراكـ الكارد في الفقرة )أ( مف المادة ) 
نو مف إكماؿ المدة المكجبة القانكف كذلؾ لغايات تسديد المبمغ المقابؿ إلضافة المدة البلزمة لغايات تمكي
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 . الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة

 (:66المادة )

يستحؽ المؤمف عميو راتب تقاعد الكفاة الطبيعية اذا كقعت الكفاة خبلؿ خدمتو المشمكلة بأحكاـ ىذا  -أ
 . ( اشتراكات متصمة 6( اشتراكا فعميا منيا ) 24القانكف شريطة أف يككف قد سدد ما ال يقؿ عف )

  ي:الكفاة الطبيعة عمى النحك التال يحسب راتب تقاعد -ب 

%( مف متكسط األجر الشيرم الذم أتخذ أساسا لتسديد اشتراؾ المؤمف عميو خبلؿ 50بنسبة ) .1
 . االثني عشر اشتراكا األخيرة

( مف ىذه الفقرة بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف سنكات  1يزاد الراتب المشار إليو في البند ) .2
( اشتراكا فأكثر عمى أف تزاد ىذه النسبة إلى كاحد  60ؾ المؤمف عميو إذا بمغ عدد اشتراكاتو )اشترا

 ر.( اشتراكا فأكث120دد اشتراكاتو )بالمائة إذا بمغ ع

إذا تكفي المؤمف عميو خبلؿ خدمتو المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف كاستحؽ راتب تقاعد الكفاة الطبيعة  -ج
قاؽ راتب تقاعد الشيخكخة أك راتب التقاعد المبكر فيتـ في ىذه الحالة تخصيص ككاف مكمبل لشركط استح

 . راتب التقاعد األعمى لو

( اشتراكان 120عمى الرغـ مما كرد في الفقرة )أ( مف ىذه المادة اذا كاف لدل المؤمف عميو االردني ) -1-د
مة كلـ يمض عمى انقطاعو عف الشمكؿ ( اشتراكان متصبلن ككقعت الكفاة خارج الخد12فعميان فأكثر منيا )

بأحكاـ ىذا القانكف أكثر مف ستيف شيران محسكبةن مف بداية الشير التالي لمشير الذم أكقؼ االشتراؾ فيو 
عنو كحتى نياية الشير الذم حدثت فيو الكفاة فيجكز لمكرثة التقدـ بطمب تخصيص راتب تقاعد الكفاة 

 .الطبيعية

مف ىذه الفقرة يمتـز الكرثة المستحقكف بدفع اشتراكات تأميف الشيخكخة  (1لغايات تطبيؽ البند ) -2
كالعجز كالكفاة فقط مف الشير التالي لمشير الذم أكقؼ فيو االقتطاع كحتى نياية الشير الذم كقعت فيو 

 . الكفاة كذلؾ عمى أساس أجر المؤمف عميو المتكفى االخير الخاضع لبلقتطاع دفعة كاحدة اك بالتقسيط
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( مف ىذه الفقرة عمى المؤمف عمييـ الذيف كقعت كفاتيـ قبؿ نفاذ 2( ك )1تسرم أحكاـ البنديف ) -3
أحكاـ ىذا القانكف المعدؿ شريطة اف يعيد الكرثة المستحقكف كامؿ مبمغ التعكيض اذا تـ صرفو ليـ سابقان 

 . ( مف ىذه الفقرة2كاردة في البند )مع الفائدة القانكنية دفعة كاحدةن اك بالتقسيط مضافان اليو االشتراكات ال

يخصص الراتب المنصكص عميو في ىذه الفقرة اعتباران مف بداية الشير الذم تقدـ فيو الكرثة  -4
 . المستحقكف بطمب تسكية حقكقيـ

 (:67المادة )

بيعي أ. يستحؽ المؤمف عميو راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الط
 : الدائـ شريطة تحقؽ ما يمي

 . انتياء خدمتو .1
 . أف يتقدـ بطمب تخصيص راتب االعتبلؿ خبلؿ مدة ال تتجاكز ستة أشير مف تاريخ انتياء الخدمة .2
 .( اشتراكا متصبل24( اشتراكا منيا ) 60أف ال تقؿ اشتراكاتو الفعمية عف ) .3
 . ثبكت حالة العجز بقرار مف المرجع الطبي .4

المؤمف عميو راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي  ب. ال يستحؽ 
 .الطبيعي الدائـ عف حاالت العجز السابقة لشمكلو بأحكاـ ىذا القانكف

%( مف متكسط األجر الشيرم الذم أتخذ 50. يحسب راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ بنسبة )1ج.
ؾ المؤمف عميو خبلؿ الستة كالثبلثيف اشتراكا األخيرة ألكؿ ألؼ كخمسمائة دينار مف أساسا لتسديد اشترا

 . %( مف باقي المتكسط الذم يزيد عمى ألؼ كخمسمائة دينار30ذلؾ المتكسط كبنسبة )

( مف ىذه الفقرة بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف  1يزاد راتب االعتبلؿ المشار إليو في البند ) .2
( اشتراكا فأكثر عمى اف تزاد ىذه النسبة إلى كاحد  60راؾ المؤمف عميو إذا بمغ عدد اشتراكاتو )سنكات اشت

 . ( اشتراكا فاكثر 120بالمائة إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

(  %25( مف ىذه الفقرة بنسبة ) 1يزاد راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ المشار إليو في البند ) .3
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لمؤمف عميو كقت مثكلو اماـ المرجع الطبي بحاجة لمف يعينو عمى القياـ بأعباء حياتو منو إذا كاف ا
اليكمية، كذلؾ بناء عمى قرار مف المرجع الطبي، شريطة اف ال تتجاكز ىذه الزيادة الحد األدنى لبلجكر 

 . المعتمد كفقا ألحكاـ قانكف العمؿ النافذ

%( مف راتب اعتبلؿ العجز الكمي 75عي الدائـ بنسبة ). يحسب راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبي1د. 
 . الطبيعي الدائـ

تتـ زيادة راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف سنكات  .2
( اشتراكا فأكثر عمى أف تزاد ىذه النسبة إلى كاحد   60اشتراؾ المؤمف عميو إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

 . ( اشتراكا فأكثر 120ة إذا بمغ عدد اشتراكاتو )بالمائ

ىػ. لكؿ مف المؤسسة كصاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك صاحب راتب اعتبلؿ العجز 
الجزئي الطبيعي الدائـ طمب إعادة الفحص الطبي في ام كقت خبلؿ السنتيف التاليتيف لتاريخ ثبكت ىذا 

 :مى قرار مف المرجع الطبي اإلجراءات التاليةالعجز كتتخذ المؤسسة بناء ع

كقؼ الراتب اعتبارا مف أكؿ الشير الذم يمي تاريخ صدكر قرار المرجع الطبي إذا زالت صفة  .1
 . العجز الكمي الطبيعي الدائـ اك العجز الجزئي الطبيعي الدائـ

قرة )د( مف ىذه تسكية حقكؽ صاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمى الطبيعي الدائـ كفقا ألحكاـ الف .2
يمي تاريخ صدكر قرار المرجع الطبي بانتفاء صفة العجز الكمي  المادة كذلؾ مف اكؿ الشير الذم 
 . كثبكت صفة العجز الجزئي لديو

( مف الفقرة )ج( مف ىذه المادة كذلؾ اعتبارا مف  3منح الزيادة المقررة عمى الراتب كفؽ أحكاـ البند ) .3
كر قرار المرجع الطبي بأف صاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمي أكؿ الشير الذم يمي تاريخ صد

 . الطبيعي الدائـ أصبح بحاجة إلى مف يعينو عمى مباشرة حياتو اليكمية
( مف الفقرة )ج( مف ىذه المادة كذلؾ اعتبارا  3كقؼ الزيادة المقررة عمى الراتب كفؽ أحكاـ البند ) .4

ع الطبي بأف صاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمي مف أكؿ الشير الذم يمي تاريخ صدكر قرار المرج
 . الطبيعي الدائـ لـ يعد بحاجة إلى مف يعينو عمى مباشرة حياتو اليكمية
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ك. إذا تخمؼ صاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك صاحب راتب اعتبلؿ العجز الجزئي 
)ىػ( مف ىذه المادة فيكقؼ صرؼ راتب الطبيعي الدائـ عف إعادة الفحص الطبي المشار إليو في الفقرة 

، تقـك رجع الطبي إلعادة الفحص الطبي لو، كفي ىذه الحالةاالعتبلؿ المخصص لو إلى حيف مثكلو أماـ الم
 . المؤسسة بتسكية حقكقو كفقا لنتيجة إعادة الفحص اعتبارآ مف تاريخ كقؼ صرؼ راتب االعتبلؿ

( اشتراكا متصبل أف يقدـ  24( اشتراكا منيا ) 60اتو عمى )ز. يجكز لممؤمف عميو الذم يزيد عدد اشتراك 
لممؤسسة طمبا لفحصو كىك عمى رأس عممو لبياف ما إذا كاف ينطبؽ عمى حالتو مفيـك العجز الكمي الطبيعي 

 . الدائـ كذلؾ مرتيف فقط خبلؿ مدة شمكلو بأحكاـ ىذا القانكف

األحكاـ الكاردة في نظاـ الخدمة المدنية كنظاـ ح. عمى الرغـ مما كرد في أم تشريع آخر بما في ذلؾ 
المجاف الطبية الحككمية، يككف المرجع الطبي لدل المؤسسة ىك الجية المختصة بإصدار التنسيب بإنياء 
خدمات المكظفيف العاميف المشمكليف بأحكاـ ىذا القانكف كذلؾ لغايات استحقاؽ راتب اعتبلؿ العجز الكمي 

 . اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ الطبيعي الدائـ أك راتب

 (:68المادة )

إذا انتيت خدمة المؤمف عميو في أم يكـ مف الشير إلكماؿ السف المكجبة الستحقاؽ راتب تقاعد الشيخكخة 
اك راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي أك ثبكت العجز أك كقكع الكفاة، فتستحؽ أم مف الركاتب التالية عمى 

 : شيرأساس كامؿ مدة ال

 . أ. راتب تقاعد الشيخكخة 

 . ب. راتب تقاعد الشيخكخة الكجكبي 

 . ج. راتب تقاعد الكفاة الطبيعية أك راتب تقاعد الكفاة الناشئة عف إصابة العمؿ 

 . د. راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ 

 (:69المادة )
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مؤسسة كالمؤمف عميو الحؽ في االعتراض عمى جميع القرارات التي تصدرىا المجنة الطبية أ. لكؿ مف ال
 .( مف ىذا القانكف 38األكلية أماـ المجنة الطبية اإلستئنافية المشكمة كفؽ أحكاـ الفقرة )ج( مف المادة )

ية األكلية كلو أف يرفؽ ب. يقدـ االعتراض خبلؿ ستيف يكما مف اليكـ التالي لتاريخ تبمغ قرار المجنة الطب
 . باالعتراض الكثائؽ البلزمة، كال تقبؿ أم كثائؽ تقدـ بعد ىذا التاريخ

 (:71المادة )

أ. إذا انتيت خدمة المؤمف عميو بسبب الكفاة أك العجز الطبيعي خبلؿ الخدمة أك إلكمالو سف الستيف لمذكر 
ط استحقاؽ راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ كسف الخامسة كالخمسيف لؤلنثى أك تجاكزىا دكف استكماؿ شرك 

ميما بمغت مدة اشتراكو فيصرؼ لو أك لممستحقيف حسب مقتضى الحاؿ تعكيض الدفعة الكاحدة بنسبة 
( اشتراكا أك مف متكسط األجر الشيرم إذا قؿ عدد اشتراكاتو  24%( مف متكسط األجر الشيرم آلخر )15)

 .عف ذلؾ مضركبا بعدد االشتراكات

ذا انتيت خدمة المؤمف عميو دكف إكمالو سف الستيف لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف لبلنثى لتكفر حالة ب. إ 
مف حاالت الخركج مف نطاؽ أحكاـ ىذا القانكف كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف فيصرؼ 

 : لو تعكيض الدفعة الكاحدة كفقا لمنسب التالية عف كؿ سنة مف سنكات االشتراؾ

 .فأقؿ( اشتراكا  120مف مجمكع األجر الخاضع لبلقتطاع إذا كاف عدد اشتراكاتو ) (10%) .1
( اشتراكا كقؿ عف  120مف مجمكع األجر الخاضع لبلقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاتو عمى ) (12%) .2

 .( إشتراكا 216)
 .( إشتراكا 216مف مجمكع األجر الخاضع لبلقتطاع إذا كاف عدد اشتراكاتو ال يقؿ عف ) (15%) .3

ج. يجكز لممؤمف عميو الذم تقاضى التعكيض بمكجب أحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة كتـ شمكلو مجددا 
باحكاـ ىذا القانكف اعادة التعكيض المصركؼ لو مع الفاندة التي تحددىا األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ 

يا التعكيض خدمة فعمية لغايات احتساب راتب ىذا القانكف كفي ىذه الحالة تعتبر مدة خدمتو التي أعيد عن
التقاعد أك راتب االعتبلؿ كفي حاؿ كفاتو يجكز لممستحقيف إعادة ىذا التعكيض كما ترتب عميو لغايات ىذه 
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 . الفقرة

 الفصل الثامن

 تامين القطاع العام

 (:71المادة )

 : لمقاصد ىذا الفصؿ

في ىذا القانكف المعاني المخصصة ليا أدناه ما لـ تدؿ  يككف لمكممات كالعبارات التالية حيثما كردت -أ 
 : القرينة عمى غير ذلؾ

الكزارات كالدكائر الحككمية كالمؤسسات الرسمية كالعامة بما في ذلؾ القكات المسمحة األردنية   :القطاع العاـ 
 .كاألجيزة األمنية

تحؽ بالخدمة في القكات لفصؿ كالكؿ ضابط ككؿ فرد تسرم عميو أحكاـ ىذا ا  :المؤمف عميو العسكرم 
 . كما يميو  1/1/2003اعتبارا مف  / أك أم مف األجيزة األمنية المسمحة ك

العسكرم  المجاف الطبية العسكرية التي تمارس أعماليا كفؽ احكاـ قانكف التقاعد   :المجاف الطبية العسكرية 
 . كنظاـ المجاف الطبية العسكرية

كتعديبلتو   1972( لسنة  2المجنة المشكمة استنادا ألحكاـ قانكف خدمة األفراد رقـ ) ة:المجنة العسكرية الخاص 
 . ك أم قانكف آخر يحؿ محموأ

المؤمف عميو العسكرم الذم لـ تثبت كفاتو اك كجكده عمى قيد الحياة رسميان بشيادة يصدرىا رئيس  :المفقكد
 .سب مقتضى الحاؿىيئة األركاف المشتركة أك أحد مديرم األجيزة األمنية ح

المجنة المشكمة كفقا ألحكاـ قانكف صندكؽ شيداء القكات المسمحة  :المجنة العسكرية المشتركة الخاصة
 .الجيش العربي كاألجيزة األمنية -األردنية
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 :لغايات تطبيؽ أحكاـ ىذا الفصؿ عمى المؤمف عمييـ العسكرييف، يشترط تكافر أم مف الشركط التالية -ب

كا فعميا مشمكال بأحكاـ ىذا القانكف في الخدمة العسكرية في القكات المسمحة األردنية أك اشترا  240)) .1
كمالو  55( لمذكر أك سف ) 60األجيزة األمنية لمف لـ يكمؿ سف ) ( لؤلنثى شريطة إنياء خدماتو كا 

 . ( سنة45)
ات المسمحة األردنية أك اشتراكا فعميا مشمكال بأحكاـ ىذا القانكف في الخدمة العسكرية في القك  (180) .2

  ا.( لبلنثى أك تجاكزى 55كر أك سف )( لمذ 60األجيزة األمنية لمف أكمؿ سف )
إكماؿ المدة المكجبة الستحقاؽ راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك العجز الجزئي الطبيعي  .3

سمحة األردنية أك األجيزة الدائـ أك راتب تقاعد الكفاة الطبيعية في الخدمة العسكرية في القكات الم
 . األمنية

( مف ىذا القانكف، يحسب راتب تقاعد الشيخكخة لممؤمف عميو 62عمى الرغـ مما كرد في المادة ) -ج
 :العسكرم عمى النحك التالي

( جزء مف أربعيف عمى أساس األجر الشيرم األخير الخاضع لبلقتطاع كذلؾ عف كؿ 40/ 1بكاقع ) .1
 .%( مف ذلؾ األجر75عمى أف ال يتجاكز )سنة مف سنكات االشتراؾ 

%( منو لمشخص األكؿ الذم يتكلى المؤمف عميو 10تتـ زيادة راتب تقاعد الشيخكخة بمقدار ) .2
ف تحدد أاني كالثالث المذيف يعيميما عمى %( منو لكؿ مف الشخصيف الث5العسكرم إعالتو كبمقدار )

 .الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا القانكفالشركط المتعمقة باإلعالة كأكضاعيا كفقان لؤلنظمة 
%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة عف 10( مف ىذه الفقرة بكاقع )1يزاد الراتب المشار اليو في البند ) .3

 .( خمسيف ديناران 50( ثبلثيف ديناران كال تزيد عمى )30)

ممؤمف عميو العسكرم ( مف ىذا القانكف، يحسب راتب التقاعد المبكر ل64عمى الرغـ مما كرد في المادة ) -د
 :كفقا لما يمي

قتطاع كذلؾ عف كؿ س األجر الشيرم األخير الخاضع لئل( جزء مف أربعيف عمى أسا40/ 1بكاقع ) .1
 .%( مف ذلؾ األجر75سنة مف سنكات االشتراؾ عمى أف ال يتجاكز )
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يخفض راتب التقاعد المبكر المخصص لممؤمف عميو العسكرم الذكر كالمؤمف عمييا العسكرم  .2
 .( مف ىذا القانكف64( مف الفقرة )ز( مف المادة )2األنثى كفقا لمنسب الكاردة في البند )

%( منو لمشخص األكؿ الذم يتكلى المؤمف عميو 10تتـ زيادة راتب التقاعد المبكر بمقدار ) .3
%( منو لكؿ مف الشخصيف الثاني كالثالث المذيف يعيميما عمى أف تحدد 5العسكرم إعالتو كبمقدار )

 .لشركط المتعمقة باإلعالة كأكضاعيا كفقان لؤلنظمة الصادرة بمكجب أحكاـ ىذا القانكفا
( 2( مف ىذا البند بعد إجراء التخفيض المشار اليو في الفقرة )1يزاد الراتب المشار اليو في الفقرة ) .4

( خمسيف 50( ثبلثيف ديناران كال تزيد عمى )30%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة عف )10منو بكاقع )
 .ديناران 

( مف ىذا القانكف، يستحؽ المؤمف عميو العسكرم راتب تقاعد 66عمى الرغـ مما كرد في المادة ) -1-ىػ
الكفاة الطبيعية إذا كقعت الكفاة خبلؿ خدمتو المشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف شريطة أف يككف قد سدد ما ال 

