قانون الضمان اإلجتماعي األردني

المادة  : -1يسمى هذا القانون (قانون الضمان االجتماعي لسنة ).2010
الفصل األول  :التعاريف ومجال التطبيق
المادة : - 2
 أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم
تدل القرينة على غير ذلك:-
 oالوزير:وزير العمل.
 oالمؤسسة :المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي.
 oالمجلس:مجلس إدارة المؤسسة.
 oالمدير العام :مدير عام المؤسسة.
 oمجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان االجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون.
 oمجلس االستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي المشكل وفق أحكام هذا
القانون.
 oصندوق االستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا
القانون.
 oرئيس صندوق االستثمار :رئيس صندوق االستثمار المعين وفق أحكام الفقرة (ج) من
المادة ( )14من هذاالقانون.
 oالتأمين :أي من التأمينات المشمولة بموجب أحكام هذا القانون.
 oصاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عامالً أو أكثر من الخاضعين
ألحكام هذا القانون .
 oالمؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكرا ً كان أم أنثى.
 oإصابة العمل:اإلصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم ( )1الملحق بهذا
القانون وأي أمراض أخرى
يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو اإلصابة الناشئة عن حادث وقع
للمؤمن عليه أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله أو عودته منه
شريطة أن يكون الذهاب إلى مكان العمل واإلياب منه بالشكل المعتاد.
العجزالكلي اإلصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية
على العمل بصفة دائمة بنسبة ال تقل عن () %.75
العجزالجزئي اإلصابي الدائم:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية
على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن ()% 75
العجزالكلي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كليا ً وبصفة
دائمة دون مزاولة المؤمن عليه ألي عمل يتـقاضى عنه أجرا ً أو مهنة تدر عليه دخالً.

العجزالجزئي الطبيعي الدائم:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه
بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته األصلية إال أنه ال يحول دون مزاولته ألي عمل آخر يتقاضى
عنه أجرا ً أو أي مهنة أخرى تدر عليه دخالً.
التعليمات التنفيذية:التعليمات التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة
الرسمية.
المرجع الطبي:اللجنة أو اللجان الطبية األولية أو االستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانون.
راتب التقاعد :راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب
تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل.
معامل المنفعة:أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد
الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقا ً لما هو مبين في الجدول رقم ( )5الملحق بهذا القانون.
راتب االعتالل:الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا ً أو نتيجة إصابة
العمل وفق أحكام هذا القانون.
األجــر:المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقا ً لألسس والضوابط التي
تحددها التعليمات التنفيذية.
المستحقون :المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب االعتالل الوارد
ذكرهم في المادة ( )79من هذا القانون.
المعالون :أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة (ج) من
المادة ) (62من هذا القانون.
التعطل :الحالة التي ال تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه
وبحثه عنه.
المتعطل:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.
إجازة األمومة:المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الوالدة.
ب -لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة  :أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او
عامة او أي شركة او مؤسسـة او جمعيـة او أي شخـص طبيعي او اعتباري يستخدم عامال او اكثر من
االشخاص الخاضعين الحكام هذا القانون ،أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى
تحددها التعليمات التنفيذية.
المادة -3
أ -يشمل هذا القانون التأمينات التالية:-
 .aتأمين إصابات العمل.
 .bتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
 .cتأمين األمومة.

 .dتأمين التعطل عن العمل.
 .eالتأمين الصحي.
ب -تسري التأمينات الواردة في البندين ( )1و ( )2من الفقرة (أ) من هذه المادة على األشخاص
الخاضعين لهذا القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود ( )3و( )4و( )5من الفقرة ذاتها
بقرار من مجلس الوزراء بناء على نسيب المجلس .
ت -يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار ما يلي:-
 .aتاريخ البدء بالتطبيق.
 .bالفئات المشمولة بالتأمين.
 .cتاريخ وضع المرحلة األولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.
 .dمناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
 .eفئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ اإلضافية
المترتبة وفق أحكام هذا القانون لمدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل
التأمينات.
هـ -1-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للمستفيدين منه مشتركين
ومنتفعين سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو باالتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العالقة ولهذه
الغاية يستحدث في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي.
 -2لغايات تنفيذ أحكام البند ( )1من هذه الفقرة ,يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا التأمين
وأحكامه وشروطه األخرى ونسب االقتطاع من المنشآت والمؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة
الصندوق واستثمار أمواله والمنافع التأمينية المترتبة على تطبيق هذا التأمين
المادة -4
 يخضع ألحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تاليا ً ممن ال تقل أعمارهم عن ست عشرة سنة
دون أي تمييز بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأيا ً كانت طبيعة األجر شريطة أن
ال يقل األجر الذي تحتسب االشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد األدنى لألجور
المعتمد وفقا ً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية داخل المملكة أم خارجها
مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد االزدواج في التأمينات:-
 جميع العمال الخاضعين ألحكام قانون العمل النافذ.
 العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على
أن تحدد التعليمات التنفيذية األحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل واالجازات
والراحة والتفتيش وأجورهم المشمولة بأحكام هذا القانون.
 الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري.
 األشخاص االردنيون العاملون لدى البعثات االقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية
العربية واألجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
ب -ال تخضع الفئات التالية ألحكام هذا القانون:-

 -1األشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد
العسكري.
 -2األشخاص غير األردنيين العاملون لدى البعثات اإلقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية
العربية واألجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
 -3العمال الذين تكون عالقتهم بصاحب العمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد
والشروط الالزم تحققها إلعتبار عالقة العمل منتظمة.
ج -مع مراعاة أحكام المادة ( )3من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع األمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات
بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة -5
أ -تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم
يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا ً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي
إشتراكات عنهم.
ب -ب-إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي اإلصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل
فيستحق راتبا ً شهريا ً يعادل الحد األدنى المقرر لراتب االعتالل أو راتب التقاعد .
ت -إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضا ً يعادل
نسبة ذلك العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة عن ستة وثالثين شهرا ً .
ث -ينطبق تعريف (المؤمن عليه ) الوارد في المادة ( )2من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل
السادسة عشرة من عمره.
المادة -6
أ -مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ،يكون التأمين في المؤسسة الزاميا ً للفئات المنصوص
عليها في الفقرة (أ) من المادة ( )4من هذا القانون .
ب -ال يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا
القانون واألنظمة الصادرة بمقتضاه .
ت -اذا كان أصحاب المنشأة خاضعين ألحكام نظام تأمين تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات
النافذة فيكون تأمينهم في المؤسسة اختياريا ً وفق أحكام المادة ( )7من هذا القانون.
المادة  : -7للمؤمن عليه األردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني
سواء كان مقيما ً داخل المملكة أو خارجها االنتساب بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
لغايات حصوله على راتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي
او راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي االشتراكات
التي تلتزم بها المنشأة والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين ،وذلك وفقا ً للتعليمات التنفيذية.

الفصل الثاني :التنظيم اإلداري للمؤسسة
المادة-8
أ -تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي) تتمتع
بالشخصية االعتبارية وذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات
القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها
وقبول الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا واالقتراض والقيام باإلجراءات القانونية وان تنيب
عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية.
ب -يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعا ً ومكاتب داخل المملكة وخارجها .
ت -لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان
االجتماعي) يتمتع باستقالل إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله واألموال المخصصة له
وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة -9
أ -يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
 -1المديرالعام.
 -2رئيس صندوق االستثمار.
 -3نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ
 -4أمين عام وزارة الصحة.
 -5أمين عام وزارة المالية.
 -6أمين عام وزارة العمل .
 -7أربعة يمثلون العمال يختارهم االتحاد العام لنقابات العمال .
 -8أربعة يمثلون أصحاب العمل ,اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة األردن واالثنان اآلخران
تختارهما غرفة تجارة األردن.
ب -يختار المجلس من بين أعضائه نائبا ً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه.
ث -تكون مدة عضوية االعضاء المنصوص عليهم في البندين ( )7و( )8من الفقرة (أ) من هذه المادة
ثالث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ,وتنتهي عضوية اي منهم حكما ً بقرار من المجلس في أي من
الحاالت التالية:
 .aإذا تخلف عن حضور ثالث جلسات عادية متتالية دون عذر مشروع.
 .bإذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل.3-إذا حكم عليه بأي
جرم مخل باالخالق واآلداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو إحتيال أو إساءة ائتمان
أو بأي جناية ولو رد اليه اعتباره او شمله عفو عام
 .cإذا استحال عليه ممارسة عمله كعضو لمدة ستة أشهر متتالية .
 .dإذا ثبت إعساره أو أعلن إفالسه.

المادة -10
أ -يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية
إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ،أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على األقل ،يبين فيه
أسباب الدعوة لالجتماع واألمور التي ستبحث فيه.
ب -يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما ال يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو

نائبه وتتخذ القرارات باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على األقل وعند تساوي األصواتيرجح
الجانبالذيصوتمعهرئيساالجتماع  .

ج -للمجلسأنيدعوخبي اًرأوأكثرمنالمختصينلحضوراالجتماعلغاياتاالستئناسبرأيه .


ح -تحددمكافأةشهريةلرئيسالمجلسوأعضائهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس

وبحدأقصاه()500دينارويتمربطهذهالمكافأةبحضورالجلسات .

المادة -11

يتولىالمجلساإلشرافعلىشؤونالمؤسسةوأعمالهاوتناطبهلهذاالغرضجميعالصالحياتوالمهام

الالزمةبمافيذلك  -:

أ-إقرارالسياساتالعامةالتأمينيةللمؤسسة.



ب-إقرارالسياساتالعامةاالستثماريةللمؤسسةلتعظيمالقيمةالسوقيةلألصولووضعأهدافاستثمارية
وتحديدمعاييروآلياتومحدداتلالستثمارات.



ج-مراقبةالعمليةاالستثماريةلتعظيمالمحفظةوالتحوطوالتتبعوتحقيقأهدافالسياسةاالستثمارية .

د-إقرارالخطةالعامةالستثمارأموالالمؤسسة  .

هـ-إقرارالهيكلالتنظيميوجدولتشكيالتالوظائفووصفهاووصفالمهاموالمسؤولياتفيالمؤسسة  .

و-تعيينخبراءتأمينوخبراءاكتواريينلفحصالمركزالماليللمؤسسةواعداده  .

ز-إقرارالموازنةالسنويةللمؤسسةمعبيانأوجهالصرفالمختلفةوالمبالغالمخصصةلكلمنها  .
ح-إقرارالتقريرالسنويوالبياناتالماليةالختاميةللمؤسسة .

ط-تعيينمدققحساباتقانونيخارجيلتدقيقحساباتالمؤسسة.



ي-رفعتقاريرربعسنويةلمجلسالوزراءولمجلسياألعيانوالنوابعلىأنتتضمنمايلي -:
-1البياناتوالحساباتالمالية .

-2النتائجاألساسيةالمتعلقةباداءاالستثمارات .
-3مدىتطابقأداءمديريالمحافظاالستثماريةمعالقيمالمستهدفةفيالخطةالعامةلالستثمار .
-4بيانسياسةاالستثماراتللمرحلةالقادمة .

-5تقريرالمدققالخارجيبشأنالمركزالماليللمؤسسة .

-6التقاريرالربعيةلكلمنلجنةالمراقبةومجلساالستثمار .
-7السياساتاالستثماريةوالمعاييرواإلجراءات .

-8تحليلومطابقةلكلمنالموجوداتوالمطلوبات .
-9إقرارمنالمجلسيؤكدانجميعاالستثماراتالتيتمتخاللالفترةالسابقةتتفقمعسياسةاالستثمار
والمعاييرواإلجراءاتوفقاًللقانونواألنظمةوالق ارراتوالتعليماتوتبينأيخللحالوروده .

ك-إصدارالتعليماتالتنفيذيةوالتنظيميةالداخليةوالماليةواإلداريةوالفنيةواالستثماريةللمؤسسةبمايكفل
تحقيقأغراضها .

ل-اقتراحمشروعاتالقوانينواألنظمةالخاصةبالمؤسسة .
م-تفويضمنينوبعنهبالتوقيعفياألمورالماليةوالقضائيةواإلدارية .
ن-تشكيللجاندائمةومؤقتةوتحديدمهامهاوصالحياتهاواتعابها .

س-إقرارأسسالحوكمةالرشيدةومعاييرهافيالمؤسسةبمافيذلكسياساتمنعتضاربالمصالحالمحتملة
ووضعإجراءاتللحدمنهذهالتضاربات .

ع-إقراردليلالستثماراتوموجوداتالمؤسسةوتطويرهكلمادعتالحاجةإلىذلك .

ف-أيصالحياتأخرىتناطبهبموجبأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرةبمقتضاه.


المادة -12
يعينالمديرالعامويحددراتبهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلسويتولىالمهام 
والصالحياتالتالية -:

أ-تطبيقالسياسةالتييقرهاالمجلسوتنفيذالق ارراتالتييصدرها .

ب-إعدادمشروعالموازنةالسنويةوالبياناتالماليةالختاميةللمؤسسةوعرضهاعلىالمجلسإلقرارها .

ج-إعدادالتقاريرالخاصةبأعمالالمؤسسةوالمتعلقةبحالتهاالماليةورفعهاإلىالمجلسومتابعةأعمال

المؤسسة .

افعلىموظفيالمؤسسةومستخدميهاوادارةجميعأجهزتها .

د-اإلشر

هـ-الصالحياتالمنوطةبهبمقتضىاألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرةوفقأحكامهذاالقانون .

و-أيمهاموصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسعلىأنيكونالتفويضخطياًومحدداً .

ز-إصدارالتعليماتالتطبيقيةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرة
بمقتضاه.

المادة -13
أ-يشكلفيالمؤسسةمجلسيسمى(مجلسالتأمينات)برئاسةالمديرالعاموعضويةكلمن -:

-1أمينعامو ازرةالصحة .

-2اثنينيختارهماالمجلسمنبينأعضائهعلىأنيكوناحدهمامنممثليالعمالواآلخرمنممثلي
أصحابالعمل .

-3ثالثةمنخارجالمؤسسةمنذويالخبرةواالختصاصيعينهممجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلس
.

ب-يتولىمجلسالتأميناتالمهاموالصالحياتالتالية -:

-1اقتراحالسياسةالعامةالتأمينيةورفعهاإلىالمجلسإلقرارها .

-2اإلشرافعلىتنفيذالسياسةالتأمينيةللمؤسسةووضعالخططوالبرامجالالزمةلتنفيذتلكالسياسة
ومتابعتها .

-3التنسيبللمجلسبإقرارمشروعالموازنةالسنويةللمؤسسةللجانبالتأمينيمعبيانأوجهالصرف
المختلفةوالمبالغالمخصصةلكلمنها .

-4رفعالتقاريرالدوريةللمجلسعناألنشطةالتأمينيةواألداءالوظيفي .

-5مراجعةالتقريرالسنويعنأعمالالجانبالتأمينيوالبياناتالماليةالختاميةالمتعلقةبهذاالجانب
والتنسيبللمجلسبإق ارره .

-6تسميةاللجانالالزمةللعملالتأمينيوفقاًللتعليماتالتنفيذية .

-7إعدادمشروعاتالتعليماتالتنفيذيةللجانبالتأمينيبمايكفلتحقيقأغراضالمؤسسةورفعهاإلى
المجلس .

-8أيصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسأوتناطبهبموجباألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرة
وفقأحكامهذاالقانون .

ج-يختارمجلسالتأميناتمنبينأعضائهنائباًلرئيسهيقوممقامهعندغيابه .

د-تحددالشؤونالمتعلقةبمجلسالتأميناتبمافيذلكإدارتهوكيفيةعقداجتماعاتهواتخاذق ارراته 

وصالحياترئيسهومكافآتأعضائهعلىأنالتتجاوزهذهالمكافأةمبلغاًوقدره()500دينارشهرياًويتمربط
هذهالمكافأةبحضورالجلساتبموجبنظامخاصيصدرلهذهالغاية .

هـ-يشكلمجلسالتأميناتاللجانالتأمينيةويسميأعضاءهابناءعلىتنسيبالمديرالعاموذلكلغايات

تسويةحقوقالمؤمنعليهموالمنشآتوتطبيقأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرةبمقتضاهعلى

أنتحددمهامهاوصالحياتهاوأتعابهاوكافةالشؤونالمتعلقةبهابموجباألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا

القانون -:

-1لجنةأولجانتسويةالحقوقاألولية .
-2لجنةتسويةالحقوقاالستئنافية .

-3لجنةشؤونالضمان.
المادة -14
أ-يشكلفيالمؤسسةمجلسيسمى(مجلساستثمارأموالالضماناالجتماعي)ممنيلي -:
-1رئيسصندوقاالستثمارنائبالرئيسمجلساستثمارأموالالضماناالجتماعي .
-2المديرالعام .

-3اثنينيختارهماالمجلسمنبينأعضائهأحدهمامنممثليالعمالوثانيهمامنممثليأصحاب
العملمنذويالخبرةوالكفاءةواالختصاصفياالستثمار .

-4خمسةمنخارجالمؤسسةمنذويالخبرةواالختصاصيعينهممجلسالوزراءبناءعلىتنسيب
المجلسعلىأنيسميمجلسالوزراءاحدهمرئيساًلمجلساالستثمار .

ب-يتولىمجلساالستثمارالمهاموالصالحياتالتالية -:

-1وضعالسياسةالعامةاالستثماريةلصندوقاالستثمارورفعهاإلىالمجلسإلقرارها .
-2وضعالخطةالعامةالستثمارأموالالمؤسسةورفعهاإلىالمجلسإلقرارها .

-3اإلشرافعلىتنفيذالسياسةاالستثماريةللمؤسسةووضعالخططوالبرامجالالزمةلتنفيذتلكالسياسة
ومتابعتها .

-4اتخاذالق ارراتاالستثماريةالالزمةلتنفيذالسياسةاالستثماريةللمؤسسةوخطتهاالعامةوبمايتفق
وأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاه .

-5التنسيبللمجلسبإقرارمشروعالموازنةالسنويةلصندوقاالستثمارمعبيانأوجهالصرفالمختلفة
والمبالغالمخصصةلكلمنها .

-6رفعالتقاريرالدوريةللمجلسعننشاطصندوقاالستثماروأدائه .

-7مراجعةالتقريرالسنويعنأعمالصندوقاالستثماروالبياناتالماليةالختاميةالمتعلقةبهوالتنسيب
للمجلسبإقرارها .

-8تسميةاللجانالالزمةللعملاالستثماريوفقاًللتعليماتالتنفيذية .

-9إعدادمشروعاتالتعليماتالتنفيذيةلصندوقاالستثماربمايكفلتحقيقأغراضالمؤسسةورفعها
إلىالمجلس .

-10أيصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسأوتناطبهبموجباألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالتي
تصدربمقتضىأحكامهذاالقانون .

ج-يعينمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلسرئيساًمتفرغاًلصندوقاالستثمارلمدةسنتينقابلة
للتجديدويحددراتبهبقرارمنمجلسالوزراء.



د-تحددالشؤونالمتعلقةبمجلساالستثماربمافيذلكإدارتهوكيفيةعقداجتماعاتهواتخاذق ارراته

وصالحياترئيسمجلساالستثمارورئيسصندوقاالستثماربموجبنظامخاصيصدرلهذهالغاية .

هـ-تحددمكافأةشهريةألعضاءمجلساالستثماربقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس
وبحدأقصاه()500دينارويتمربطهذهالمكافأةبحضورالجلساتباستثناءرئيسمجلساالستثمارالذي
تحددمكافأتهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس.
المادة -15

تكونمدةعضويةاألعضاءمنخارجالمؤسسةالمنصوصعليهمفيالفقرة(أ)منالمادتين()13و()14
منهذاالقانونثالثسنواتقابلةللتجديدلمرةواحدةوتنتهيعضويةأيمنهمبطريقةتعيينهذاتها.

المادة -16

أ-يشكلالمجلسمنبينأعضائهلجنةتسمى(لجنةالمراقبة)منثالثةاعضاءوتكونمدةالعضويةثالث
سنواتقابلةللتجديدمرةواحدة .

ب-تنتخبلجنةالمراقبةرئيسالهامنبينأعضائهاوتجتمعبدعوةمنهمرةعلىاألقلكلشهرينوكلمادعت
الحاجةوتتولىالمهاموالصالحياتالتالية -:

-1مراقبةاعمالإدارةالمؤسسةالمتعلقةبالشؤونالماليةواالستثماريةوتدقيقالتقاريرالماليةالخاصةبهابما
فيذلكبياناتهاالماليةالختاميةقبلعرضهاعلىالمجلس .

-2مراجعةتقاريرالتدقيقالداخليفيالمؤسسةوقواعدالحوكمةوإبداءالرأيفيانظمةالمؤسسةالمالية
والخطةالحسابيةالعامةواألصولالمحاسبيةلهاورفعهاالىالمجلس .

-3ممارسةالصالحياتاألخرىالتيتناطبهابموجبأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرة
بمقتضاه.



ج-اليجوزانيكونالمديرالعامورئيسصندوقاالستثمارأعضاءفيلجنةالمراقبة.
المادة -17
أ-يشكلالمجلسلجنةتسمى(لجنةالحوكمةالرشيدة)برئاسةاحدأعضائهوعضويةاثنينمنمجلس

التأميناتواثنينمنمجلساالستثمار،وتكونمدةالعضويةفيهذهاللجنةثالثسنواتقابلةللتجديدمرة

واحدة  .

ب-تتولىلجنةالحوكمةالرشيدةالمهاموالصالحياتالتالية -:
-1التنسيبللمجلسبأسسالحوكمةالرشيدةومعاييرهافيالمؤسسةإلقرارهاووضعالضوابطواآللياتالتي
تعززااللتزامبهذهاألسسوالمعايير .

-2وضعسياساتلمنعتضاربالمصالحواإلق ارراتالمطلوبةمنأعضاءكلمنالمجلسومجلس
التأميناتومجلساالستثماروالتأكدمنمدىااللتزامبتلكالسياسات .

-3مراجعةالهيكلالتنظيميللمؤسسةمنحيثتوزيعالمسؤولياتوتفويضالصالحياتوالتأكدمنوجود

آلياتوسياساتسليمةلتقييماألداءوالمساءلة .

-4وضعالسياساتالعامةالمتعلقةبإفصاحالمؤسسةعنأعمالهاوأنشطتها .

-5التأكدمنتوفرمدونةلقواعدالسلوكتحكمأخالقياتالوظيفةوسلوكياتهاوتعميمهاعلىجميعموظفي
المؤسسة .

-6تقديمتقريرسنويعنالحوكمةالرشيدةفيالمؤسسةإلىالمجلس .
-7وضعاألسسالتيتنظمعملياتتمثيلالمؤسسةفيهيئاتمديريومجالسإدارةالشركاتالمساهمة
فيهابمايشملتقييماألشخاصالمقترحينلتمثيلالمؤسسة .

-8أيمهامأوصالحياتأخرىيكلفهابهاالمجلس .

ج-اليجوزالجمعبينعضويةلجنةالحوكمةالرشيدةوعضويةلجنةالمراقبة .

د-اليجوزانيكونالمديرالعامورئيسصندوقاالستثمارورئيسمجلساالستثماراعضاءفيلجنة
الحوكمةالرشيدة .

هـ-اليجوزالجمعبينعضويةأيمنالمجلساومجلسالتأميناتاومجلساالستثماروتمثيلالمؤسسةفي
رئاسةاوعضويةأيمنهيئاتمديريومجالسادارةالشركاتالتيتساهمفيهاالمؤسسةباستثناءالشركات
المملوكةبالكاملللمؤسسةوبموافقةمجلسالوزراءعلىذلك .

المادة -18
أ-يتمفحصالمركزالماليللمؤسسةمرةكلثالثسنواتعلىاألقلبمعرفةجهةمتخصصةبالدراسات
االكتواريةومعتمدةعالمياً.



ب-يجبأنيتناولالمركزالماليللمؤسسةتقديرااللتزاماتالقائمةفإذاتبينوجودعجزماليتلتزمالحكومة
بتسديدهذاالعجزويعتبرماتدفعهالحكومةعلىهذاالوجهديناًعلىالمؤسسةتلتزمبتسديدهمنأيفائض
يتوفرلديهافيالسنواتالمقبلة  .

ج-إذاتبيننتيجةفحصالمركزالماليللمؤسسةوفقاًألحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةأنموجوداتالمؤسسة

كماجرىتقديرهافيالسنةالعاشرةمنتاريخإجراءالتقييمسوفتقلعنعشرةأضعافنفقاتهاالمقدرةفيتلك
السنةفعلىمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلساتخاذاإلجراءاتالالزمةبمايضمنتصويبالمركز

المالـيللمؤسسةوذلكمنخاللالسيربإجراءالتعديالتالتشريعيةالمالئمة.



الفصل الثالث:الموارد المالية للمؤسسة
المادة -19

أ-تتكونالمواردالماليةللمؤسسةمنالمصادرالتالية -:

-1االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشآتوالمؤمنعليهم .

-2الفوائدالتيتترتببسببالتأخيرفيدفعاالشتراكاتوفقأحكامهذاالقانونعلىانيتماحتسابهاعلى
المؤمنعليهمبعدمرور()60يوماًمنتاريخالتحاقهمبالعمل .

-3الغراماتالمترتبةوفقاحكامهذاالقانون .
-4ريعاستثمارأموالالمؤسسة .

-5القروضالتيتقدمهاالحكومةلسدالعجزالماليللمؤسسة .

-6المبالغالتيتتحققللمؤسسةبموجباحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاهأوأيتشريعآخر .
-7الهباتوالمساعداتوالتبرعاتوالوصاياوالقروضوأيإيراداتأخرىيقبلهاالمجلسشريطةموافقة
مجلسالوزراءعليهاإذاكانتمنمصدرغيرأردني  .

ب-اليجوزاإلنفاقمنأموالالمؤسسةإاللمايقتضيهتطبيقأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاه.
المادة -20
يتماحتساباالشتراكاتالتيتؤديهاالمنشأةأوالتيتقتطعمناجورالمؤمنعليهموفقاًلألنظمةالصادرة
بمقتضىاحكامهذاالقانونعلىأنتتممراعاةاألحكامواألسسوالحدودالتالية -:

أ-يكونالحداألعلىلألجرالذيتحتسباالشتراكاتعلىأساسهثالثةآالفدينار .

ب-يتمربطالحداألعلىلألجورالواردفيالفق ـرة(أ)منهذهالمادةبالتضخمكماتمتعريفهفيالبند
()1منالفقرة(أ)منالمادة()90منهذاالقانونوذلكفيشهركانونالثانيمنكلعام .
ج-يستثنىمنتطبيقأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةكلممنيلي -:

-1المؤمنعليهالمشمولبالتأمينقبلتاريخسريانمفعولالقانونالمعدلرقم()26لسنة2009النافذفي
تاريخ،2009/10/15وفيهذهالحالةيكونالحداألعلىلألجرالذيتحتسباالشتراكاتعلىأساسه

خمسةآالفدينار .

-2المؤمنعليهالذيكانقدتجاوزأجرهخمسةآالفدينارقبلتاريخ2009/10/15وتماحتساب
اشتراكاتهعلىهذااألساسواليؤخذبأيزيادةتطرأعلىأجرهبعدالتاريخالمذكور .

-3فيحالوصولأجرالمؤمنعليهالواردفيالبندين()1و()2منهذهالفقرةالحداألعلىلألجرالخاضع

لالقتطاعالمنصوصعليهفيهذهالمادةيخضعهذااألجرللزيادةوفقاًلآلليةالمنصوصعليهافيالفقرة(ب)

منهذهالمادة .

د-تلتزمالمنشأةبدفعكاملاالشتراكاتالمستحقةعليهاوعلىالمؤمنعليه،وتكونمسؤولةعندفعهامن
الًلغايات
تاريخالتحاقالمؤمنعليهبالعمللديهاوحتىتركهلهشه اًربشهرويعتبركسرالشهرشه اًركام 

تطبيقأحكامهذاالقانونكمايعتبرشهراإلنذارجزءاًمنالخدمةالفعليةالمشمولةبأحكامهذاالقانون،مالم

يلتحقالمؤمنعليهبعملآخرخاللهذاالشهر .