 .( اشتراكات متصمة6نيا )( اشتراكان فعميان في الخدمة العسكرية، م24يقؿ عف )

 :يحسب راتب تقاعد الكفاة الطبيعية لممؤمف عميو العسكرم عمى النحك التالي -2

 .%( مف األجر الشيرم األخير الخاضع لبلقتطاع عند حدكث الكفاة50بنسبة ) -أ

ات يزاد الراتب المشار اليو في الفقرة )أ( مف ىذا البند بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف سنك  -ب
( اشتراكا فأكثر عمى اف تزاد ىذه النسبة 60اشتراؾ المؤمف عميو العسكرم اذا بمغ عدد اشتراكاتو )

 .( اشتراكا فأكثر120الى كاحد بالمائة اذا بمغ عدد اشتراكاتو )

%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة عف 10يزاد الراتب المشار اليو في الفقرة )أ( مف ىذا البند بكاقع ) -ج
 .( خمسيف ديناران 50ثيف ديناران كال تزيد عمى )( ثبل30)

( مف ىذا القانكف، يشترط الستحقاؽ المؤمف عميو العسكرم راتب 67عمى الرغـ مما كرد في المادة ) -1-ك
اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ انتياء خدماتو ألسباب 

( اشتراكان فعميان في 60ر مف المجاف الطبية العسكرية كأف يككف لديو ما ال يقؿ عف )صحية بناءن عمى قرا
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 . ( اشتراكان متصبلن 24الخدمة العسكرية منيا )

%( مف األجر الشيرم األخير 50يحسب راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ بنسبة )  -أ -2
 .الخاضع لبلقتطاع

الفقرة )أ( مف ىذا البند بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف يزاد الراتب المشار إليو في  -ب
( اشتراكا فأكثر عمى أف تزاد ىذه 60سنكات اشتراؾ المؤمف عميو العسكرم إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

 .( اشتراكان فأكثر120النسبة إلى كاحد بالمائة إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

%( منو إذا كاف المؤمف عميو 25ىذا البند بنسبة ) يزاد الراتب المشار إليو في الفقرة )أ( مف -ج
العسكرم بحاجة لمف يعينو عمى القياـ بأعباء حياتو اليكمية، كذلؾ بناء عمى قرار مف المجاف الطبية 

 .العسكرية شريطة أف ال تتجاكز ىذه الزيادة الحد األدنى لؤلجكر المعتمد كفقان ألحكاـ قانكف العمؿ

%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة 10اليو في الفقرة )أ( مف ىذا البند بكاقع )يزاد الراتب المشار  -د 
 .( خمسيف ديناران 50( ثبلثيف ديناران كال تزيد عمى )30عف )

%( مف راتب اعتبلؿ العجز الكمي 75يحسب راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ بنسبة ) -أ -3
 .الطبيعي الدائـ

العجز الجزئي الطبيعي الدائـ بنسبة نصؼ بالمائة عف كؿ سنة مف  تتـ زيادة راتب اعتبلؿ -ب
( اشتراكا فأكثر عمى أف تزاد ىذه النسبة إلى 60سنكات اشتراؾ المؤمف عميو إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

 .( اشتراكا فأكثر120كاحد بالمائة إذا بمغ عدد اشتراكاتو )

%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة عف 10البند بكاقع ) يزاد الراتب المشار اليو في الفقرة )أ( مف ىذا -ج
 .( خمسيف ديناران 50( ثبلثيف ديناران كال تزيد عمى )30)

 . يعتبر المؤمف عميو العسكرم شييدان بقرار مف المجنة العسكرية المشتركة الخاصة -1-ز

تحؽ راتبا تقاعديا عمى الرغـ مما كرد في ىذا القانكف، في حاؿ استشياد المؤمف عميو العسكرم يس -2
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 .%( مف أجره الخاضع لبلقتطاع بتاريخ االستشياد100إجماليا يعادؿ )

يعاد احتساب ركاتب المؤمف عمييـ العسكرييف الذيف استشيدكا قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف المعدؿ  -3
 .( مف ىذه الفقرة اعتباران مف تاريخ نفاذه2كفقان ألحكاـ البند )

( مف ىذا القانكف، إذا نشأت عف إصابة العمؿ كفاة المؤمف 30كرد في المادة )عمى الرغـ مما  -أ -4
%( مف 75عميو العسكرم المصاب فيستحؽ راتب تقاعد الكفاة الناشئة عف إصابة العمؿ بنسبة )

أجره الخاضع لبلقتطاع بتاريخ كقكع الكفاة كيخصص ىذا الراتب مف بداية الشير الذم حدثت فيو 
 .المستحقيف عنو كفقا ألحكاـ ىذا القانكف الكفاة كيكزع عمى

%( منو عمى أف ال تقؿ الزيادة 10يزاد الراتب المشار اليو في الفقرة )أ( مف ىذا البند بكاقع ) -ب
 .( خمسيف ديناران 50( ثبلثيف ديناران كال تزيد عمى )30عف )

عمى أجر المؤمف عميو العسكرم ( مف ىذا القانكف، اذا طرأ تعديؿ 20عمى الرغـ مما كرد في المادة ) -1-ح
الخاضع لبلقتطاع فيتـ تعديؿ أجره مف بداية الشير الذم تـ  فيو التعديؿ، كذلؾ كفقان ألحكاـ األنظمة 

 .الصادرة بمقتضى ىذا القانكف

يككف الحد األعمى لؤلجر الخاضع لبلقتطاع لممؤمف عميو العسكرم خمسة آالؼ دينار عمى أف يتـ  -2 
( مف ىذا القانكف عند كصكؿ الحد األعمى لؤلجر 20قا ألحكاـ الفقرة )ب( مف المادة )ربطو بالتضخـ كف

 .المشار اليو في الفقرة )أ( مف المادة ذاتيا الى ىذا الحد

يحتفظ المؤمف عميو العسكرم بالحقكؽ كالمزايا المنصكص عمييا في قانكف التقاعد العسكرم  -أ-3
ة التعميـ كبما ال يتعارض مع أحكاـ ىذا القانكف كدكف اف كالتشريعات النافذة بما في ذلؾ مجاني

 . تتحمؿ المؤسسة أم أعباء أك التزامات مالية أك إدارية تنتج عف ذلؾ

تحدد أسس كشركط المزايا المشار إلييا في الفقرة )أ( مف ىذا البند بمقتضى نظاـ يصدر ليذه  -ب
 .الغاية
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 (:74المادة )

لمؤسسة حساب خاص لممؤمف عمييـ العامميف في القطاع العاـ كتتككف لغايات ىذا الفصؿ ينشأ في ا-أ
 : مصادر تمكيمو مما يمي

( مف أجكر المؤمف عمييـ لغايات تطبيؽ  %2االشتراكات الشيرية التي يؤدييا القطاع العاـ بنسبة )  .1
 . تأميف إصابات العمؿ

%( مف 1885جيزة األمنية بنسبة )االشتراكات الشيرية التي تؤدييا القكات المسمحة األردنية كاأل  .2
أجكر المؤمف عمييـ العسكرييف لغايات تطبيؽ تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة عمى أف تزاد ىذه 

لتصؿ ىذه النسبة  1/01/2020%( في كانكف الثاني مف كؿ عاـ اعتبارا مف 1االشتراكات بكاقع )
 %(.2085حدا أقصاه )

اع العاـ مف غير القكات المسمحة األردنية كاألجيزة األمنية االشتراكات الشيرية التي يؤدييا القط .3
 .%( مف أجكر المؤمف عمييـ لغايات تطبيؽ تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة11بنسبة )

( مف  %6.5االشتراكات الشيرية التي تقتطعيا القكات المسمحة األردنية كاألجيزة األمنية بنسبة ) .4
  .ات تطبيؽ تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاةأجكر المؤمف عمييـ العسكرييف لغاي

االشتراكات الشيرية التي يقتطعيا القطاع العاـ مف غير القكات المسمحة األردنية كاألجيزة األمنية   .5
 . المؤمف عمييـ ( مف أجكر  %685بنسبة )

احتسابيا الفكاند التي تترتب بسبب التأخير في دفع االشتراكات كفؽ أحكاـ ىذا القانكف عمى أف يتـ  .6
 . ( يكما مف تاريخ التحاقيـ بالعمؿ 60عمى المؤمف عمييـ بعد مركر )

  الغرامات المترتبة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف .   .7
 . ريع إستثمار أمكاؿ ىذا الحساب .8
 . المبالغ التي تؤدييا الحككمة لسد أم عجز مالي يطرأ عمى الحساب  .9

ركاتب المؤمف عمييـ العسكرييف كاشتراكاتيـ كفقان آلخر  ينشأ في كزارة المالية صندكؽ يتكلى تغطية -1-ب
راتب خاضع لبلقتطاع كذلؾ حتى إكماليـ سف الخامسة كاألربعيف مف العمر اذا انتيت خدماتيـ قبؿ 
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إكماليـ ىذه السف شريطة أف يككف لدل المؤمف عميو العسكرم بتاريخ انتياء خدماتو ما ال يقؿ عف 
 .لعسكرية( اشتراكان في الخدمة ا240)

تتحمؿ الخزينة المبالغ كالنفقات المترتبة عمى الصندكؽ بما في ذلؾ الركاتب التي ُتدفع لممؤمف عمييـ  -2
 .العسكرييف كاالشتراكات التي ُتدفع عنيـ

يتـ تنظيـ جميع الشؤكف المتعمقة بالصندكؽ بما في ذلؾ تسكية حقكؽ المؤمف عمييـ العسكرييف  -3
يقافيا كالتأمينات التي كاشتراكاتيـ كفقان ألحك يقافيا كدفع اشتراكاتيـ كا  اـ ىذا القانكف كصرؼ ركاتبيـ كا 

 .تطبؽ عمييـ بمكجب نظاـ يصدر ليذه الغاية

 (:73المادة )

يتـ فحص المركز المالي ليذا الحساب مرة كاحدة كؿ ثبلث سنكات عمى األقؿ مف قبؿ جية متخصصة 
 . تمتـز الحككمة بدفع المبالغ لسد أم عجز طارئ عمى ىذا الحسابك  بالدراسات االكتكارية كمصنفة عالميا ، 

 (:72المادة )

 : تتكلى المؤسسة إدارة ىذا الحساب بما في ذلؾ ما يمي

 .( مف ىذا القانكف72تحصيؿ المكارد المالية الكاردة في المادة ) -أ 
 .استثمار أمكاؿ ىذا الحساب  -ب 
 . قانكف لممؤمف عمييـ العامميف في القطاع العاـصرؼ جميع الحقكؽ التأمينية الكاردة في ىذا ال  -ج 

 (:75المادة )

 : أ. تمتـز المؤسسة بتحكيؿ المبالغ التالية إلى ىذا الحساب

المبالغ التي استكفتيا مف القكات المسمحة األردنية كاألجيزة األمنية لغايات تأميف المؤمف عمييـ  .1
 . احكاـ ىذا القانكف مع عكائدىا االستثماريةكلغاية تاريخ سرياف   1/1/2003العسكرييف مف تاريخ 

المبالغ التي استكفتيا مف القطاع العاـ مف غير القكات المسمحة األردنية كاألجيزة األمنية لغايات  .2
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تأميف المؤمف عمييـ مف تاريخ شمكليـ كلغاية تاريخ سرياف أحكاـ ىذا القانكف مع عكائدىا 
 .االستثمارية

حقكؽ تأمينية تـ صرفيا لممؤمف عمييـ الكارد ذكرىـ في الفقرة )أ( مف ىذه  ب. تقكـ المؤسسة بخصـ أم 
 . المادة

 (:76المادة )

صابات العمؿ كأمراض المينة لممؤمف عميو العسكرم تعتمد المؤسسة  -أ  لغايات تسكية الحقكؽ التقاعدية كا 
بات العمؿ كأمراض المينة قرارات المجاف الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشىء عف إصا

ستحقاؽ راتب إعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ أك راتب إعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ المفضي  كا 
 . إلنياء الخدمة

تعتبر قرارات المجنة العسكرية الخاصة ككأنيا صادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف لتقرير فيما إذا كاف  -ب
 .لمؤمف عميو العسكرم يشكؿ إصابة عمؿالحادث الذم تعرض لو ا

ال تصرؼ أم حقكؽ تأمينية لممؤمف عميو العسكرم عف نسب العجز الناشئة عف إصابات العمؿ  -ج
 :كأمراض المينة إال عند تسكية حقكقو التقاعدية بحيث تسكل ىذه الحقكؽ كفقا لبلسس التالية

اك راتب التقاعد المبكر اك راتب اعتبلؿ عند استحقاؽ المؤمف عميو العسكرم راتب تقاعد الشيخكخة  .1
العجز الكمي الطبيعي الدائـ اك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ يتـ في أم مف ىذه 
الحاالت إضافة راتب االعتبلؿ المقرر لو عف إصابة العمؿ اك إصابات العمؿ التي تعرض ليا 

د العسكرم كنظاـ المجاف الطبية العسكرية إلى اثناء خدمتو العسكرية كذلؾ كفؽ احكاـ قانكف التقاع
 .راتب التقاعد اك راتب االعتبلؿ المستحؽ لو

في حاؿ انتياء خدمات المؤمف عميو العسكرم دكف استحقاقو أم راتب تقاعد اك راتب اعتبلؿ كسبؽ  .2
لو اف تعرض إلصابة عمؿ اك إصابات عمؿ أثناء الخدمة العسكرية فيتـ في ىذه الحالة تسكية 

قكقو التامينية عف ىذه اإلصابات كفؽ أحكاـ قانكف التقاعد العسكرم كنظاـ المجاف الطبية ح
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العسكرية كذلؾ باستحقاقو راتب اعتبلؿ العجز الكمي االصابي الدائـ اك راتب اعتبلؿ العجز الجزئي 
يف إصابات االصابي الدائـ اعتبارا مف تاريخ انتياء خدمتو اك تعكيض الدفعة الكاحدة المقرر في تأم

العمؿ حسب مقتضى الحاؿ كبناء عمى نسبة العجز المقرر مف المجاف الطبية العسكرية كذلؾ 
 . حسب أجره الخاضع لبلقتطاع بتاريخ انتياء الخدمة

( مف ىذه الفقرة عمى المؤمف عمييـ العسكرييف الذيف تمت تسكية حقكقيـ قبؿ 2تسرم أحكاـ البند ) .3
 .ؿ كذلؾ اعتباران مف تاريخ نفاذهنفاذ أحكاـ ىذا القانكف المعد

تنظر المؤسسة في إصابات العمؿ لممؤمف عميو العسكرم شريطة قياـ القكات المسمحة األردنية كاألجيزة  -د
 . األمنية بإببلغ المؤسسة عف اإلصابة خبلؿ سنتيف مف تاريخ كقكعيا

ت قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف تطبؽ أحكاـ الفقرة )د( مف ىذه المادة عمى إصابات العمؿ التي كقع -ىػ
  .المعدؿ

لغايات تسكية حقكؽ المؤمف عمييـ العسكرييف، يشكؿ المجمس لجنة تسمى المجنة المشتركة األكلية  -ك
لممؤمف عمييـ العسكرييف كلجنة تسمى المجنة المشتركة االستئنافية لممؤمف عمييـ العسكرييف كتحدد مياـ 

انكني الجتماعاتيما كاتخاذ القرارات كأسس اختيار أعضائيما كمكافآتيـ المجنتيف ككاجباتيما كالنصاب الق
 .كسائر الشؤكف المتعمقة بيما بمقتضى نظاـ الشؤكف الخاصة بالمؤمف عمييـ العسكرييف

 (:77المادة )

يجكز اقتطاع اشتراكات الصناديؽ الخاصة كالديكف الخاصة بالقكات  عمى الرغـ مما كرد في أم قانكف آخر، 
سمحة األردنية كاألجيزة األمنية مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ أك المبالغ المستحقة لممؤمف عميو الم

 . ( مف ىذا القانكف93العسكرم أك لممستحقيف لو مع مراعاة األكلكية المقررة كفؽ أحكاـ المادة )

 (:78المادة )

( مف قانكف التقاعد العسكرم  3( مف المادة )( مف الفقرة )ك2( ك) 1عمى الرغـ مما كرد في أحكاـ البنديف )
 :تسكل حقكؽ المؤمف عميو العسكرم كفقا لما يمي
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في حاؿ استشياد أك كفاة أك فقداف المؤمف عميو العسكرم تسكل حقكقو كفقا ألحكاـ قانكف الضماف  -1 -أ
ة تطبيؽ القانكف االجتماعي كما تسكل حقكقو كفقا ألحكاـ قانكف التقاعد العسكرم كيتـ في ىذه الحال

األفضؿ عمى حالتو بحيث يتـ تخصيص الراتب المستحؽ لو مف قبؿ المكسسة في حاؿ كاف قانكف 
الضماف االجتماعي ىك األفضؿ كفي حاؿ كاف قانكف التقاعد العسكرم ىك األفضؿ تقكـ المؤسسة 

لية ليتـ بعد ذلؾ بتحكيؿ االشتراكات المقتطعة مف أجره كاالشتراكات المدفكعة عنو إلى كزارة الما
 . تخصيص الراتب لو كفقا ألحكاـ قانكف التقاعد العسكرم

في حاؿ عدـ استيفاء المؤمف عميو العسكرم شركط استحقاؽ راتب تقاعد الكفاة الطبيعية خبلؿ  -2
خدمتو العسكرية تعاد االشتراكات المدفكعة عنو كالمقتطعة منو لكزارة المالية لتتـ تسكية حقكقو كفقان 

 .كف التقاعد العسكرملقان

 :تسكل حقكؽ المؤمف عميو العسكرم في حاؿ حرمانو مف جميع حقكقو التقاعدية كفقان لما يمي -ب

إذا كاف يتقاضى راتب تقاعد أك راتب اعتبلؿ مف المؤسسة، تمتـز المؤسسة بإعادة االشتراكات  -1
كاتب التقاعدية التي حصؿ عمييا، كفي المقتطعة منو كالمدفكعة عنو الى كزارة المالية بعد حسـ مقدار الر 

حاؿ قمت االشتراكات عف الركاتب المصركفة لممؤمف عميو تعكد المؤسسة عمى كزارة المالية بالفرؽ 
 .بينيما

اذا كاف عمى رأس عممو أك انتيت خدماتو كلـ يكف قد أكمؿ شركط استحقاؽ راتب التقاعد  -2
ؤسسة بتحكيؿ االشتراكات المقتطعة مف أجره كاالشتراكات المخصص كفقان ألحكاـ ىذا القانكف  تمتـز الم

 .المدفكعة عنو إلى كزارة المالية لتطبيؽ أحكاـ قانكف التقاعد العسكرم عمى حالتو

إذا كاف عمى رأس عممو أك انتيت خدماتو ككاف مستكمبل شركط استحقاؽ راتب التقاعد المبكر  -3
ؤسسة بتحكيؿ االشتراكات المقتطعة مف أجره كاالشتراكات المخصص كفقان ألحكاـ ىذا القانكف تمتـز الم