هـ-تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونقواعداشتراكالمؤمنعليهفيحالإصابتهأوإعارته

أوانتدابهأوإيفادهفيبعثةعلميةأوإجازةدراسيةداخلالمملكةأوخارجهاأوخاللإجازتهالمرضيةأوأي
سببآخريوجبإيقافأوتخفيضأجره،كماتحددتلكاألنظمةقواعداحتساباألجـرالذيتؤدىعنه

االشتراكاتفيهذهالحاالتومنيلتزمبأدائها.
المادة -21

أ-علىالمنشأةأنتقدمللمؤسسةالبياناتالتاليةمفصلةتتضمنأسماءالعاملينوالمتدربينلديهاوأجورهم
وذلكعلىالنماذجالتييعتمدهامجلسالتأميناتوانتكونهذهالبياناتمطابقةلدفاترهاوسجالتهاالتي
تحتفظبهاوفقاحكامالتشريعاتالنافذةوالتيتحسباالشتراكاتعلىأساسها -:

-1الذينهمعلىرأسعملهمفيكانونالثانيمنكلعاموذلكخاللمدةأقصاهانهايةشهرآذارمنكل
عام .

-2الذينالتحقوابالعمللديهاخاللالعاموذلكخاللمدةأقصاهانهايةالشهرالتالياللتحاقهمبالعمل .

-3الذينانتهتخدماتهملديهاخاللالعاموذلكخاللمدةأقصاهانهايةالشهرالتاليالنتهاءخدماتهم  .
ب-إذاكانتالمنشأةتحتفظبالبياناتبإحدىالوسائلااللكترونيةفعليهافيهذهالحالةااللتزامباألنظمة 
الصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالتيتحددشروطاعتمادالمؤسسةلهذهالبيانات.



ج-عندعدمتوافرالبياناتلدىالمنشأةوفقأحكامالفقرتين(أ)و(ب)منهذهالمادةأوعدممطابقتها

للواقعتحسباالشتراكاتوفقاًلماتقدرهالمؤسسةوتكونالمنشأةملزمةبدفعهابمقتضىأحكامهذاالقانون،كما
تتمتسويةحقوقالمؤمنعليهعلىهذااألساس.

المادة -22
أ-علىالمنشأةأنتؤدياالشتراكاتالمقتطعةمنأجورالمؤمنعليهمالعاملينلديهاواالشتراكاتالتيتؤديها
لحسابهمإلىالمؤسسةخاللالخمسةعشريوماًاألولىمنالشهرالتاليلالستحقاقوفيحالةتأخرهاتدفع

فائدةتأخيرقدرها(واحدبالمائة)شهرياًعنأيمناالشتراكاتالتيتأخرتعنأدائها .

ب-تلتزمالمنشأةبدفعغرامةقدرها(واحدبالمائة)مناالشتراكاتالمستحقةعنكلشهرتتأخرفيهعن
تزويدالمؤسسةبالبياناتالواردةفيالفقرة(أ)منالمادة()21منهذاالقانون.

 

ج-تلتزمالمنشأةالتيلمتقتطعاالشتراكاتعنكلأوبعضالعاملينلديهاأوالتيلمتؤداالشتراكاتعلى

أساساألجورالحقيقيةزيادةاونقصاناًبأنتؤديغرامةقدرها(ثالثونبالمائة)منقيمةاالشتراكاتالتيلم
تؤدهاأوالتيقامتبتأديتهازيادةعنالمقرردونإنذاراواخطارمسبقمنالمؤسسة  .

د-إذاتبينللمجلسأنهناكظروفاًأوأحواالًالتنطويعلىسوءنيةحالتدونقيامالمنشأةبأداء

االشتراكاتالمستحقةأوبعدمإخطارالمؤسسةبانتهاءخدمةالمؤمنعليهفيالمواعيدالمحددةفلهالحقفي

إعفاءالمنشأةبمااليتجاوز(سبعينبالمائة)منمجموعالغراماتالمنصوصعليهافيالفقرتين(ب)و(ج)

منهذهالمادةوفقاًألسسيضعهاالمجلسويتمنشرهافيالجريدةالرسمية .

هـ-اذاترتبعلىالمنشأةفوائدتأخيرأوغراماتبمقتضىأحكامهذهالمادةنتيجةلتخلفهاعنتسديدمبلغ
معينمناالشتراكاتاومخالفتهاألحكامهذاالقانونفيجوزللمؤسسةاستعمالأيمبلغمسددلتسوية

الفوائدوالغراماتالمستحقةعليهاقبلتسويةاالشتراكاتالتيتخلفتعنادائهاوذلكوفقاًللترتيبالتالي -:

-1تسددالمبالغالمستحقةعلىالمنشأةوفقاًألحكامالمادتين()27و()32منهذاالقانونمنالمبالغ
التيتقومالمنشأةبدفعهاللمؤسسة .

-2تحولاالرصدةالدائنةللمبالغالتيدفعتهاالمنشأةلتسديدالمبالغالمترتبةعليهامناشتراكاتوفوائد 
وغراماتكلحسبنسبته.
المادة -23
إذاعهدتالمنشأةبتنفيذالعملأليشخصطبيعيأواعتباريوجبعليهاإخطارالمؤسسةباسمذلك
الشخصوعنوانهقبلتاريخبدءالعملبأسبوععلىاألقل،وتعتبرالمنشأةوهذاالشخصمسؤولينمسؤولية

تضامنيةعنالوفاءبااللتزاماتالمقررةوفقاحكامهذاالقانون.
الفصل الرابع :تأمين إصابات العمل
المادة -24

تتكونمصادرتمويلتأمينإصاباتالعملممايلي -:

أ-االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة(اثنينبالمائة)منأجورالمؤمنعليهم .

ب-الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين .
ج-ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.
المادة -25

تشملخدماتتأمينإصاباتالعملمايلي  -:

أ-العنايةالطبيةالتيتستلزمهاالحالةالمرضيةللمصاب .

ب-البدالتاليوميةللعجزالمؤقتعنالعملإذاأصبحالمصابغيرقادرعلىالعملبسببإصابةالعمل
علىأنتراعىفيذلكأحكامالمادة()31منهذاالقانون.



ج-الرواتبالشهريةوتعويضاتالدفعةالواحدةالمستحقةللمصابوالمستحقينعنه.



د-نفقاتالجنازةالتييستحقدفعهافيحالوفاةالمؤمنعليهنتيجةإصابةالعملويحددالمجلسمقدارها
ومنتصرفلهم.

المادة -26

أ-تشملالعنايةالطبيةالمنصوصعليهافيالفقرة(أ)منالمادة()25منهذاالقانونمايلي  -:
-1تكاليفالمعالجةالطبيةواإلقامةفيالمستشفى  .

-2نفقاتانتقالالمصابمنمكانالعملأومنسكنهإلىالمكانالذييعالجفيهوالعودةمنه.
-3توفيرالخدماتوالتجهيزاتالتأهيليةبمافيذلكاألطرافالصناعيةالتييقررالمرجعالطبي

نوعهاومستواها.



ب-تحدداالنظمةالصادرةبمقتضىاحكامهذاالقانونآلياتتنفيذأحكامهذهالمادة.
المادة -27
أ-علىالمنشأةأنتقومبنقلالمؤمنعليهالمصاباثروقوعإصابةالعملإلىجهةالعالجالتيتعتمدها

ٍ
ةاإلبالغعنهاخاللثمانوأربعين
المؤسسةوابالغأقربمركزأمنيعناإلصاباتالتييقررالمجلسضرور

ساعةمنحدوثهاوفقالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.



ب-تلتزمالمنشأةبإشعارالمؤسسةبوقوعإصابةالعملخطياوارفاقالتقريرالطبياألوليوذلكخاللأربعة
عشريومعملمنتاريخوقوعهاحداًأعلىكماتلتزمالمنشأةبتزويدالمؤسسةبجميعماتطلبهمنوثائق
وبياناتمتعلقةباإلصابة.

 

ج-فيحالتأخرالمنشأةعنإشعارالمؤسسةبإصابةالعملوفقاألحكامالفقرة(ب)منهذهالمادةتتحملما
نسبته()%15منتكاليفالعنايةالطبيةالمترتبةوفقأحكامالمادة()26منهذاالقانونوكاملالبدلاليومي

المستحقوفقأحكامالمادة()29منه .

د-للمؤمنعليهأولذويهالحقفيإشعارالمؤسسةبإصابةالعملخاللمدةالتتجاوزأربعةأشهرمنتاريخ
وقوعهاإذالمتقمالمنشأةبإشعارالمؤسسةبها  .

هـ-معمراعاةأحكامالفقرة(ج)منهذهالمادةتتحملالمؤسسةنفقاترواتباالعتالل،وراتبتقاعدالوفاة
الناشئةعنإصابةالعملحسبمقتضىالحالفيحالتمإشعارهابإصابةالعملبعدأربعةأشهرمنتاريخ

وقوعها.


المادة -28
أ-تتولىالمؤسسةعالجالمصابإلىأنيثبتشفاؤهأوعجزهأووفاتهالناشئةعنإصابةالعملبقرارمن
المرجعالطبيأوالجهةالمختصةالتيتحددبموجباألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهـ?االقانون .

ب-علىالمرجعالطبيا?ااستدعتالحالةالصحيةللمؤمنعليهالـ?يتستقرحالتهالصحيةبثبوتالعجز
الكلياالصابيالدائمأوالعجزالجزئياالصابيالدائمإقرارمدىحاجتهلألدويةوالمستلزماتالطبيةالالزمة

الستمرارحياته،وفيهـذهالحالةتتحملالمؤسسةالنفقاتالمترتبةعلى?لك .

ج-علىالمرجعالطبي،إذاحصلتانتكاسةو/أومضاعفاتللمصاببسبباإلصابةخاللسنةمنتاريخ
استقرارحالتهأنيقررحاجتهمجدداللعالجواستحقاقهللبدلاليوميوفقأحكامالمادة()29منهذاالقانون.

المادة -29

أ-إذاحالتإصابةالعملدونأداءالمؤمنعليهلعملهتلتزمالمؤسسةخاللمدةتعطلهالناشئعناإلصابة
بدفعبدليومييعادل()%75منأجرهاليوميالذياتخذأساساًلتسديداالشتراكاتبتاريخوقوعاإلصابةعن
األيامالتييقضيهاالمصابتحتالعالجفياحدمراكزالعالجالمعتمدةمنالمؤسسةأوتلكالتييقضيها

المصابفيالمنزلوفقاًلقرارصادرعنالمرجعالطبيأوالجهةالمختصةالتيتحددبموجباألنظمة
الصادرةبمقتضىاحكامهـ?االقانون.



ب-معمراعاةأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةيستمرصرفالبدلاليوميطيلةمدةعجزالمصابعن
مباشرةعملهأوحتىثبوتالعجزالدائمأوحدوثالوفاة .

ج-تتحملالمنشأةاجراأليامالثالثةاألولىمنتاريخوقوعاإلصابة.
المادة -30

أ-إذانشأتعنإصابةالعملوفاةالمصابفيستحقراتبتقاعدالوفاةالناشئةعنإصابةالعملبنسبة

()%75منأجرهالذياتخذأساساًلتسديداشتراكاتهبتاريخوقوعاإلصابةويخصصهذاالراتبمنبداية
الشهرالذيحدثتفيهالوفاةويوزععلىالمستحقينعنهوفقاًألحكامهذاالقانون .

ب-إذانشأعنإصابةالعملعجزكلياصابيدائمفيستحقالمصابراتباعتاللشهرييعادل()%75
منأجرهالذياتخذأساساًلتسديداشتراكاتهبتاريخوقوعاإلصابة،ويخصصهذاالراتبمنتاريخاستقرار
حالةالمصابالذييحددبقرارمنالمرجعالطبي،ويزادهذاالراتببنسبة()%25منهإذاكانالمصاب

بحاجةلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليوميةبناءعلىقرارمنالمرجعالطبيشريطةأنالتتجاوزهذه

الزيادةالحداألدنىلألجورالمعتمدوفقاًألحكامقانونالعملالنافذ .

ج-إذانشأعنإصابةالعملعجزجزئيدائمنسبتهالتقلعن()%30فيستحقالمصابراتباعتالل

شهرييحسبعلىأساسنسبةذلكالعجزمنراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمالمشارإليهفيالفقرة

(ب)منهذهالمادة،ويخصصهذاالراتبمنتاريخاستقرارحالةالمصابالذييحددبقرارمنالمرجع
الطبي  .

د-إذانشأعنإصابةالعملعجزجزئيدائمتقلنسبتهعن()%30فيستحقالمصابتعويضالدفعة
الواحدةالذييعادلنسبةذلكالعجزمنراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمالمشارإليهفيالفقرة(ب)

منهذهالمادةمضروباًفيستةوثالثينشه اًر .
المادة -31

أ-يسقطحقالمصابفيالبدلاليوميالمنصوصعليهفيالمادة()29منهذاالقانونوفيتعويض

الدفعةالواحدةالمنصوصعليهفيالفقرة(د)منالمادة()30منهذاالقانونفيأيمنالحاالتالتالية -:

-1إذانشأتإصابةالعملعنفعلمتعمدمنالمصاب .

-2إذانشأتإصابةالعملبسببتعاطيالمشروباتالروحيةأوالمخدراتأوالمؤثراتالعقليةأوالعقاقير
الخطرة .

-3إذاخالفالمصابالتعليماتالخاصةبالعالجأوبالسالمةوالصحةالمهنيةالمعلنعنهاوالواجباتباعها
وكانتهذهالمخالفةسبباًأساسياًلإلصابةأوذاتاثرمهمفيوقوعهاأوتأخرشفائها.



ب-يتمإثباتالحاالتالمشارإليهافيالفقرة(أ)منهذهالمادةبالتحقيقالذيتجريهالمؤسسةأوتعتمده .
ج-التسرياحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةإذانشأتعنإصابةالعملوفاةالمصابأوثباتحالته

الصحيةبعجزجزئياصابيدائمالتقلنسبتهعن()%30أوبعجزكلياصابيدائم .
المادة -32
أ-تلتزمالمنشأةبتوفيرشروطومعاييرالسالمةوالصحةالمهنيةوأدواتهافيمواقعالعملوفقاًألحكام

التشريعاتالنافذة.



ب-إذاثبتللمؤسسةأنإصابةالعملوقعتبسببمخالفةالمنشأةلماوردفيالفقرة(أ)منهذهالمادة

فتتحملالمنشأةجميعتكاليفالعنايةالطبيةالواردةفيالمادة()26منهذاالقانونالتيدفعتهاالمؤسسة .

المادة -33

للمجلسزيادةنسبةاشتراكاتإصاباتالعملالمنصوصعليهافيالفقرة(أ)منالمادة()24منهذاالقانون
علىالمنشأةلتصبح(أربعةبالمائة)حداًأعلىوفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونيحددفيها

أسسهذهالزيادةومعاييرهاتبعاًلمدىالتزامالمنشأةبتطبيقشروطومعاييرالسالمةوالصحةالمهنيةمعاألخذ
بعيناالعتبارنسبإصاباتالعملفيالقطاعأوالنشاطالذيتندرجضمنهالمنشأة.



المادة -34

أ-يعتمدالجدولرقم()2الملحقبهذاالقانونلتحديدنسبةالعجزالدائمالناشئعنإصابةالعملبقرارمن

المرجعالطبي،واذالميردسببالعجزأونسبتهفيالجدولالمذكورفيتمتحديدسببهوتقديرنسبتهبقرارمن
المرجعالطبي  .

ب-لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسالمستندإلىتوصيةالمرجعالطبيإعادةالنظرفيالجدولرقم
()2الملحقبهذاالقانون .

المادة-35
إذاتكررحدوثإصابةالعملفتتبعبشأنتعويضالمصابأوراتباالعتاللالذييستحقهالقواعدالتالية-:


أ-إذاكانتنسبةالعجزاإلجماليالناشئعناإلصابةالحاليةواإلصابةأواإلصاباتالسابقةاقلمن(ثالثين
بالمائة)فيدفعللمصابتعويضعننسبةالعجزالناشئعناإلصابةاألخيرةوحدهاويحسبالتعويضفي

هذهالحالةعلىأساسأجرهالذياعتمدأساساًلتسديداالشتراكاتبتاريخوقوعاإلصابةاألخيرةوفقاًألحكام

الفقرة(د)منالمادة()30منهذاالقانون.

ب-إذابلغتنسبةالعجزاإلجماليالناشئعناإلصابةالحاليةواإلصابةأواإلصاباتالسابقة(ثالثون
بالمائة)فأكثرفيحسبلهراتباالعتاللعلىالوجهالتالي -:

-1إذاكانالمصابقدسبقلهالحصولعلىتعويضعنأيإصابةأوإصاباتسابقةفيحسبراتب

االعتاللعلىأساسنسبةالعجزالناشئعنإصاباتهجميعاًوفقاًألجرهالذياعتمدأساساًلتسديداشتراكاته
علىاإلصابةاألخيرة .

-2اذاكانالمصابيتقاضىراتباعتاللعنإصابةأوإصاباتسابقةفيحسبراتباالعتاللالجديدعلى
أساسنسبةالعجزالناشئعنإصاباتهجميعاًوفقاًألجرهالذياعتمدأساساًلتسديداشتراكاتهبتاريخوقوع

يطةأاليقلراتباالعتاللالجديدعماكانيتقاضاهمنراتباعتاللقبلوقوعاإلصابة

اإلصابةاألخيرة،شر

األخيرة.

المادة -36

أ-يجوزلكلمنالمؤسسةوالمصابالذيتقررلهراتباعتاللالعجزالجزئياالصابيالدائمأوراتب
اعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمطلبإعادةالفحصالطبيمرةواحدةكلستةأشهرعلىاألقلخالل

السنتينالتاليتينلتاريخثبوتالعجزوتتبعاإلجراءاتالتاليةوفقاًلنتيجةإعادةالفحصوبقرارمنالمرجع

الطبي -:

-1إذاأصبحتنسبةالعجزاقلمن()%30فيوقفصرفراتباالعتاللنهائياًويمنحالمصابالتعويض
المقرروفقاًألحكامالفقرة(د)منالمادة()30منهذاالقانونحسبمقتضىالحالعننسبةالعجزالتيلم

يسبقلهأنتقاضىعنهاتعويضاًوفقاًألجرهالذياعتمدأساساًلتسديداشتراكاتهبتاريخوقوعاإلصابةاألخيرة .

-2اذازادتنسبةالعجزعماكانتعليه،فتتمزيادةراتباالعتاللوفقاًألحكامالفقرتين(ب)أو(ج)منالمادة
()30منهذاالقانونحسبمقتضىالحالوذلكاعتبا اًرمناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادة
الفحص .

-3إذاأصبحالمصاببالعجزالكلياالصابيالدائمبحاجةلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليوميةفيتم

زيادةراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائموذلكوفقاألحكامالفقرة(ب)منالمادة()30منهذاالقانون
وذلكاعتبارامناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادةالفحص .

-4إذاأصبحالمصاببالعجزالكلياالصابيالدائمغيرمحتاجلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليومية

فيتمفيهـذهالحالةوقفالزيادةالمقررةوفقاألحكامالفقرة(ب)منالمادة()30منهـ?االقانونوذلكاعتبارا

مناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادةالفحص .

-5إذاانخفضتنسبةالعجزوبقيتبنسبة(ثالثينبالمائة)فأكثر،فتتمإعادةاحتسابراتباالعتاللوفق

أحكامالفقرة(ج)منالمادة()30منهذاالقانونوذلكاعتبا اًرمناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادة

الفحص.



ب-1-إذاتخلفالمصابعنإعادةالفحصالطبيفيوقفصرفراتباالعتاللالمخصصله .
-2إذاقامالمصاببإعادةالفحصالطبيبعدالتاريخالمحددلموعدإجرائهوكانتأخرهبعذرمشروعفتسوى
حقوقهوفقاًلنتيجةالفحصاعتبا اًرمنالتاريخالمحددإلجراءالفحصالطبياألول .

-3إذاقامالمصاببإعادةالفحصالطبيبعدالتاريخالمحددلموعدإجرائهولميكنتأخرهبعذرمشروع
فتسوىحقوقهوفقاًلنتيجةالفحصاعتبا اًرمنتاريخإجراءإعادةالفحص.
المادة -37

معمراعاةماوردفيالفقرة(هـ)منالمادة()27منهذاالقانوناليحقللمصابأولورثتهأوللمستحقين
عنهالرجوععلىالمنشأةللمطالبةبأيتعويضخالفالتعويضاتالواردةفيهذاالقانونوذلكفيمايتعلق
بإصاباتالعمل،إالإذاكانتاإلصابةناشئةعنخطأجسيممنالمنشأة.

المادة -38
أ-لكلمنالمؤسسةوالمؤمنعليهالحقفياالعتراضعلىالق ارراتالتيتصدرهااللجنةالطبيةاألوليةفيما
يخصإصاباتالعملأماماللجنةالطبيةاالستئنافية .

ب-يقدماالعتراضخاللستينيوماًمناليومالتاليلتاريختبلغقراراللجنةالطبيةاألوليةوللمعترضأن
يرفقباالعتراضالوثائقالالزمة،والتقبلأيوثائقتقدمبعدهذاالتاريخ  .

ج-تشكلاللجانالواردةفيهذهالمادةوأسستنظيماعمالهابمافيذلكرئاستهاوأتعابأعضائهابموجب

األنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.
المادة -39

تلتزمالمؤسسةبحقوقالتأمينالمنصوصعليهافيهذاالقانونإذاظهرتأعراضالمرضالمهنيعلى
المؤمنعليهخاللسنتينمنتاريخانتهاءخدمتهفيمهنةمعينةوعلىأنيثبتبقرارمنالمرجعالطبيأن

تلكالمهنةكانتالسببفيإصابتهبالمرضالمهني.
المادة -40

يجوزالجمعبيناألجرمنعملأوالدخلمنمهنةوراتباعتاللالعجزالناشئعنإصابةالعملالمقرر
وفقأحكامهذاالقانون.

المادة -41

إذاوقعتإصابةالعملبفعلالغيرتبقىمسؤوليةالمؤسسةقائم ــةتجــاهالمصابالمؤمنعليهوللمؤسسة

الرجـوععلىالغيرللمطالبةبكامـلمادفعتهمنتكاليفالعنايةالطبيةالمنصوصعليهافيالمادة()26من

هـذاالقانونوالبدالتاليوميةالمنصوصعليهـافيالمادة()29منه،وذلكوفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضى

أحكامهذاالقانون.

الفصل الخامس :تأمين األمومة
المادة -42

تتكونمصادرتمويلتأميناألمومةممايلي  -:

أ-االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبةثالثةأرباعالواحدبالمائةمنأجورالمؤمنعليهم .

ب-الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.
ج-ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.





المادة -43

أ-يطبقتأميناألمومةعلىجميعالمؤمنعليهمالمشمولينبأحكامهذاالقانون  .

ب-يستثنىمنأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةالمؤمنعليهمالمنتسبونوفقأحكامالمادة()7منهذا 

القانونوأيفئةأخرىمنموظفيالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةيقررمجلسالوزراءاستثناءها
بناءعلىتنسيبالمجلس.

المادة -44

للمؤمنعليهااالنتفاعمنتأميناألمومةوفقاًللمددالمحددةفيقانونالعملالنافذشريطةمايلي-:

أ-أنتكونمشمولةبأحكامهذاالتأمينخاللاألشهرالستةاألخيرةالتيتسبقاستحقاقهاإجازةاألمومة .



ب-أنتثبتالوالدةبشهادةرسمية.
المادة -45
أ-يصرفللمؤمنعليهاخاللإجازةاألمومةبدليعادلأجرهاوفقاًآلخراجرخاضعلالقتطاععندبدء

إجازةاألمومة  .

ب-تعتبرإجازةاألمومةالممنوحةللمؤمنعليهاوفقاًألحكامالمادة()44منهذاالقانونمدةخدمةفعلية

لغاياتمولهابأحكامه،ويخصممنالبدلالمصروفلهاخاللهذهاإلجازةاشتراكاتتأمينالشيخوخةوالعجز
والوفاةواشتراكتأمينالتعطلعنالعملكماتلتزمالمنشأةبدفعاشتراكاتتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاة

وتأمينالتعطلعنالعملعنالمؤمنعليهاخاللفترةإجازةاألمومة.
المادة -46

أ-يوقفصرفبدلإجازةاألمومةفيحالالتحاقالمؤمنعليهابعملخاللهذهاإلجازة .

ب-يجوزللمؤمنعليهاالجمعبينبدلإجازةاألمومةومايستحقلهامنراتباعتاللالعجزالجزئياالصابي
الدائمأوراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائم.

المادة -47
اليجوزللمؤمنعليهاالتيحصلتعلىبدلإجازةاألمومةطلبصرفتعويضالدفعةالواحدةوفقاًألحكام
الفقرة(ب)منالمادة()70منهذاالقانونإالإذاكانعدداشتراكاتهاالسابقةإلجازةاألمومةاليقلعناثني
عشراشتراكاً.
الفصل السادس :تأمين التعطل عن العمل
المادة -48

تتكونمصادرتمويلتأمينالتعطلعنالعملممايلي-:



أ-االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة(نصفبالمائة)منأجورالمؤمنعليهم .

ب-االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالمنشأةبنسبة(واحدبالمائة)مناجورالمؤمنعليهم.
ج-الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.

د-أيمساهمةتدفعمنخزينةالدولةلتمويلهذاالتأمين  .
هـ-ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.







المادة -49

أ-معمراعاةأحكامقانونالعملالنافذ،يطبقتأمينالتعطلعنالعملعلىجميعالمؤمنعليهملمشمولين 
بأحكامهذاالقانون.



ب-يستثنىمناحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةالمؤمنعليهمالمنتسبونوفقاحكامالمادة()7منهذا 

القانونوأيفئةأخرىمنموظفيالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةيقررمجلسالوزراءاستثناءها 
بناءعلىتنسيبالمجلس.

المادة -50
أ-يشترطالستحقاقالمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعملمايلي-:



-1أناليقلعدداشتراكاتهوفقاًألحكامهذاالقانونعن()36اشتراكاقبلتاريخاستحقاقهلبدلالتعطلعن 
العملوأنيكونلهاشتراكواحدعلىاألقلفيتأمينالتعطلعنالعمل  .

-2أناليكونقدبلغعمره()60سنةللذكرو()55سنةلألنثى .

ب-تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانوناألسسوالمعاييرالتييستحقالمؤمنعليهبموجبها 
هذاالبدل.

المادة -51

أ-يوقفصرفبدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهإذاثبتللمؤسسةانهعادإلىعمليتقاضىعنهأج اًرأو
زاولعمالتجارياأومهنيالحسابهالخاصوتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونأيحاالت
أخرىإليقافصرفهذاالبدل .

ب-إذاثبتللمؤسسةأنالمؤمنعليهتقاضىبدلالتعطلعنالعملدونوجهحقفيتماستردادجميع

المبالغالمصروفةلهمعالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونمحسوبةمنتاريخ

صرفتلكالمبالغوحتىتاريخردهاللمؤسسة.
المادة -52

أ-معمراعاةماوردفيأحكامالمادة()50منهذاالقانون،يصرفللمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعمل
وذلكفيكلمرةيستحقفيهاصرفهذاالبدلوفقاًللمددالتالية -:

-1ثالثةأشهرإذاكانعدداشتراكاتهبأحكامهذاالقانوناقلمن()180اشتراكا .
-2ستةأشهرإذاكانعدداشتراكاتهبأحكامهذاالقانون()180اشتراكافأكثر .