 .المدفكعة عنو الى كزارة المالية لتطبيؽ أحكاـ قانكف التقاعد العسكرم عمى حالتو

 الفصل التاسع
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 حكام عامةأ

 (:79المادة )

يقصد بالمستحقيف أفراد عائمة كؿ مف المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتبلؿ 
 :لمنصكص عمييـ في ىذه المادة ممف تتكفر فييـ شركط االستحقاؽ الكاردة في ىذا القانكفا

 .األرممة / األرمؿ  -أ 
 .األبناء كالبنات -ب 
 . الكالداف -ج 
 .المعالكف مف اإلخكة كاالخكات  -د 
 . الجنيف حيف كالدتو حيا -ق 

 (:81المادة )

ؿ فيدفع لكؿ مستحؽ نصيبو مف إذا تكفى المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتبل
( الممحؽ بيذا القانكف، كذلؾ ابتداء مف أكؿ الشير الذم حدثت فيو كفاة المؤمف 4الراتب كفقا لمجدكؿ رقـ )

عميو أك مف أكؿ الشير الذم يمي الشير الذم حدثت فيو كفاة صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب 
 . االعتبلؿ حسب مقتضى الحاؿ

 (:81المادة )

، يصرؼ النصيب مف الراتب لممستحقيف المبينيف أدناه كفقا ( مف ىذا القانكف79ـ المادة )مع مراعاة أحكاأ. 
 : لمشركط التالية

الذككر مف أكالد كؿ مف المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتبلؿ كمف كاف  .1
شريف سنة عند الكفاة كيستمر صرؼ يعيميـ مف إخكتو الذككر الذيف ال تتجاكز اعمارىـ الثبلث كالع

النصيب ليـ لحيف إكماليـ ىذه السف باستثناء االبف أك األخ المصاب بالعجز الكمي فيصرؼ لو 
نصيبو إلى أف يزكؿ ذلؾ العحز بقرار مف المرجع الطبي عمى أف تتـ إعادة فحصو مرة كؿ سنة مف 
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 . تاريخ استحقاؽ الراتب كلمدة ال تتجاكز سنتيف
مف المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتبلؿ كبناتو كأخكاتو أرممة كؿ  .2

العازبات كاألرامؿ كالمطمقات عند الكفاة، كيكقؼ نصيب أم منيف عند زكاجيا كيعاد ليا في حاؿ 
 . طبلقيا أك ترمميا

شريطة أف زكج كؿ مف المؤمف عمييا أك صاحبة راتب التقاعد أك صاحبة راتب االعتبلؿ المتكفاة  .3
يككف مصابا بالعجز الكمي كأف ال يككف لو أجر مف عمؿ اك دخؿ مف مينة أك راتب تقاعدم آخر 
يعادؿ نصيبو مف راتب تقاعد أك راتب اعتبلؿ زكجتو المتكفاة فإذا كاف ذلؾ األجر أك الدخؿ أك 

كزع ما تبقى مف الراتب التقاعدم أقؿ مما يستحقو مف ذلؾ الراتب يصرؼ لو بمقدار الفرؽ بينيما، كي
( الممحؽ بيذا القانكف  4الراتب عمى المستحقيف اآلخريف طبقا لبلنصبة المحددة في الجدكؿ رقـ )

 . دكف أخذ الزكج بعيف االعتبار في ذلؾ التكزيع
 . عتبلؿ المتكفىحب راتب التقاعد أك صاحب راتب اإلكالد ككالدة كؿ مف المؤمف عميو أك صا .4

 . صار إلى اعتباره مف ضمف المستحقيف إال بعد كالدتو حياب. في حاؿ كجكد جنيف ال ي

 (:84المادة )

( مف ىذا القانكف، ينظر في تكافر شركط استحقاؽ النصيب لكؿ مف  81لغايات تنفيذ أحكاـ المادة )
 . المستحقيف عمى أساس تاريخ كفاة أم مف المؤمف عميو أك صاحب راتب التقاعد أك صاحب راتب االعتبلؿ

 (:83)المادة 

أ. يكقؼ صرؼ النصيب المستحؽ مف الراتب ألم مف المستحقيف إذا عمؿ بأجر أك كانت لديو مينة تدر 
عميو دخؿ ككاف ذلؾ األجر أك الدخؿ يعادؿ ذلؾ النصيب أك يزيد عميو، أما إذا كاف األجر أك الدخؿ أقؿ 

مؿ نصيبو في حاؿ تركو العمؿ أك مف النصيب المستحؽ فيدفع لو مقدار الفرؽ بينيما، عمى أف يعاد إليو كا
 .الذم ترؾ فيو العمؿ أك المينةالمينة كذلؾ اعتبارا مف أكؿ الشير الذم يمي الشير 

ب. يستثنى مف أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة كالد ككالدة كأرممة كؿ مف المؤمف عميو أك صاحب راتب 



 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 . التقاعد أك صاحب راتب االعتبلؿ

 (:82المادة )

كاعد التالية لمجمع بيف الركاتب كاألجكر كاألنصبة لممستحقيف مف عائمة المكمف عميو اك صاحب تعتمد الق
 . راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ

 : أ. األرممة كاألرمؿ 

يحؽ لؤلرممة الجمع بيف راتبيا التقاعدم أك راتبيا بسبب االعتبلؿ أك أجرىا مف العمؿ كنصيبيا مف  .1
عتبلؿ الذم يؤكؿ إلييا مف زكجيا كتسرم أحكاـ ىذا البند عمى األرممة راتب التقاعد أك راتب اال

 . القانكف كذلؾ اعتبارا مف تاريخ نفاذه المستحقة لنصيبيا قبؿ سرياف أحكاـ ىذا 
يحؽ لبلرممة الجمع بيف نصيبيا مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الذم يؤكؿ إلييا مف زكجيا  .2

 . كأبنائيا ركاتب االعتبلؿ التي تؤكؿ إلييا مف كالدييا كنصيبيا مف ركاتب التقاعد أك 
يحؽ لبلرمؿ الجمع بيف نصيبو مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الذم يؤكؿ إليو مف زكجتو  .3

  كنصيبو مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الذم يؤكؿ إليو مف أبنائو . 

 : ب. األبناء كالبنات

بيف أنصبتيـ مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ التي تؤكؿ إلييـ مف يحؽ لبلبناء المستحقيف الجمع  .1
 . كالدييـ

يحؽ لبلبنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أك راتب اعتبلؿ الجمع بيف راتبيا التقاعدم أك راتبيا بسبب  .2
 .االعتبلؿ كنصيبيا مف ركاتب التقاعد أك ركاتب االعتبلؿ التي تؤكؿ إلييا مف كالدييا

العاجز الجمع بيف راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ كبيف نصيبو مف ركاتب  يحؽ لبلبف .3
 . التقاعد أك ركاتب االعتبلؿ التي تؤكؿ إليو مف كالديو

ال يحؽ لؤلبناء كالبنات الجمع بيف نصيبيـ مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الذم يؤكؿ إلييـ مف  .4
 . راتب االعتبلؿ المخصص إلخكتيـ كالدييـ كنصيبيـ مف راتب التقاعد أك
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 : ج. الكالداف 

يحؽ ألم مف الكالديف الجمع بيف األجر مف عمؿ أك الدخؿ مف مينة أك راتب التقاعد أك راتب  .1
االعتبلؿ المخصص لو كنصيبو مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ الذم يؤكؿ إليو مف ابنو ك/ أك 

 . ابنتو
أكثر مف نصيب مستحؽ لو مف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ  يحؽ ألم مف الكالديف الجمع بيف .2

 . المخصص ألكثر مف إبف أك إبنة

 : د. اإلخكة كاألخكات

يعتبر اإلخكة كاألخكات مستحقيف لمنصيب فى حاؿ عدـ كجكد أرممة اك أرمؿ مستحؽ اك أبناء اك  .1
 . بنات اك كالديف

ؽ األبناء كالبنات بعد ثبكت اإلعالة بمكجب يشترط الستحقاؽ اإلخكة كاألخكات ما يشترط الستحقا .2
 . حجة إعالة صادرة مف المحكمة المختصة

ال يجكز الجمع بيف اكثر مف نصيب يؤكؿ مف اإلخكة كاألخكات كفي ىذه الحالة يمنح المستحؽ  .3
 . النصيب األكثر

ستحقة لو بما ال ىػ. عمى الرغـ مما كرد في ىذه المادة، يحؽ ألم مف المستحقيف الجمع بيف االنصبة الم
  يتجاكز ثبلثة امثاؿ الحد األدنى لراتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ . 