ب-تعتبرالمددالمصروفعنهابدلالتعطلعنالعملالواردةفيالفقرة(أ)منهذهالمادةمدةخدمةفعلية 
لغاياتشمولهابأحكامهذاالقانونولهذهالغايةيخصممنحسابالمؤمنعليهاشتراكاتتأمينالشيخوخة 
والعجزوالوفاةالواردفيالبند()3منالفقرة(أ)منالمادة()59منهذاالقانونوذلكمنأجرهالذيتم 

احتسابالبدلعلىأساسهعلىأنيتمصرفأيمنافعتأمينيهتتحققللمؤمنعليهعلىأساسهذااألجر

وفقأحكامهذاالقانوناثناءهذهالمدد.
المادة -53

أ-يحسببدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهخاللمدةالتعطلعلىأساسالنسبالمبينةأدناهمنآخر
أجرخاضعلالقتطاع -:

)%75(-1للشهراألول  .
)%65(-2للشهرالثاني .
)%55(-3للشهرالثالث.



)%45(-4لكلمناألشهرالرابعوالخامسوالسادس.



ب-1-يكونالحداألعلىلصافيبدلالتعطلعنالعملخمسمائةدينارشهرياويتمربطهذاالحدسنوياً
بمعدلالتضخمكماتمتعريفهفيالمادة()90منهذاالقانون .

-2لغاياتتنفيذأحكامالبند()1منهذهالفقرة،يتماحتسابصافيبدلالتعطلعنالعملبعدخصم 
االشتراكاتالواردةفيالفقرة(ب)منالمادة()52منهذاالقانون.

المادة -54

أ-يبدأصرفبدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهاعتبارامنأولالشهرالتاليللشهرالذيتقدمخالله
المؤمنعليهبطلبصرفهذاالبدل  .

ب-اليصرفبدلالتعطلعنالشهرالذيأنهيتفيهخدمةالمتعطلعنالعمل.
المادة -55

أ-يستحقالمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعمللثالثمراتطيلةمدةشمولهبأحكامهذاالقانون  .

ب-معمراعاةاحكامالمادة()50منهذاالقانون،يصرفبدلالتعطلعنالعملأليمنالمرتينالالحقتين 
للمرةاألولىإذاكانعدداشتراكاتالمؤمنعليهفيكلمنهمااليقلعن()36اشتراكاالحقالصرفبدل

التعطلعنالعمل.
المادة -56

أ-اليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوبدلإجازةاألمومةويتمصرفالبدلاألكثر.



ب-اليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوتعويضالدفعةالواحدةالذييصرفوفقاألحكامالمادة 

()70منهذاالقانون،وفيحالاستحقاقهذاالتعويضتتبعاإلجراءاتالواردةفيالمادة()57منهذا

القانون .

ج-اليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوأيراتبتقاعدأوراتباعتاللمخصصوفقأحكامهذا 

القانون.

المادة -57
تعتبرإيراداتتأمينالتعطلعنالعملحساباًادخارياًللمؤمنعليه،وتتمتسويةحقوقهمنهذاالحسابعند 

خروجهنهائياًمناحكامهذاالقانونوفقاًلإلجراءاتالتالية-:



أ-يعادللمؤمنعليهالرصيدالمتراكمفيحسابهاالدخاريوالمتكونمناالشتراكاتالمقتطعةمنأجره 
واالشتراكاتالمدفوعةمنالمنشأةمضافاًإليهاالريعاالستثماريالمتحققللحساباالدخاريعلىالمبالغ 

المستثمرةمخصوماًمنهاجميعالمبالغالمصروفةلهبدلالتعطلعنالعملوالنفقاتالمترتبةعلىإدارةهذا

الحسابالتيتحسبوفقاًلألسسالتييحددهاالمجلس  .

ب-إذاكانرصيدالحساباالدخاريللمؤمنعليهمديناًففيهذهالحالةيستردمقدارهذاالرصيدمنراتب 
التقاعدأوراتباالعتاللأوتعويضالدفعةالواحدةالمخصصللمؤمنعليهأوأيأموالأخرىعائدةله

ويجوزتقسيطهذهالمبالغمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصلهوفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضى

أحكامهذاالقانون .

المادة -58

علىالرغممنأينصآخر،اليصرفبدلالتعطلعنالعملأوأيجزءمنهفيالحاالتالتالية  -:

أ-للمؤمنعليهاألردنيإذاأصبحرصيدحسابهاالدخاريقبلمدةاستحقاقهلبدلالتعطلاوخاللهامديناً 
بأكثرمنثالثةأضعافمتوسطاألجرالذياحتسبتاالشتراكاتعلىأساسهخاللالستةوثالثيناشتراكاً 

األخيرةشريطةأناليكونتخلفالمنشأةعندفعاالشتراكاتسبباًفيهذاالرصيدالمدين.

ب-للمؤمنعليهغيراألردنيإذالميكنلهرصيددائنفيحسابهاالدخاري .



الفصل السابع :تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
المادة  -59

أ-تتكونمصادرتمويلتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةممايلي -:

-1االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة(تسعةبالمائة)منأجورالمؤمنعليهمعلىأنتزادهذه 
االشتراكاتبنسبة(نصفبالمائة)فيكانونالثانيمنكلعاماعتبا اًرمن2014/1/1لتصلهذهالنسبة 
بحدأقصاه(إحدىعشربالمائة) .

-2االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالمنشأةبنسبة(خمسةونصفبالمائة)منأجورالمؤمنعليهمعلى

انتزادهذهاالشتراكاتبنسبة()%0,25فيكانونالثانيمنكلعاماعتبا اًرمن2014/1/1لتصلهذه

النسبةبحدأقصاه( .)%6,5

-3االشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالمؤمنعليهمالمنتسبونبصفةاختياريةوفقاًألحكامالمادة()7من

هذاالقانونبنسبة()%14,5مناألجرالخاضعلالقتطاععلىأنتزادهذهاالشتراكاتبنسبة()%0,75

فيكانونالثانيمنكلعاماعتبا اًرمن2014/1/1لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه( .)%17,5

-4المبالغالتييؤديهاالمؤمنعليهممقابلإضافةالمددالالزمةلغاياتتمكينهممناستكمالشروط
استحقاقراتبتقاعدالشيخوخة .

-5الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين .
-6ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر  .

ب-للمؤسسةتطبيقنظمتقاعدإضافيةاختياريةبموجبأنظمةخاصةتصدرلهذهالغاية.
المادة -60
تشملخدماتتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةمايلي  -:
أ-الرواتبالشهريةوتعويضاتالدفعةالواحدةللمؤمنعليهموالمستحقينعنهم.



ب-نفقاتالجنازةالتييستحقدفعهافيحالوفاةالمؤمنعليهخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانون 
ويحددالمجلسمقدارهاومنتصرفلهم.

المادة -61

لغاياتتطبيقأحكامهذاالقانونيتمإثباتالسنبشهادةوالدةرسميةللمؤمنعليهاألردنيووثيقةرسمية 
للمؤمنعليهغيراألردنيتعتمدهاالمؤسسةوفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.

المادة -62

أ-يستحقالمؤمنعليهراتبتقاعدالشيخوخةشريطةتحققمايلي -:
-1إكمالالمؤمنعليهالذكرسنالستينوالمؤمنعليهااألنثىسنالخامسةوالخمسين .

-2أنتكوناشتراكاتهفيهذاالتأمين()180اشتراكاًعلىاألقلمنها()84اشتراكاًفعلياً .

ب-معمراعاةأحكامالفقرة(د)منهذهالمادة,يحسبراتبتقاعدالشيخوخةعنكلسنةمنسنوات

االشتراكبواقع()%2,5ألولألفوخمسمائةدينارمنمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذأساساًلتسديداشتراك
المؤمنعليهخاللالستةوالثالثيناشتراكاًاألخيرة،وبواقع()%2منباقيهذاالمتوسطالذييزيدعلىمبلغ
ألفوخمسمائةدينار  .

ج-يزادراتبتقاعدالشيخوخةإذاتولىالمؤمنعليهإعالةشخصآخر،وتحدداألنظمةالصادرةبمقتضى 
أحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباإلعالةوأوضاعهاوفقالنسبواألسسالتالية -:

-1زيادةبنسبة()%12ألولشخصمعالعلىأنالتقلهذهالزيادةعنعشرةدنانيروالتزيدعلىمائة
دينار .

-2زيادةبنسبة()%6لثانيشخصمعالوزيادةمساويةلهالثالثشخصمعالعلىأنالتقلهذه
الزيادةلكلواحدعنعشرةدنانيروالتزيدعلىخمسةوعشريندينا اًر .

د-عنداحتسابراتبتقاعدالشيخوخةيجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتب 
علىأساسهبأكثرمن()%60منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالثمانيةواألربعيناشتراكاًاألخيرةكمايجبأن

اليقلالمتوسطعنهذااألجربأكثرمن(.)%20



هـ-علىالرغممماوردبأحكامالفقرات(أ)و(ب)و(ج)و(د)منهذهالمادة،يحسبراتبتقاعدالشيخوخة 
للمؤمنعليهالذكرالذيأكملسنالستينوالمؤمنعليهااألنثىالتيأكملتسنالخامسةوالخمسينوبلغ 

عدداشتراكاتأيمنهما()180اشتراكاًعلىاألقلمنها()60اشتراكاًفعلياًوذلكحتىتاريخنفاذأحكامهذا 
القانونوفقاًلمايلي -:

-1معمراعاةأحكامالبند()4منهذهالفقرة،يحسبراتبتقاعدالشيخوخةعنكلسنةمنسنوات
االشتراكبواقع()%2,5منمتوسطاألجرالشهريالذياتخذاساساًلتسديداشتراكالمؤمنعليهخالل

األربعةوعشريناشتراكاًاألخيرةوبحدأعلىاليتجاوز()%75منذلكالمتوسط .

-2يزادراتبتقاعدالشيخوخةالواردفيالبند()1منهذهالفقرةبمقدار()%10منهللشخصاألولالذي 
يتولىالمؤمنعليهإعالتهوبمقدار()%5منهلكلمنالشخصينالثانيوالثالثاللذينيعيلهماعلىان

تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباإلعالةوأوضاعها .

-3يزادراتبتقاعدالشيخوخةالواردفيالبند()1منهذهالفقرةبنسبة()%10منهبحيثالتقلهذهالزيادة 
عن()30دينا اًروالتزيدعلى()50دينا اًر .

-4عنداحتسابراتبتقاعدالشيخوخةيجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتب 
علىأساسهبأكثرمن()%60منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالستيناشتراكاًاألخيرة،كمايجباناليقل 

المتوسطعنهذااألجربأكثرمن(.)%20
المادة -63

أ-للمؤمنعليهاالستمرارفيشمولهبأحكامهذاالقانون،أوااللتحاقبعملجديدمشمولبهبعدإكمالسن 

الستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسينلألنثىوحتىإكمالالمدةالموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة ،

ويعتبرالمؤمنعليهخاللهذهالمدةمشموالًبأحكامهذاالقانونولهذهالغايةتعتمدنسباالحتسابعلىأساس 
سنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىالواردةفيالجدولرقم()6الملحقبهذاالقانون .

ب-علىالمنشأةاالستمرارفيشمولالمؤمنعليهفيحالاستم اررهفيالعمللديهاأواستخدامهبعملبعد 
إكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىإذاكانمنشأنذلكاستكمالالمؤمنعليهالمدة 

الموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة،وتلتزمالمنشأةبدفعاالشتراكاتالمترتبةعلىذلك،وفيهذهالحالة 

يعتبرالمؤمنعليهمشموالًبأحكامهذاالقانونولهذهالغايةتعتمدنسباالحتسابعلىاساسسنالستين

للذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىالواردةفيالجدولرقم()6الملحقبهذاالقانون  .

ج-يجوزللمؤمنعليهخاللمدةستةأشهرمنتاريخإكمالسنالستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسين 
لألنثى،وكانقدأكملالمدةالموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة،االستمرارفيالشمولبأحكامهذا 

القانون،لغايةسنالخامسةوالستينللذكروسنالستينلألنثىلغاياتزيادةراتبتقاعدالشيخوخة،وذلكإما 

إختيارياًأوبموافقةالمنشأةفيحالإستم اررهفيالعمللديهاأوإلتحاقهبعملجديد،وفيهذهالحالةيحسب 

راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيوفقاًلنسباالحتسابالواردةفيالجدولرقم()6الملحقبهذاالقانون .

د-اليجوزللمؤمنعليهالذيخصصلهراتبتقاعدالشيخوخةأوراتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيالعودة 
للشمولفيأحكامهذاالقانون.

المادة -64
علىالمؤسسةبناءعلىطلبالمؤمنعليهتخصيصراتبتقاعدمبكرلهإذاانتهتخدمتهأليسببكان 
أ-
ً
شريطةتحققأيممايلي -:

-1انيكونقدأكملسنالخمسينعلىاألقلوانتكوناشتراكاتهفيهذاالتأمينقدبلغتعلىاالقل 
()252اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكرو()228اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى .

-2انتبلغاشتراكاتالمؤمنعليهفيهذاالتأمين()300اشتراكاًفعلياًشريطةاناليقلسنالمؤمنعليه 

عن()45سنة .

ب-علىالرغممماوردفيالفقرة(أ)منهذهالمادة،علىالمؤسسةبناءعلىطلبالمؤمنعليهتخصيص 
راتبتقاعدمبكرلهإذاانتهتخدمتهأليسببكانفيأيمنالحاالتالتالية -:

-1المؤمنعليهالذييكملسنالرابعةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن 

السادسةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن()228اشتراكافعلياًبالنسبةللذكر 

و()192اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى .

-2المؤمنعليهالذييكملسنالثالثةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن 

السابعةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن()240اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكر 

و()204اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى .

-3المؤمنعليهالذييكملسنالثانيةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن 
الثامنةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن()252اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكر 

و()216اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى .

-4المؤمنعليهالذييكملسنالخامسةواألربعينعلىاألقلقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوكانت 
اشتراكاتهفيالتأمينبالتاريخالمذكورأقلمن()216اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكروأقلمن()180اشتراكاً 

فعلياًبالنسبةلألنثى،شريطةأنتبلغاشتراكاتهفيالتأمينعندتقديمطلبتخصيصالراتبمااليقلعن 
()228اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكرو()192اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى .

ج-1-علىالرغممماوردفيالفقرتين(أ)و(ب)منهذهالمادة،علىالمؤسسةبناءعلىطلبالمؤمن
عليهالذييعملبإحدىالمهنالخطرةتخصيصراتبتقاعدمبكرلهإذاانتهتخدمته،أليسببكان،

شريطةتحقق 
مايلي -:

أ-أنتكوناشتراكاتهفيهذاالتأمينقدبلغتعلىاألقل()216اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكرو()180اشتراكاً 
فعلياًبالنسبةلألنثى .

ب-أنيكونقدأكملسنالخامسةواألربعينعلىاألقل .
-2تسريأحكامالبند()1منالفقرة(ج)منهذهالمادةعلىالمؤمنعليهالذييعملبإحدىالمهنالخطرة 
لمدةالتقلعنستيناشتراكاًخاللالعشرسنواتالسابقةعلىطلبهتخصيصراتبالتقاعدالمبكر .

-3تلتزمالمنشأةالتيتستخدمالمؤمنعليهالذييعملفيإحدىالمهنالخطرةبتأديةمانسبته()%1من 
أجرالمؤمنعليهو?لكزيادةعلىاالشتراكاتالمترتبةعليهاوفقاًألحكامهذاالقانون .

-4لغاياتتطبيقأحكامهذهالفقرةيتمتحديدالمهنالخطرةوأسساعتمادهابموجباألنظمةالصادرة 
بمقتضىهذاالقانون .

د-1-معمراعاةأحكامالبند()4منهذهالفقرة،يحسبراتبالتقاعدالمبكرعنكلسنةمنسنوات

االشتراكبواقع()%2,5ألولألفوخمسمائةدينارمنمتوسطاألجرالشهريالذياتخذأساساًلتسديد

اشتراكالمؤمنعليهخاللالستيناشتراكاًاألخيرة،وبواقع()%2منباقيهذاالمت وسطالذييزيدعلىمبلغ
ألفوخمسمائةدينار .

-2يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقاًلسنالمؤمنعليهوعلىأساسنسبالخصمالواردةفيالجدولرقم( )5
الملحقبهذاالقانون .

-3يزادراتبالتقاعدالمبكرإذاتولىالمؤمنعليهإعالةشخصآخر،وتحدداألنظمةالصادرةبمقتضى
أحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباالعالةوأوضاعهاوفقالنسبواألسسالتالية -:

التزيدعلىمائة
أ-زيادةبنسبة()%12ألولشخصمعالعلىانالتقلهذهالزيادةعنعشرةدنانيرو 

دينار .

ب-زيادةبنسبة()%6لثانيشخصمعالوزيادةمساويةلهالثالثشخصمعالعلىأنالتقلهذهالزيادة
لكلواحدعنعشرةدنانيروالتزيدعلىخمسةوعشريندينارا .

-4عنداحتسابراتبالتقاعدالمبكريجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتب 
علىأساسهبأكثرمن()%60منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالستيناشتراكاًاألخيرةكمايجباناليقل 

المتوسطعنهذااألجربأكثرمن( .)%20

هـ-يستحقراتبالتقاعدالمخصصوفقاًألحكامهذهالمادةاعتبارامنأولالشهرالذيتقدمبهالمؤمنعليه 

بطلبتخصيصهذاالراتبشريطةأنيقدمطلبهبعدانتهاءالشهرالذيانتهتبهخدمته .

و-يجوزللمستحقينمنورثةالمؤمنعليهالمتوفىخارجخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانونوالذيأكمل 
شروطاستحقاقراتبالتقاعدالمبكروفقاًألحكامهذاالقانونأنيتقدمواباسممورثهمبطلباستحقاقهذا 

الراتبويخصصالراتباعتبا اًرمنبدايةالشهرالذيقدموافيههذاالطلب .

ز-علىالرغممماوردباحكامالفقرات(أ)و(ب)و(ج)و(د)منهذهالمادة،يحسبراتبالتقاعدالمبكر

للمؤمنعليهالذكرالذيتبلغاشتراكاتهقبلتاريخنفاذاحكامهذاالقانون()216اشتراكاًفعلياًبالنسبةللذكرو 

()180اشتراكاًفعلياًبالنسبةلألنثى،شريطةإكمالهسنالخامسةواألربعينعلىاألقلعندتقدمهبطلب 
تخصيصهذاالراتبوفقاًلمايلي -:

-1معمراعاةاحكامالبند()5منهذهالفقرة،يحسبراتبالتقاعدالمبكرعنكلسنةمنسنواتاالشتراك 
بواقع()%2,5منمتوسطاألجرالشهريالذياتخذاساساًلتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللاألربعةوعشرين 

اشتراكاًاألخيرةوبحدأعلىاليتجاوز()%75منذلكالمتوسط .

-2أ-يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقاًلسنالمؤمنعليهالذكرعلىالنحوالتالي -:

-1بنسبة()%18إذاتجاوزالمؤمــنعليهالخامسةواألربعينولميتجاوزالسادسةواألربعينمنعمره .

-2بنسبة()%16إذاتجاوزالمؤمــنعليهالسادسةواألربعينولميتجاوزالسابعةواألربعينمنعمره .
-3بنسبة()%14إذاتجاوزالمؤمنعليهالسابعةواألربعينولميتجاوزالثامنةواألربعينمنعمره .
-4بنسبة()%12إذاتجاوزالمؤمنعليهالثامنةواألربعينولميتجاوزالتاسعةواألربعينمنعمره .
-5بنسبة()%10إذاتجاوزالمؤمنعليهالتاسعةواألربعينولميتجاوزالخمسـينمنعمره .
-6بنسبة()%9إذاتجاوزالمؤمنعليهالخمسينولميتجاوزالحاديةوالخمسينمنعمره .

-7بنسبة()%8إذاتجاوزالمؤمنعليهالحاديةوالخمسينولميتجاوزالثانيةوالخمسينمنعمره .
-8بنسبة()%7إذاتجاوزالمؤمنعليهالثانيةوالخمسينولميتجاوزالثالثةوالخمسينمنعمره .

-9بنسبة()%6إذاتجاوزالمؤمنعليهالثالثةوالخمسينولميتجاوزالرابعةوالخمسينمنعمره .
-10بنسبة()%5إذاتجاوزالمؤمنعليهالرابعةوالخمسينولميتجاوزالخامسةوالخمسينمنعمره .

-11بنسبة()%4إذاتجاوزالمؤمنعليهالخامسةوالخمسينولميتجاوزالسادسةوالخمسينمنعمره .
-12بنسبة()%3إذاتجاوزالمؤمنعليهالسادسةوالخمسينولميتجاوزالسابعةوالخمسينمنعمره .
-13بنسبة()%2إذاتجاوزالمؤمنعليهالسابعةوالخمسينولميتجاوزالثامنةوالخمسينمنعمره .

-14بنسبة()%1إذاتجاوزالمؤمنعليهالثامنةوالخمسينولميتجاوزالتاسعةوالخمسينمنعمره .
ب-يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقاًلسنالمؤمنعليهااألنثىعلىالنحوالتالي -:

-1بنسبة()%10إذاتجاوزتالمؤمنعليهاالخامسةواألربعينولمتتجاوزالخمسينمنعمرها .
-2بنسبة()%5إذاتجاوزتالمؤمنعليهاالخمسينولمتتجاوزالرابعةوالخمسينمنعمرها .

-3اليخفضالراتبإذاتجاوزتالمؤمنعليهاالرابعةوالخمسينولمتكملالخامسةوالخمسينمنعمرها .

-4يزادراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبندين()1و()2منالفقرة(ز)منهذهالمادةبمقدار()%10منه 
للشخصاألولالذييتولىالم ؤمنعليهإعالتهوبمقدار()%5منهلكلمنالشخصينالثانيوالثالثاللذين 
يعيلهماعلىانتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباإلعالةوأوضاعها .

-5يزادراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبندين()1و()2منالفقرة(ز)منهذهالمادةبنسبة()%10منه 
بحيثالتقلهذهالزيادةعن()30دينا اًروالتزيدعلى()50دينا اًر .

-6عنداحتسابراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبند()1منالفقرة(ز)منهذهالمادةيجبانالتتجاوز 
الزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتبعلىاساسهباكثرمن()%60منأجرالمؤمنعليهفي

بدايةالستيناشتراكاًاألخيرةكمايجباناليقلالمتوسطعنهذااألجربأكثرمن(.)%20
المادة -65

أ-للمؤمنعليهالذيأكملسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىأواستمربعدذلكولميكمل 

الحداالدنىمناالشتراكاتالالزمةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةوانتهتخدماتهأليسببكانأنيطلب 

إضافةالمدةالالزمةلغايـاتتمكينهمنإكمالالمدةالموجبةالستحقاقهذاالراتب،وذلكمقابلمبلغيتم 

احتسابهوفقاًللجدولرقم()3الملحقبهذاالقانونوعلىأساسأجرهالشهرياألخيرالخاضعلالقتطاعالمعتمد 

لدىالمؤسسة .

ب-يجوزللمؤمنعليهاستخدامرصيدحسابهاالدخاريالمتراكمالواردفيالفقرة(أ)منالمادة()57منهذا 
القانونو?لكلغاياتتسديدالمبلغالمقابلإلضافةالمدةالالزمةلغاياتتمكينهمنإكمالالمدةالموجبة
الستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة.

المادة -66

أ-يستحقالمؤمنعليهراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةإذاوقعتالوفاةخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانون 
شريطةأنيكونقدسددمااليقلعن()24اشتراكاًفعلياًمنها()6اشتراكاتمتصلة .

ب-يحسبراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةعلىالنحوالتالي -:

-1بنسبة()%50منمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذأساساًلتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللاالثني
عشر 

اشتراكااألخيرة .

-2يزادالراتبالمشارإليهفيالبند()1منهذهالفقرةبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنواتاشتراك 
المؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته()60اشتراكاًفأكثرعلىأنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذابلغ 

عدداشتراكاته()120اشتراكاًفأكثر .

ج-إذاتوفيالمؤمنعليهخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانونواستحقراتبتقاعدالوفاةالطبيعية 
وكانمكمالًلشروطاستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةأوراتبالتقاعدالمبكرفيتمفيهذهالحالةتخصيص 

راتبالتقاعداألعلىله.
المادة -67

أ-يستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعي 
الدائمشريطةتحققمايلي -:

-1انتهاءخدمته .

-2أنيتقدمبطلبتخصيصراتباالعتاللخاللمدةالتتجاوزستةأشهرمنتاريخانتهاءالخدمة .
-3أنالتقلاشتراكاتهالفعليةعن()60اشتراكاًمنها()24اشتراكاًمتصالً .
-4ثبوتحالةالعجزبقرارمنالمرجعالطبي .

ب-اليستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعي 
الدائمعنحاالتالعجزالسابقةلشمولهبأحكامهذاالقانون .

ج-1-يحسبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمبنسبة()%50منمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذ
أساساًلتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللالستةوالثالثيناشتراكاًاألخيرةألولألفوخمسمائةدينارمنذلك 

المتوسطوبنسبة()%30منباقيالمتوسطالذييزيدعلىألفوخمسمائةدينار .

-2يزادراتباالعتاللالمشارإليهفيالبند()1منهذهالفقرةبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنوات 
اشتراكالمؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته()60اشتراكافأكثرعلىأنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذا 
بلغعدداشتراكاته()120اشتراكاًفأكثر .

-3يزادراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمالمشارإليهفيالبند()1منهذهالفقرةبنسبة()%25منه 
إذاكانالمؤمنعليهوقتمثولهأمامالمرجعالطبيبحاجةلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليومية،وذلك 
بناءعلىقرارمنالمرجعالطبي،شريطةأنالتتجاوزهذهالزيادةالحداألدنىلألجورالمعتمدوفقاًألحكام 

قانونالعملالنافذ .

د-1-يحسبراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمبنسبة()%75منراتباعتاللالعجزالكلي 
الطبيعيالدائم .

-2تتمزيادةراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنوات 

اشتراكالمؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته()60اشتراكاًفأكثرعلىأنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذا 
بلغعدداشتراكاته()120اشتراكاًفأكثر .

هـ-لكلمنالمؤسسةوصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجز 
الجزئيالطبيعيالدائمطلبإعادةالفحصالطبيفيأيوقتخاللالسنتينالتاليتينلتاريخثبوتهذا 

العجزوتتخذالمؤسسةبناءعلىقرارمنالمرجعالطبياإلجراءاتالتالية -:
ً

-1وقفالراتباعتبا اًرمنأولالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيإذازالتصفةالعجزالكلي 
الطبيعيالدائمأوالعجزالجزئيالطبيعيالدائم .

-2تسويةحقوقصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموفقاًألحكامالفقرة(د)منهذهالمادة 
وذلكمنأولالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيبانتفاءصفةالعجزالكليوثبوتصفة
العجزالجزئيلديه .

-3منحالزيادةالمقررةعلىالراتبوفقأحكامالبند()3منالفقرة(ج)منهذهالمادةوذلكاعتبا اًرمنأول 

ارالمرجعالطبيبأنصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأصبح 

الشهرالذييليتاريخصدورقر
بحاجةإلىمنيعينهعلىمباشرةحياتهاليومية .

-4وقفالزيادةالمقررةعلىالراتبوفقأحكامالبند()3منالفقرة(ج)منهذهالمادةوذلكاعتبا اًرمن 

أولالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيبأنصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائم 
لميعدبحاجةإلىمنيعينهعلىمباشرةحياتهاليومية .

و-إذاتخلفصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجزالجزئي
الطبيعيالدائمعنإعادةالفحصالطبيالمشارإليهفيالفقرة(هـ)منهذهالمادةفيوقفصرفراتب

االعتاللالمخصصلهإلىحينمثولهأمامالمرجعالطبيإلعادةالفحصالطبيله،وفيهذهالحالة,تقوم

المؤسسةبتسويةحقوقهوفقاًلنتيجةإعادةالفحصاعتبا اًرمنتاريخوقفصرفراتباالعتالل .

ز-يجوزللمؤمنعليهالذييزيدعدداشتراكاتهعلى()60اشتراكاًمنها()24اشتراكاًمتصالًأنيقدم

للمؤسسةطلباًلفحصهوهوعلىرأسعملهلبيانماإذاكانينطبقعلىحالتهمفهومالعجزالكليالطبيعي

الدائموذلكمرتينفقطخاللمدةشمولهبأحكامهذاالقانون .