ك. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس إضافة ام حالة مف حاالت الجمع لـ يرد عمييا نص في ىذا 
 . القانكف

 (:85المادة )

كف كأم راتب تقاعد أك راتب اعتبلؿ مقرر أ. يحؽ الجمع بيف أم مف الركاتب المقررة بمكجب أحكاـ ىذا القان
 . بمكجب أم تشريعات أخرل

ب. يحؽ لصاحب راتب اعتبلؿ العجز الجزئي اإلصابي الدائـ أك صاحب راتب اعتبلؿ العجز الكمي  
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اإلصابي الدائـ الجمع بيف ىذا الراتب كأم راتب تقاعد أك راتب اعتبلؿ يخصص لو كفؽ أحكاـ ىذا القانكف 
يزيد مجمكعيما عمى ثبلثة أمثاؿ الحد األدنى لراتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ أما إذا تجاكز شريطة أف ال 

 . احد الراتبيف ثبلثة أمثاؿ ىذا الحد فيستحؽ الراتب األكثر

ج. يحؽ الجمع بيف راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ المستحؽ بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف كتعكيض الدفعة  
تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة إذا لـ يتـ اعتماد المدة المتعمقة بذلؾ التعكيض عند  الكاحدة المقرر في

احتساب راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ باستثناء الركاتب المقررة في تأميف إصابات العمؿ فبل يجكز الجمع 
الستحقاؽ المؤمف عمييا بيف راتب االعتبلؿ كراتب التقاعد كبيف تعكيض الدفعة الكاحدة عف الفترة السابقة 

 . الراتب

. يحؽ لصاحب راتب التقاعد المبكر األردني الجمع بيف ىذا الراتب كأجره مف ام عمؿ مشمكؿ بأحكاـ 1د. 
 : ىذا القانكف شريطة ما يمي

 . ( شيرا مف تاريخ استحقاقو راتب التقاعد المبكر24أ. اف يككف قد انقطع عف العمؿ لمدة ال تقؿ عف )

يعكد لمعمؿ في أم مف المنشآت التي كاف يعمؿ بيا خبلؿ الستة كالثبلثيف اشتراكا االخيرة ب. اف ال  
  . السابقة عمى استحقاقو راتب التقاعد المبكر

ج. أف ال يعكد المؤمف عميو الذم تـ تخصيص راتب التقاعد المبكر لو بمكجب أحكاـ الفقرة )ج( مف 
 . مينة خطرة ( مف ىذا القانكف إلى العمؿ في 64المادة )

 . د. اف يعكد لمشمكؿ باحكاـ قانكف الضماف االجتماعي في حاؿ عكدتو لمعمؿ 

ىػ. في حاؿ عكدة صاحب راتب التقاعد المبكر الى عمؿ مشمكؿ بأحكاـ ىذا القانكف يتـ صرؼ نسبة 
الممحؽ ( 7مف راتب التقاعد المستحؽ لو كذلؾ مف بداية الشير الذم عاد فيو لمعمؿ كفقا لمجدكؿ رقـ )

 . بيذا القانكف

( 7ك. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس زيادة حدكد ركاتب التقاعد الكاردة في الجدكؿ رقـ ) 
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 . الممحؽ بيذا القانكف كؿ ثبلث سنكات

ز. في حاؿ ترؾ صاحب راتب التقاعد المبكر الكارد ذكره في الفقرة )د( مف ىذه المادة العمؿ يعاد صرؼ 
المبكر كما ىك كذلؾ مف بداية الشير التالي النتياء الخدمة كال تضاؼ مدة اشتراكو البلحقة راتب التقاعد 

الى مدة اشتراكو السابقة إال عند أكمالو سف الستيف لمذكر أك سف الخامسة كالخمسيف لبلنثى أك في حاؿ 
حقكقو كفقا ألحكاـ حصكؿ الكفاة ، كفي ىذه الحالة يعاد احتساب راتب التقاعد المستحؽ لو كتتـ تسكية 

ىذا القانكف كذلؾ اعتبارا مف بداية الشير التالي إلكماؿ السف أك حدكث الكفاة كفي جميع األحكاؿ يجب 
 . اف ال يقؿ راتب التقاعد الجديد المخصص لو عف راتب التقاعد المخصص سابقا

لو بأحكاـ ىذا القانكف بدفع ح. تمتـز المنشأة التي تستخدـ متقاعدا مبكرا كال تقـك بإببلغ المؤسسة كشمك  
%( مف مجمكع األجكر التي صرفتيا لو خبلؿ فترة عممو لدييا ، كما يمتـز المتقاعد 30غرامة بنسبة )

المبالغ المصركفة لو دكف كجو حؽ مضافا إلييا الغرامة التي تحددىا  مبكرا في ىذه الحالة بإعادة 
 . األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف

 . ( تسرم احكاـ ىذه الفقرة عمى المؤمف عميو العسكرم71مع مراعاة أحكاـ الفقرة )أ( مف المادة )ط.  

أم عمؿ مشمكؿ ال يجكز لصاحب راتب التقاعد المبكر غير األردني الجمع بيف ىذا الراتب كأجره مف  .2
يو لمعمؿ، كفي حاؿ ، عمى أف يكقؼ صرؼ راتب التقاعد مف بداية الشير الذم عاد فبأحكاـ ىذا القانكف

تركو العمؿ يعاد صرؼ راتب التقاعد المبكر كما ىك كذلؾ في بداية الشير التالي النتياء الخدمة كال تضاؼ 
مدة اشتراكو البلحقة إلى مدة اشتراكو السابقة إال عند إكمالو سف الستيف لمذكر كسف الخامسة كالخمسيف 

بداية الشير التالي إلكماؿ السف أك حدكث الكفاة كفي  لبلنثى أك في حاؿ حصكؿ الكفاة كذلؾ اعتبارا مف
 جميع األحكاؿ يجب أف ال يقؿ راتب التقاعد الجديد المخصص لو عف راتب التقاعد المخصص سابقا.

ىػ. إذا استحؽ المؤمف عميو راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ فيعتبر خارجا بصكرة نيانية مف نطاؽ 
انكف كال يغير مف ذلؾ عكدتو الى عمؿ يتقاضى عنو أجرا كلك كاف ىذا العمؿ مشمكال تطبيؽ أحكاـ ىذا الق
 . بأحكاـ ىذا القانكف
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( مف الفقرة )د( مف ىذه المادة يجكز لصاحب راتب  1د( الكاردة في البند ) -ك. مع مراعاة الشركط مف )أ  
مف راتب االعتبلؿ المستحؽ لو مع أجره (  %50اعتبلؿ العجز الجزئي الطبيعي الدائـ الجمع بيف ما نسبتو )

مف العمؿ المشمكؿ بأحكاـ ىذا القانكف عمى أف تتـ إعادة احتساب راتب االعتبلؿ المخصص لو بعد تركو 
 . العمؿ ككفقا لمتكسط أجره الجديد الخاضع لبلقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكو البلحقة إلى السابقة

 (:86المادة )

ك صاحب راتب االعتبلؿ أك أم مف المستحقيف إخطار المؤسسة عف أم تغيير عمى صاحب راتب التقاعد أ
يطرأ عمى سبب أك شركط استحقاقو لمراتب إذا كاف مف شأف ىذا التغيير أف يؤدم إلى قطع الراتب أك كقفو 
أك تخفيضو كذلؾ خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ كقكع التغيير، كفي جميع الحاالت تسترد المؤسسة جميع 

الغ التي حصؿ عمييا أم منيـ دكف كجو حؽ مع الغرامة التي تحددىا األنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ المب
 . ىذا القانكف محسكبة مف بداية الشير التالي لمحصكؿ عمى تمؾ المبالغ كحتى تاريخ ردىا لممؤسسة

 (:87المادة )

( مف ىذا القانكف 79ي المادة )أ. في حاؿ ثبكت فقداف المؤمف عميو يصرؼ لممستحقيف المنصكص عمييـ ف
مبمغ يعادؿ راتب تقاعد الكفاة الطبيعية في حاؿ إكمالو شركط استحقاؽ ىذا الراتب كيكزع عمييـ كفقا لمجدكؿ 

 .( الممحؽ بيذا القانكف كذلؾ اعتبارا مف تاريخ فقدانو إلى حيف ظيكره أك ثبكت كفاتو 4رقـ )

الفقرة )أ( مف ىذه المادة فيعتبر ما صرؼ لممستحقيف بمكجب ىذه ب. إذا ثبتت كفاة المفقكد المشار إليو في 
 . المادة صحيحا

ج. إذا ظير المفقكد المشار إليو في الفقرة )أ( مف ىذه المادة كأثبتت التحقيقات التي تجرييا السمطات  
ك المؤسسة أك المختصة أف الفقداف كاف بسبب خارج عف إرادة المفقكد كانو لـ يكف بمقدكره إخطار المنشأة أ

، كفي غير ذلؾ مف ذه المادة خبلؿ مدة فقدانو صحيحاأسرتو بمكانو فيعتبر ما صرؼ لممستحقيف بمكجب ى
 . الحاالت يعتبر ما صرؼ لممستحقيف بمكجب ىذه المادة خبلؿ مدة فقدانو دينا عميو

 (:88المادة )
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الكاحدة قطعيا كال يجكز الطعف فيو لدل  يعتبر مقدار راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ أك قيمة تعكيض الدفعة
ام جية إدارية أك قضائية بعد انقضاء تسعيف يكما مف تاريخ تبميغ القرار بتخصيص راتب التقاعد أك راتب 

 .االعتبلؿ أك صرؼ تعكيض الدفعة الكاحدة

 (:89المادة )

ء بناء عمى تنسيب المجمس أ. يحدد الحد األدنى لراتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ بقرار مف مجمس الكزرا
  كيعاد النظر في ىذا الحد كؿ خمس سنكات. 

ب. يزاد راتب التقاعد كراتب االعتبلؿ عند تخصيصو بمبمغ أربعيف دينارا باستثناء راتب التقاعد المبكر الذم 
راتب  يزاد بمبمغ عشريف دينارا عند تخصيصو لمف ال يعكد إلى عمؿ مشمكؿ بأحكاـ ىذا القانكف عمى اف يزاد

التقاعد المبكر بمبمغ عشريف دينارا أخرل عند إكماؿ المؤمف عميو المتقاعد مبكرا سف الستيف لمذكر كسف 
 . الخامسة كالخمسيف لبلنثى أك في حاؿ حصكؿ الكفاة

ج. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس إعادة النظر في الزيادة الكاردة في الفقرة )ب( مف ىذه المادة  
 . سنكاتكؿ خمس 

د. يستثنى مف أحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة المؤمف عمييـ الذيف تـ تسكية حقكقيـ التقاعدية كفقا ألحكاـ 
( لسنة  19كقانكف الضماف االجتماعي رقـ )  1978( لسنة 30المؤقت رقـ ) قانكف الضماف االجتماعي 

2001. 