ح-علىالرغممماوردفيأيتشريعآخربمافيذلكاألحكامالواردةفينظامالخدمةالمدنيةونظاماللجان 
الطبيةالحكومية،يكونالمرجعالطبيلدىالمؤسسةهوالجهةالمختصةبإصدارالتنسيببإنهاءخدمات 

الموظفينالعامينالمشمولينبأحكامهذاالقانونوذلكلغاياتاستحقاقراتباعتاللالعجزالكليالطبيعي 

الدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائم.
المادة -68
إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهفيأييوممنالشهرإلكمالالسنالموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةاو 
راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيأوثبوتالعجزأووقوعالوفاة،فتستحقأيمنالرواتبالتاليةعلىأساس

كاملمدة الشهر-:

أ-راتبتقاعدالشيخوخة .

ب-راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبي .
ج-راتبتقاعدالوفاةالطبيعيةأوراتبتقاعدالوفاةالناشئةعنإصابةالعمل .

د-راتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائم.
المادة -69
أ-لكلمنالمؤسسةوالمؤمنعليهالحقفياالعتراضعلىجميعالق ارراتالتيتصدرهااللجنةالطبيةاألولية 
أماماللجنةالطبيةاإلستئنافيةالمشكلةوفقأحكامالفقرة(ج)منالمادة()38منهذاالقانون .

يختبلغقراراللجنةالطبيةاألوليةولهأنيرفق 

ب-يقدماالعتراضخاللستينيوماًمناليومالتاليلتار
باالعتراضالوثائقالالزمة،والتقبلأيوثائقتقدمبعدهذاالتاريخ.

المادة -70
أ-إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهبسببالوفاةأوالعجزالطبيعيخاللالخدمةأوإلكمالهسنالستينللذكر

وسنالخامسةوالخمسينلألنثىأوتجاوزهادوناستكمالشروطاستحقاقراتبالتقاعدأوراتباالعتاللمهما
بلغتمدةاشتراكهفيصرفلهأوللمستحقينحسبمقتضىالحالتعويضالدفعةالواحدةبنسبة()%15من

متوسطاألجرالشهريآلخر()24اشتراكاًأومنمتوسطاألجرالشهريإذاقلعدداشتراكاتهعنذلك
مضروباًبعدداالشتراكات .

ب-إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهدونإكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىلتوفرحالة

منحاالتالخروجمننطاقأحكامهذاالقانونوفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونفيصرفله 

تعويضالدفعةالواحدةوفقاًللنسبالتاليةعنكلسنةمنسنواتاالشتراك -:

)%10(-1منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذاكانعدداشتراكاته()120اشتراكاًفأقل.



)%12(-2منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذازادعدداشتراكاتهعلى()120اشتراكاًوقلعن( )216
إشتراكاً .

)%15(-3منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذاكانعدداشتراكاتهاليقلعن()216إشتراكاً.



ج-يجوزللمؤمنعليهالذيتقاضىالتعويضبموجبأحكامالفقرة(ب)منهذهالمادةوتمشمولهمجدداً 

بأحكامهذاالقانون
إعادةالتعويضالمصروفلهمعالفائدةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا 


القانونوفيهذهالحالةتعتبرمدةخدمتهالتيأعيدعنهاالتعويضخدمةفعليةلغاياتاحتسابراتبالتقاعد
أوراتباالعتاللوفيحالوفاتهيجوزللمستحقينإعادةهذاالتعويضوماترتبعليهلغاياتهذهالفقرة.


الفصل الثامن :تأمين القطاع العام
المادة -71

لمقاصد هذا الفصل -:

أ-يكونللكلماتوالعباراتالتاليةحيثماوردتفيهـ?االقانونالمعانيالمخصصةلهاأدناهمالمتدلالقرينة 
علىغيرذلك -:

القطاع العام:الو ازراتوالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةبمافيذلكالقواتالمسلحةاألردنية 
واألجهزةاألمنية .

المؤمن عليه العسكري:كلضابطوكلفردتسريعليهأحكامهذاالفصلوالتحقبالخدمةفيالقوات
المسلحةو/أوأيمناألجهزةاألمنيةاعتبا اًرمن2003/1/1ومايليه .

اللجان الطبية العسكرية:اللجانالطبيةالعسكريةالتيتمارسأعمالهاوفقاحكامقانونالتقاعدالعسكري
ونظاماللجانالطبيةالعسكرية .

اللجنة العسكرية الخاصة:اللجنةالمشكلةاستناداًألحكامقانونخدمةاألفرادرقم()2لسنة1972وتعديالته 

اوأيقانونآخريحلمحله .

ب-لغاياتتطبيقأحكامهـ?االفصلعلىالمؤمنعليهمالعسكريين،يشترطتوافرأيمنالشروطالتالية -:

)240(-1اشتراكاًفعلياًمشموالًبأحكامهذاالقانونفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأو 
األجهزةاألمنيةلمنلميكملسن()60للذكرأوسن()55لألنثى .

)180(-2اشتراكاًفعلياًمشموالًبأحكامهذاالقانونفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأو
األجهزةاألمنيةلمنأكملسن()60للذكرأوسن()55لألنثىأوتجاوزها .

-3إكمالالمدةالموجبةالستحقاقراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوالعجزالجزئيالطبيعي 
الدائمأوراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأواألجهزةاألمنية.

المادة -72

لغاياتهذاالفصلينشأفيالمؤسسةحسابخاصللمؤمنعليهمالعاملينفيالقطاعالعاموتتكونمصادر
تمويلهمما يلي-:

أ-االشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالقطاعالعامبنسبة()%2منأجورالمؤمنعليهملغاياتتطبيقتأمين
إصاباتالعمل .

ب-االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة()%12منأجورالمؤمن 
عليهمالعسكريينلغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةعلىانتزادهذهاالشتراكاتبواقع()%1في 

كانونثانيمنكلعاماعتبارامن2014/1/1لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه( .)%20

اتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة

ج-االشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالقطاعالعاممنغيرالقو

()%9منأجورالمؤمنعليهملغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةعلىانتزادهذهاالشتراكات

بنسبة()%0,5فيكانونالثانيمنكلعاماعتبا اًرمن2014/1/1لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه( .)%11

د-االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة()%5,5منأجور
المؤمنعليهمالعسكريينلغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاة .

هـ-االشتراكاتالشهريةالتييقتطعهاالقطاعالعاممنغيرالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة

()%5,5منأجورالمؤمنعليهمعلىانتزادهذهاالشتراكاتبنسبة()%0,25فيكانونالثانيمنكلعام 
اعتبا اًرمن2014/1/1لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه( .)%6,5

و-الفوائدالتيتترتببسببالتأخيرفيدفعاالشتراكاتوفقأحكامهذاالقانونعلىأنيتماحتسابهاعلى 
المؤمنعليهمبعدمرور()60يوماًمنتاريخالتحاقهمبالعمل .

ز-الغراماتالمترتبةوفقأحكامهذاالقانون .
ح-ريعإستثمارأموالهذاالحساب .

ط-المبالغالتيتؤديهاالحكومةلسدأيعجزمالييطرأعلىالحساب.
المادة -73
يتمفحصالمركزالماليلهذاالحسابمرةواحدةكلثالثسنواتعلىاألقلمنقبلجهةمتخصصة 
بالدراساتاالكتواريةومصنفةعالمياً،وتلتزمالحكومةبدفعالمبالغلسدأيعجزطارئعلىهذاالحساب.
المادة -74
تتولىالمؤسسةإدارةهذاالحساببمافيذلكمايلي -:

أ-تحصيلالمواردالماليةالواردةفيالمادة()72منهذاالقانون .

ب-استثمارأموالهذاالحساب .

ج-صرفجميعالحقوقالتأمينيةالواردةفيهذاالقانونللمؤمنعليهمالعاملينفيالقطاعالعام .

المادة -75
أ-تلتزمالمؤسسةبتحويلالمبالغالتاليةإلىهذاالحساب -:
-1المبالغالتياستوفتهامنالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةلغاياتتأمينالمؤمنعليهمالعسكريين
منتاريخ2003/1/1ولغايةتاريخسرياناحكامهذاالقانونمععوائدهااالستثمارية .

-2المبالغالتياستوفتهامنالقطاعالعاممنغيرالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةلغاياتتأمين 
المؤمنعليهممنتاريخشمولهمولغايةتاريخسريانأحكامهذاالقانونمععوائدهااالستثمارية .

ب-تقومالمؤسسةبخصمأيحقوقتأمينيةتمصرفهاللمؤمنعليهمالواردذكرهمفيالفقرة(أ)منهذه
المادة.
المادة -76

أ-علىالرغممماوردفيالمادة()107منهذاالقانون،يستمرالعملبأحكامقانونالضماناالجتماعيرقم 

()19لسنة2001علىالمؤمنعليهالعسكريوذلكمعمراعاةأحكامالفقرات(ب)و(ج)و(د)و(هـ)و(و)
منهذهالمادة .

ب-التسريأحكامالقانونالمؤقترقم()26لسنة(2009قانونمعدللقانونالضماناالجتماعي)على 
المؤمنعليهالعسكري .

ج-لمقاصدهذاالقانونولغاياتتسويةالحقوقالتقاعديةواصاباتالعملوأمراضالمهنةللمؤمنعليه
العسكريتعتمدالمؤسسةق ارراتاللجانالطبيةالعسكريةلغاياتتقديرنسبةالعجزالناشئعنإصاباتالعمل
وأمراضالمهنةواستحقاقراتبإعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتبإعتاللالعجزالجزئيالطبيعي

الدائمالمفضيإلنهاءالخدمة .

د-تعتبرق ارراتاللجنةالعسكريةالخاصةوكأنهاصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونلتقريرفيماإذاكان
الحادثالذيتعرضلهالم ؤمنعليهالعسكرييشكلإصابةعمل .

هـ-التصرفأيحقوقتأمينيةللمؤمنعليهالعسكريعننسبالعجزالناشئةعنإصاباتالعملوأمراض
المهنةإالعندتسويةحقوقهالتقاعديةبحيثتسوىهذهالحقوقوفقاًلألسسالتالية -:

-1عنداستحقاقالمؤمنعليهالعسكريراتبتقاعدالشيخوخةاوراتبالتقاعدالمبكراوراتباعتاللالعجز 
الكليالطبيعيالدائماوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائميتمفيأيمنهذهالحاالتإضافةراتب 

االعتاللالمقررلهعنإصابةالعملاوإصاباتالعملالتيتعرضلهااثناءخدمتهالعسكريةوذلكوفق

أحكامقانونالتقاعدالعسكريونظاماللجانالطبيةالعسكريةإلىراتبالتقاعداوراتباالعتاللالمستحقله .

-2فيحالانتهاءخدماتالمؤمنعليهالعسكريدوناستحقاقهأيراتبتقاعداوراتباعتاللوسبقلهان 

تعرضإلصابةعملاوإصاباتعملأثناءالخدمةالعسكريةفيتمفيهذهالحالةتسويةحقوقهالتأمينيةعن

هذهاإلصاباتوفقأحكامقانونالتقاعدالعسكريونظاماللجانالطبيةالعسكريةوذلكباستحقاقهراتباعتالل

العجزالكلياالصابيالدائماوراتباعتاللالعجزالجزئياالصابيالدائماعتبا اًرمنتاريخانتهاءخدمتهاو
المقررفيتأمينإصاباتالعملحسبمقتضىالحالوبناءعلىنسبةالعجزالمقرر
تعويضالدفعةالواحدة
ً

مناللجانالطبيةالعسكرية .

و-تسريأحكامهذاالفصلعلىجميعالحاالتالقائمةوانتمتتسويةحقوقهاالتقاعديةقبلسريانأحكام 
هذاالقانونوتعتبرجميعالق ارراتالسابقةالصادرةعنالمؤسسةبهذاالخصوصملغاة،علىأنتعادتسوية 

الحقوقالتقاعديةوفقأحكامهذاالفصلباستثناءالق ارراتالصادرةعناللجنةالمشتركةالمشكلةبموجب 
أحكامنظامالمؤمنعليهمالعسكريينرقم()61لسنة.2012



المادة -77

علىالرغممماوردفيأيقانونآخر،يجوزاقتطاعاشتراكاتالصناديقالخاصةوالديونالخاصةبالقوات 
المسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوالمبالغالمستحقةللمؤمنعليه

العسكريأوللمستحقينعنهمعمراعاةاألولويةالمقررةوفقأحكامالمادة()65منقانونالضماناالجتماعي
رقم()19لسنة.2001
المادة -78

علىالرغممماوردفيأحكامالبندين()1و()2منالفقرة(و)منالمادة()3منقانونالتقاعدالعسكري
تسوىحقوقالمؤمنعليهالعسكريوفقاًلمايلي -:

أ-فيحالاستشهادأووفاةأوفقدانالمؤمنعليهالعسكريتسوىحقوقهوفقاًألحكامقانونالضمان

االجتماعيكماتسوىحقوقهوفقاًألحكامقانونالتقاعدالعسكريويتمفيهذهالحالةتطبيقالقانوناألفضل

علىحالتهبحيثيتمتخصيصالراتبالمستحقلهمنقبلالمؤسسةفيحالكانقانونالضماناالجتماعي

هواألفضلوفيحالكانقانونالتقاعدالعسكريهواألفضلتقومالمؤسسةبتحويلاالشتراكاتالمقتطعةمن

أجرهواالشتراكاتالمدفوعةعنهإلىو ازرةالماليةليتمبعدذلكتخصيصالراتبلهوفقاًألحكامقانونالتقاعد 

العسكري .

ب-تسوىحقوقالمؤمنعليهالعسكريفيحالحرمانهمنجميعحقوقهالتقاعديةوفقاًألحكامقانونالتقاعد 
العسكريكمايلي -:

-1إذاكانيتقاضىراتبتقاعدأوراتباعتاللمنالمؤسسة،تلتزمالمؤسسةفيهذهالحالةبتحويلالراتب 
المستحقإلىو ازرةالماليةلتطبيقأحكامقانونالتقاعدالعسكريعلىحالته .