 (:91المادة )

 :لمقاصد ىذه المادة -أ

معدؿ النمك في أسعار سمة المستيمؾ لسنة سابقة كالمعتمد مف الجيات الرسمية  تعني كممة التضخـ .1
 . المختصة

تعني عبارة متكسط األجكر معدؿ األجكر الخاضعة ألحكاـ ىذا القانكف لسنة سابقة كفقا لسجبلت  .2
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  الركاتب بالتضخـ .  كقيكد المؤسسة لغايات ربط 

تضخـ أك بمعدؿ النمك السنكم لمتكسط األجكر أييما أقؿ عمى يتـ ربط راتب التقاعد كراتب االعتبلؿ بال -ب
  أف ال تتجاكز الزيادة عشريف دينارا حدا أعمى كذلؾ في شير أيار مف كؿ سنة . 

يتـ ربط الحد األعمى لمزيادة الكاردة في الفقرة )ب( مف ىذه المادة بالتضخـ أك بمعدؿ النمك السنكم  -ج
  . أيار مف كؿ سنة لمتكسط األجكر أييما أقؿ في شير

يتـ تكزيع الزيادة المنصكص عمييا في الفقرة )ب( مف ىذه المادة بالتساكم عمى الركاتب التقاعدية  -د
 .كركاتب االعتبلؿ كبغض النظر عف مقدار أم منيا

يبدأ ربط راتب التقاعد كراتب االعتبلؿ كفقا ألحكاـ الفقرة )ب( مف ىذه المادة لمف أكمؿ سف الستيف  -ق
ذكر كسف الخامسة كالخمسيف لؤلنثى باستثناء راتب اعتبلؿ العجز الكمي الطبيعي الدائـ كراتب اعتبلؿ لم

العجز الجزئي الطبيعي الدائـ كراتب إعتبلؿ العجز الكمي اإلصابي الدائـ كراتب تقاعد الكفاة الطبيعية كراتب 
د استحقاؽ صرفيا كفؽ أحكاـ ىذا القانكف تقاعد الكفاة الناشئة عف إصابة العمؿ التي يتـ ربطيا بالتضخـ عن

  كبغض النظر عف السف كتسرم أحكاـ ىذه المادة عمى المؤمف عميو العسكرم

 (:91المادة )

أ. ال يجكز أف يتجاكز راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ المخصص لممؤمف عميو كما يمحقو مف زيادات متكسط 
 . األجر الذم أحتسب الراتب عمى اساسو

(  63ثنى مف احكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة الراتب المخصص كفقا ألحكاـ الفقرة )ج( مف المادة )ب. يست
 . مف ىذا القانكف

 (:94المادة )

تمتـز المؤسسة بأداء الحقكؽ المقررة لممؤمف عميو اك المستحقيف كفقا الحكاـ ىذا القانكف كاممة كلك لـ  -1-أ
ى أساس مدة خدمة المؤمف عميو كمتكسط أجره شريطة اف يككف تقـ المنشأة بالتأميف عميو كذلؾ عم
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العامؿ قد ابمغ المؤسسة بعدـ قياـ المنشأة بالتأميف عميو خبلؿ مدة ال تتجاكز ستة أشير مف تاريخ انتياء 
 .خدماتو لدييا

منشأة ( مف ىذه الفقرة عف مدة خدمة المؤمف عميو لدل ال1يتـ أداء الحقكؽ المشار إلييا في البند ) -2
 . عمى أف ال تتجاكز سنتيف شريطة تقديمو ما يثبت عممو لدل المنشأة خبلؿ تمؾ المدة

. إذا نشأ نزاع عمى مدة خدمة المؤمف عميو أك أجره فتسكل حقكقو كفقا الحكاـ ىذا القانكف عمى أساس 1ب. 
 . مدة الخدمة أك مقدار األجر غير المتنازع عميو

عميو اك حقكؽ المستحقيف عنو إذا صدر قرار قضائي قطعي بشأف ىذا يعاد النظر في حقكؽ المؤمف  .2
 .دعكل كانت المؤسسة طرفا فييا النزاع في

ج. تعكد المؤسسة عمى المنشأة بجميع مبالغ االشتراكات المستحقة كالفكائد كالغرامات المنصكص عمييا في 
 ىذا القانكف

 (:93المادة )

تب االعتبلؿ أك المبالغ المستحقة لممؤمف عميو أك لممستحقيف عنو ال يجكز الحجز عمى راتب التقاعد أك را
بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف إال لديف النفقة أك لديف المؤسسة كبما ال يتجاكز ربع تمؾ الركاتب كالمبالغ كتككف 

 .األكلكية في الحجز لديف النفقة

 :)92المادة )

انكف حؽ االمتياز عمى جميع أمكاؿ المديف كيككف ليا أ. لممبالغ المستحقة لممؤسسة بمقتضى أحكاـ ىذا الق
األكلكية عمى جميع الديكف بعد المصركفات القضائية كأجكر العماؿ كلممؤسسة حؽ تحصيميا كفقا لقانكف 

كليذه الغاية يمارس المدير العاـ صبلحيات الحاكـ اإلدارم كلجنة تحصيؿ  تحصيؿ األمكاؿ العامة النافذ، 
قتضى ذلؾ القانكف، كيجكز تقسيطيا، كميا أك بعضيا، كفقا لبلنظمة الصادرة بمقتضى األمكاؿ العامة بم
 .أحكاـ ىذا القانكف
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ب. تعتبر المبالغ المستحقة لممؤسسة كاجبة األداء خبلؿ ثبلثيف يكما مف تاريخ التبميغ بكجكب دفعيا ،  
حجز كالتنفيذ كفؽ أحكاـ قانكف تحصيؿ كيعتبر التبميغ كافيا لغايات مباشرة المدير العاـ اتخاذ إجراءات ال 

األمكاؿ العامة بعد انقضاء الثبلثيف يكما دكف الحاجة إلتخاذ أم مف إجراءات التبميغ أك النشر المنصكص 
 .  عمييا في القانكف المذككر

ج. لمجمس الكزراء بناء عمى تنسيب المجمس اإلعفاء مف كؿ أك بعض المديكنية المترتبة عمى المنشأة في 
 . ؿ إعبلف إفبلسيا أك كضعيا تحت التصفيةحا

 : . تعتبر الحاالت التالية سببا مكجبا إلعداـ أك إىبلؾ الديف كذلؾ بقرار مف المجمس1د.

تركة كعدـ كجكد أمكاؿ منقكلة كغير  أ. كفاة المديف كصدكر قرار مف المحكمة المختصة بعدـ كجكد  
 .منقكلة باسـ المديف

تياء تصفية الشركة المساىمة العامة أك محدكدة المسؤكلية كتـ تسديد ب. مركر عشر سنكات عمى ان
 . جزء مف مديكنيتيا لممؤسسة كاستحالة تسديد باقي ىذه المديكنية

ج. مركر خمس سنكات عمى إغبلؽ المنشأة رسميا كترتب عمييا مديكنية حتى تاريخ إغبلقيا مبمغ ال  
 . ( دينارا 250يزيد عمى )

ت عمى إيقاؼ نشاط المنشأة كعدـ قياميا بتجديد تراخيصيا كترتب عمييا د. مركر خمس سنكا 
( دينارا عمى أف تحدد األنظمة الصادرة 250مديكنية حتى تاريخ إيقاؼ نشاطيا مبمغ ال يزيد عمى )

 . بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف الحاالت التي تعتبر فييا المنشأة مكقكفة النشاط

لممكسسة الحؽ في الرجكع عمى المديف الذم تـ  ( مف ىذه الفقرة ،  1) عمى الرغـ مما كرد في البند. 2
اعتبار دينو معدكما أك ىالكا إذا تبيف الحقا كجكد أمكاؿ منقكلة أك غير منقكلة كالجائز الحجز عمييا 

 .قانكنيا

يراداتيا كريع استثماراتيا بجميع اإلعفاءات كالتسييبلت الممنكحة لمكزا رات كالدكائر ىػ. تتمتع المؤسسة كا 
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  الحككمية

 (:95المادة )

أ. يسقط حؽ المؤمف عميو أك المستحقيف عنو في المطالبة بالركاتب كالمبالغ المستحقة بمقتضى أحكاـ ىذا 
  القانكف بانقضاء عشر سنكات مف التاريخ الذم تعتبر فيو كاجبة األداء. 

منيا زيادة عما ىك مقرر قانكنآ بانقضاء عشر  ب. يسقط حؽ المنشأة في المطالبة باسترداد المبالغ المدفكعة
  سنكات مف تاريخ دفع تمؾ المبالغ. 

ج. يسقط حؽ المؤسسة في المطالبة بالمبالغ المستحقة ليا بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف بانقضاء خمس عشرة 
 سنة مف تاريخ استحقاقيا

 (:96المادة )

ف الصكر فيككف الشخص الذم انتقمت إليو ىذه اذا انتقمت أمكاؿ صاحب العمؿ إلى الغير بأم صكرة م
ذا  األمكاؿ مسؤكال بالتكافؿ كالتضامف مع صاحب العمؿ السابؽ عف تأدية جميع حقكؽ المؤسسة عميو ،  كا 

انتقمت أمكاؿ صاحب العمؿ إلى الكرثة فتككف المسؤكلية تضامنية فيما بينيـ في حدكد ما آؿ مف التركة إلى 
 .كؿ كاحد منيـ

 (:97المادة )

أ. عمى الرغـ مف أحكاـ أم تشريع آخر، ال يجكز بيع أم منشأة أك نقؿ ممكيتيا أك الحصكؿ عمى رخصة 
 . ميف ليا أك تجديدىا أك شطب تسجيميا إال بعد الحصكؿ عمى شيادة براءة ذمة مف المؤسسة

أك التصرؼ  ب. ال يجكز بيع أك تكزيع مكجكدات أم منشأة جرل إعبلف إفبلسيا أك كضعيا تحت التصفية
 .بيا إال بعد قياـ ككيؿ التفميسة أك المصفي بإشعار المؤسسة بكقكع التصفية أك اإلفبلس

 (:98المادة )
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أ. لممدير العاـ أك مف يفكضو خطيا مف مكظفي المؤسسة الحؽ في الدخكؿ إلى المنشات كأم أماكف عمؿ 
ذلؾ السجبلت كالدفاتر كالبيانات  تابعة ليا خبلؿ أكقات عمميا كاالطبلع عمى جميع الكثائؽ بما في

االلكتركنية التي تبيف أعداد العامميف في ىذه المنشآت كأجكرىـ، كما يتعمؽ بالسيرة المرضية كالكظيفية ألم 
منيـ كالحصكؿ عمى نسخ منيا ، كما ليـ حؽ التحقيؽ في أم مكضكع يتعمؽ بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف 

 .القانكف كفي أم مخالفة ألحكامو كاألنظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا

ب. تحقيقا لمغايات المقصكدة مف الفقرة )أ( مف ىذه المادة ، تككف لممدير العاـ كمكظفي المؤسسة صفة  
الضابطة العدلية ، كليـ بيذه الصفة سماع أقكاؿ أصحاب العمؿ كالعماؿ كأم أشخاص ذكم عبلقة، 

 . لكقائع كال يجكز أف يطعف فيو إال بالتزكيركاالستعانة برجاؿ األمف العاـ كتحرير محضر با

 (:99المادة )

أ. تتكلى المؤسسة تبميغ القرارات الصادرة عنيا، كيجكز ليا إجراء التبميغات بكاسطة شركات خاصة، يعتمدىا 
  . المجمس، كعمى مف يتكلى التبميغات اف يدرج بيانا بكيفية كقكع التبميغ مذيبل باسمو كتكقيعو

نظمة الصادرة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف أسس إجراء التبميغ سكاء كاف التبميغ مف المؤسسة أك ب. تحدد األ 
 .مف الشركة الخاصة

 (:111المادة )

أ. يعاقب بغرامة ال تقؿ عف ألؼ دينار كال تزيد عمى ألفي دينار كؿ مف أدلى بسكء نية بأم بيانات غير 
كيض بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف دكف كجو حؽ أك صحيحة لمحصكؿ لنفسو أك لغيره عمى راتب أك تع

 . لمتيرب مف الكفاء بأم حؽ مف الحقكؽ المقررة لممؤسسة كفؽ أحكاـ ىذا القانكف

ب. تعاقب كؿ منشأة مشمكلة بأحكاـ ىذا القانكف بغرامة مقدارىا خمسمائة دينار عف كؿ عامؿ لـ تقـ  
 . بشمكلو في أحكاـ ىذا القانكف

مقدارىا خمسمائة دينار كؿ مف يخالؼ أم حكـ مف أحكاـ ىذا القانكف مما ىك غير كارد ج. يعاقب بفرامة  
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 .في احكاـ الفقرتيف )أ( ك )ب( مف ىذه المادة

 (:111المادة )

 .تؤكؿ إلى المؤسسة جميع المبالغ كالغرامات المحككـ بيا كفقا ألحكاـ ىذا القانكف

 (:114المادة )

 :ذا القانكفباستثناء ما نص عميو صراحة في ى

أ. تقابؿ التزامات صاحب العمؿ في تأميف الشيخكخة كالعجز كالكفاة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف مكافأة نياية  
 . الخدمة المقررة كفقا ألحكاـ قانكف العمؿ النافذ

ب. يمتـز صاحب العمؿ بأداء مكافأة نياية الخدمة كأم حقكؽ أخرل مستحقة بمقتضى أم قانكف أك نظاـ أك  
اتفاؽ لمعامميف لديو أك المستحقيف عف المدد السابقة لتطبيؽ احكاـ ىذا القانكف عند انتياء خدمة كؿ عامؿ 

 . في أم كقت مف األكقات

ج. تقابؿ التزامات صاحب العمؿ في تأميف األمكمة بمقتضى أحكاـ ىذا القانكف التزامو بمنح األجر لممؤمف  
ا ألحكاـ قانكف العمؿ النافذ إذا كانت المؤمف عمييا تستحؽ بدؿ إجازة عمييا العاممة خبلؿ إجازة األمكمة كفق

 . األمكمة بمكجب أحكاـ ىذا القانكف

 (:113المادة )

أ. يحتفظ العماؿ بالحقكؽ المكتسبة ليـ كفؽ أم انظمة أك ترتيبات أك اتفاقيات جماعية خاصة بمكافات نياية 
االتفاقيات تقرر ليـ حقكقا مالية أفضؿ مف مكافأة نياية  الخدمة إذا كانت تمؾ األنظمة اك الترتيبات أك

الخدمة المقررة بمقتضى قانكف العمؿ، كيمتـز أصحاب العمؿ بأف يؤدكا لمعماؿ الذيف يعممكف لدييـ الفرؽ بيف 
تمؾ الحقكؽ المالية كاالشتراكات التي يترتب عمييـ دفعيا لممؤسسة بمقتضى احكاـ ىذا القانكف كذلؾ عند 

خدماتيـ كعمى أف يحتفظ العماؿ ممف لدييـ أنظمة أك اتفاقيات تمنحيـ كامؿ مبمغ مكافأة نياية الخدمة  انتياء
 .دكف أم خصـ بيذا الحؽ
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ب. تبقى سارية المفعكؿ أم أنظمة أك ترتيبات أك اتفاقيات تتعمؽ باالدخار كالتكفير كالتأميف الصحي لمعماؿ  
 .قبؿ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف

ؽ أحكاـ الفقرة )أ( مف ىذه المادة، عمى المؤمف عميو غير الخاضع ألحكاـ قانكف العمؿ كتصرؼ ج. ال تنطب
 .لو مكافأة نياية الخدمة كاممة

 (:112المادة )

إذا استحؽ المؤمف عميو غير األردني راتب التقاعد أك راتب االعتبلؿ فمو أك لممستحقيف عنو الحؽ في طمب 
( مف ىذا القانكف، 70ة الكاحدة المنصكص عميو في الفقرة )ب( مف المادة )تبديؿ ىذا الراتب بتعكيض الدفع

كفي حاؿ الكفاة يكزع مبمغ التعكيض عمى  ( شيرا أييما أكثر ،  36أك بضرب مقدار الراتب المستحؽ في )
 .( الممحؽ بيذا القانكف  4الكرثة المستحقيف عنو كفقا لمجدكؿ رقـ ) 

 (:115المادة )

رد في أم تشريع آخر، يجكز االثبات في القضايا التي تككف المؤسسة طرفا فييا بجميع عمى الرغـ مما ك 
طرؽ اإلثبات بما في ذلؾ البيانات كالمعامبلت االلكتركنية كالبيانات كالسجبلت الصادرة عف أجيزة الحاسكب 

 . ككسانؿ االتصاؿ الحديثة كالمصدؽ عمييا مف المؤسسة

 (:116المادة )

 :في ذلؾ ما يمي كزراء األنظمة البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف بما أ. يصدر مجمس ال

 . النظاـ المالي .1
 . نظاـ المكاـز كالعطاءات كاألشغاؿ .2
 . نظاـ استثمار أمكاؿ المؤسسة .3
 . نظاـ الشؤكف الخاصة بالمؤمف عمييـ العسكرييف .4
 . تنظـ شؤكف المكظفيف كالمستخدميف في المؤسسة كفؽ نظاـ الخدمة المدنية .5
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 . ب. يصدر المجمس التعميمات التنفيذية البلزمة لتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف كاألنظمة الصادرة بمقتضاه 

 (:117المادة )

( كالجداكؿ الممحقة بو كما طرأ عميو مف تعديؿ عمى  2001( لسنة  19يمغى )قانكف الضماف االجتماعي رقـ )
رض مع أحكاـ ىذا القانكف إلى أف يتـ استبداؿ غيرىا بيا أف يستمر العمؿ باألنظمة كالتعميمات بما ال يتعا

 . كفقا ألحكامو خبلؿ مدة ال تتجاكز سنة كاحدة مف تاريخ نفاذ أحكاـ ىذا القانكف

 (:118المادة )

(   7يعاد احتساب ركاتب التقاعد التي تـ تخصيصيا كفقا الحكاـ قانكف الضماف االجتماعي المؤقت رقـ )
إصابات العمؿ التي أدت إلى كفاة المؤمف عميو كتـ تطبيؽ أحكاـ الفقرة )ىػ( مف  لؾ بما في ذ  2010لسنة 

  .( منو 106( مف القانكف المذككر عمييا باستثناء الركاتب التي تـ تخصيصيا كفقا ألحكاـ المادة )27المادة )

 (:119المادة )

 .ع احكاـ ىذا القانكفال يعمؿ بأم نص كرد في أم تشريع آخر إلى المدل الذم يتعارض فيو م

 (:111المادة )

 . رئيس الكزراء كالكزراء مكمفكف بتنفيذ أحكاـ ىذا القانكف

13/1/2014 

 

 