-2إذاكانعلىرأسعملهأوانتهتخدماتهولميكنقدأكملشروطاستحقاقراتبالتقاعدالمخصصوفقاً 
ألحكامالمادة()44منقانونالضماناالجتماعيرقم()19لسنة2001تلتزمالمؤسسةبتحويلاالشتراكات 

المقتطعةمنأجرهواالشتراكاتالمدفوعةعنهإلىو ازرةالماليةلتطبيقأحكامقانونالتقاعدالعسكريعلى

حالته .

-3إذاكانعلىرأسعملهأوانتهتخدماتهوكانمستكمالًشروطاستحقاقراتبالتقاعدالمخصصوفقاً 
ألحكامالمادة()44منقانونالضماناالجتماعيرقم()19لسنة2001تلتزمالمؤسسةفيحالتقدمه 
بطلبتخصيصهذاالراتببتحويلالراتبالمستحقلهإلىو ازرةالماليةلتطبيقأحكامقانونالتقاعد 

العسكريعلىحالته.
الفصل التاسع :أحكام عامــة
المادة-79

يقصدبالمستحقينأفرادعائلةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتالل
المنصوصعليهمفيهذهالمادةممنتتوفرفيهمشروطاالستحقاقالواردةفيهذاالقانون -:

أ-األرملة/األرمل .

ب-األبناءوالبنات .
ج-الوال ــدان .

د-المعالون
مناإلخوةواألخوات .

هـ-الجنينحينوالدتهحيا.



المادة-80
إذاتوفىالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللفيدفعلكلمستحقنصيبهمنالراتب 

وفقاًللجدولرقم()4الملحقبهذاالقانون،وذلكابتداءمنأولالشهرالذيحدثتفيهوفاةالمؤمنعليهأو 

منأولالشهرالذييليالشهرالذيحدثتفيهوفاةصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللحسب 
مقتضىالحال.

المادة -81

أ-معمراعاةأحكامالمادة()79منهذاالقانون،يصرفالنصيبمنالراتبللمستحقينالمبينينأدناهوفقاً 

للشروطالتالية -:

-1الذكورمنأوالدكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللومنكانيعيلهم
منإخوتهالذكورالذينالتتجاوزأعمارهمالثالثوالعشرينسنةعندالوفاةويستمرصرفالنصيبلهملحين

إكمالهمهذهالسنباستثناءاالبنأواألخالمصاببالعجزالكليفيصرفلهنصيبهإلىأنيزولذلكالعجز
بقرارمنالمرجعالطبيعلىأنتتمإعادةفحصهمرةكلسنةمنتاريخاستحقاقالراتبولمدةالتتجاوز

سنتين .

-2أرملةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللوبناتهوأخواتهالعازبات 

واألراملوالمطلقاتعندالوفاة،ويوقفنصيبأيمنهنعندزواجهاويعادلهافيحالطالقهاأوترملها .

-3زوجكلمنالمؤمنعليهاأوصاحبةراتبالتقاعدأوصاحبةراتباالعتاللالمتوفاةشريطةأنيكون

مصاباًبالعجزالكليوأناليكونلهأجرمنعملاودخلمنمهنةأوراتبتقاعديآخريعادلنصيبهمن

راتبتقاعدأوراتباعتاللزوجتهالمتوفاةفإذاكانذلكاألجرأوالدخلأوالراتبالتقاعديأقلممايستحقه
منذلكالراتبيصرفلهبمقدارالفرقبينهما،ويوزعماتبقىمنالراتبعلىالمستحقيناآلخرينطبقاً
لألنصبةالمحددةفيالجدولرقم()4الملحقبهذاالقانوندون
أخذالزوجبعيناالعتبارفيذلكالتوزيع .


-4والدووالدةكلمنالمؤمنعليهأوصاحب ارتــبالتقاعـدأوصاحبراتباالعتاللالمتوفى .
ب-فيحالوجودجنيناليصارإلىاعتبارهمنضمنالمستحقينإالبعدوالدتهحياً.
المادة -82

لغاياتتنفيذأحكامالمادة()81منهذاالقانون،ينظرفيتوافرشروطاستحقاقالنصيبلكلمنالمستحقين 
علىأساستاريخوفاةأيمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتالل.

المادة -83
أ-يوقفصرفالنصيبالمستحقمنالراتبأليمنالمستحقينإذاعملبأجرأوكانتلديهمهنةتدر

عليهدخالًوكانذلكاألجرأوالدخليعادلذلكالنصيبأويزيدعليه،أماإذاكاناألجرأوالدخلأقلمن 

النصيبالمستحقفيدفعلهمقدارالفرقبينهما،علىأنيعادإليهكاملنصيبهفيحالتركهالعملأوالمهنة 
وذلكاعتبا اًرمنأولالشهرالذييليالشهرالذيتركفيهالعملأوالمهنة .

ب-يستثنىمنأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةوالدووالدةوأرملةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتب 
التقاعدأوصاحبراتباالعتالل.

المادة -84
تعتمدالقواعدالتاليةللجمعبينالرواتبواألجورواألنصبةللمستحقينمنعائلةالمؤمنعليهاوصاحبراتب 
التقاعدأوراتباالعتالل .

أ-األرملةواألرمل -:

-1يحقلألرملةالجمعبينراتبهاالتقاعديأوراتبهابسبباالعتاللأوأجرهامنالعملونصيبهامنراتب 
التقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهامنزوجهاوتسريأحكامهذاالبندعلىاألرملةالمستحقةلنصيبها 

قبلسريانأحكامهذاالقانونوذلكاعتبا اًرمنتاريخنفاذه .

-2يحقلألرملةالجمعبيننصيبهامنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهامنزوجهاونصيبها
منرواتبالتقاعدأورواتباالعتاللالتيتؤولإليهامنوالديهاوأبنائها .

-3يحقلألرملالجمعبيننصيبهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمن زوجتهونصيبهمن 
راتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمنأبنائه .

ب-األبناءوالبنات -:

-1يحقلألبناءالمستحقينالجمعبينأنصبتهممنراتبالتقاعـدأو ارتـباالعتاللالتـيتؤولإليـهممـن 
والديهم .

-2يحقلالبنةالتيتتقاضىراتباًتقاعدياًأوراتباعتاللالجمعبينراتبهاالتقاعديأوراتبهابسبباالعتالل 
ونصيبهامنرواتبالتقاعدأورواتباالعتاللالتيتؤولإليهامنوالديها .

-3يحقلالبنالعاجزالجمعبينراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموبيننصيبهمنرواتبالتقاعدأو 
رواتباالعتاللالتيتؤولإليهمنوالديه .

-4اليحقلألبناءوالبناتالجمعبيننصيبهممنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهممنوالديهم 
ونصيبهممنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصإلخوتهم .

ج-الوالــدان -:

-1يحقأليمنالوالدينالجمعبيناألجرمنعملأوالدخلمنمهنةأوراتبالتقاعدأوراتباالعتالل 
المخصصلهونصيبهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمنابنهو/أوابنته .

-2يحقأليمنالوالدينالجمعبينأكثرمننصيبمستحقلهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتالل
المخصصألكثرمنإبنأوإبنة .

د-اإلخوةواألخوات -:

-1يعتبراإلخوةواألخواتمستحقينللنصيبفيحالعدموجودأرملةاوأرملمستحقاوأبناءاوبناتاو 
والدين .

-2يشترطالستحقاقاإلخوةواألخواتمايشترطالستحقاقاألبناءوالبناتبعدثبوتاإلعالةبموجبحجة 
إعالةصادرةمنالمحكمةالمختصة .

-3اليجوزالجمعبينأكثرمننصيبيؤولمناإلخوةواألخواتوفيهذهالحالةيمنحالمستحقالنصيب 
األكثر .

هـ-علىالرغممماوردفيهذهالمادة،يحقأليمنالمستحقينالجمعبيناألنصبةالمستحقةلهبماال
يتجاوزثالثةأمثالالحداألدنىلراتبالتقاعدأوراتباالعتالل .

و-لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسإضافةأيحالةمنحاالتالجمعلميردعليهانصفيهذا
القانون.

المادة -85

أ-يحقالجمعبينأيمنالرواتبالمقررةبموجبأحكامهذاالقانونوأيراتبتقاعدأوراتباعتاللمقرر 
بموجبأيتشريعاتأخرى .

ب-يحقلصاحبراتباعتاللالعجزالجزئياإلصابيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجزالكلي

اإلصابيالدائمالجمعبينهذاالراتبوأيراتبتقاعدأوراتباعتالليخصصلهوفقأحكامهذاالقانون

شريطةأناليزيدمجموعهماعلىثالثةأمثالالحداألدنىلراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأماإذاتجاوزاحد

الراتبينثالثةأمثالهذاالحدفيستحقالراتباألكثر .

ج-يحقالجمعبينراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمستحقبمقتضىأحكامهذاالقانونوتعويضالدفعة 
الواحدةالمقررفيتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةإذالميتماعتمادالمدةالمتعلقةبذلكالتعويضعند 

احتسابراتبالتقاعدأوراتباالعتاللباستثناءالرواتبالمقررةفيتأمينإصاباتالعملفاليجوزالجمع 

 بينراتباالعتاللوراتبالتقاعدوبينتعويضالدفعةالواحدةعنالفترةالسابقةالستحقاقالمؤمنعليههذا 
الراتب .

د-1-يحقلصاحبراتبالتقاعدالمبكراألردنيالجمعبينهـذاالراتبوأجرهمنأيعملمشمولبأحكام 
هـذاالقانونشريطةمايلي -:

أ-انيكونقدانقطععنالعمللمدةالتقلعن()24شه اًرمنتاريخاستحقاقهراتبالتقاعدالمبكر .

ب-أناليعودللعملفيأيمنالمنشآتالتيكانيعملبهاخاللالستةوالثالثيناشتراكاًاالخيرةالسابقة
علىاستحقاقهراتبالتقاعدالمبكر .

ج-أناليعودالمؤمنعليهالذيتمتخصيصراتبالتقاعدالمبكرلهبموجبأحكامالفقرة(ج)منالمادة 

()64منهذاالقانونإلىالعملفيمهنةخطرة .

د-انيعودللشمولباحكامقانونالضماناالجتماعيفيحالعودتهللعمل .

هـ-فيحالعودةصاحبراتبالتقاعدالمبكرالىعملمشمولبأحكامهذاالقانونيتمصرفنسبةمن
راتبالتقاعدالمستحقلهوذلكمنبدايةالشهرالذيعادفيهللعملوفقاًللجدولرقم()7الملحقبهذا

القانون .

اءبناءعلىتنسيبالمجلسزيادةحدودرواتبالتقاعدالواردةفيالجدولرقم()7الملحق 
و-لمجلسالوزر
ً
بهذاالقانونكلثالثسنوات .

ز-فيحالتركصاحبراتبالتقاعدالمبكرالواردذكرهفيالفقرة(د)منهذهالمادةالعمليعادصرفراتب 
التقاعدالمبكركماهووذلكمنبدايةالشهرالتاليالنتهاءالخدمةوالتضافمدةاشتراكهالالحقةإلىمدة 

اشتراكهالسابقةإالعندأكمالهسنالستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسينلألنثىأوفيحالحصولالوفاة،
وفيهذهالحالةيعاداحتسابراتبالتقاعدالمستحقلهوتتمتسويةحقوقهوفقاألحكامهذاالقانونوذلك

اعتبارامنبدايةالشهرالتاليإلكمالالسنأوحدوثالوفاةوفيجميعاألحواليجباناليقلراتبالتقاعد 

الجديدالمخصصلهعنراتبالتقاعدالمخصصسابقا .

ح-تلتزمالمنشأةالتيتستخدممتقاعدامبكراوالتقومبإبالغالمؤسسةوشمولهبأحكامهذاالقانونبدفعغرامة 
بنسبة()%30منمجموعاألجورالتيصرفتهالهخاللفترةعملهلديها،كمايلتزمالمتقاعدمبكرافيهذه

الحالةبإعادةالمبالغالمصروفةلهدونوجهحقمضافاإليهاالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضى

أحكامهذاالقانون .

ط-معمراعاةأحكامالفقرة(أ)منالمادة()71تسرياحكامهذهالفقرةعلىالمؤمنعليهالعسكري .
-2اليجوزلصاحبراتبالتقاعدالمبكرغيراألردنيالجمعبينهذاالراتبوأجرهمنأيعملمشمول 

بأحكامهذاالقانون،علىأنيوقفصرفراتبالتقاعدمنبدايةالشهرالذيعادفيهللعمل،وفيحالتركه 
العمليعادصرفراتبالتقاعدالمبكركماهووذلكفيبدايةالشهرالتاليالنتهاءالخدمةوالتضافمدة

اشتراكهالالحقةإلىمدةاشتراكهالسابقةإالعندإكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىأو

فيحالحصولالوفاةوذلكاعتبارامنبدايةالشهرالتاليإلكمالالسنأوحدوثالوفاةوفيجميعاألحوال
يجبأناليقلراتبالتقاعدالجديدالمخصصلهعنراتبالتقاعدالمخصصسابقا .

هـ-إذااستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمفيعتبرخارجاًبصورةنهائيةمننطاق 
تطبيقأحكامهذاالقانونواليغيرمنذلكعودتهإلىعمليتقاضىعنهأج اًرولوكانهذاالعملمشموال
بأحكامهـذاالقانون .

و-معمراعاةالشروطمن(أ-د)الواردةفيالبند()1منالفقرة(د)منهذهالمادةيجوزلصاحبراتب 
اعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمالجمعبينمانسبته()%50منراتباالعتاللالمستحقلهمعأجره 
منالعملالمشمولبأحكامهذاالقانونعلىأنتتمإعادةاحتسابراتباالعتاللالمخصصلهبعدتركه 

العملووفقالمتوسطأجرهالجديدالخاضعلالقتطاعبعدإضافةمدةاشتراكهالالحقةإلىالسابقة.
المادة -86
علىصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللأوأيمنالمستحقينإخطارالمؤسسةعنأيتغيير
يطرأعلىسببأوشروطاستحقاقهللراتبإذاكانمنشأنهذاالتغييرأنيؤديإلىقطعالراتبأووقفهأو

تخفيضهوذلكخاللثالثينيوماًمنتاريخوقوعالتغيير،وفيجميعالحاالتتستردالمؤسسةجميعالمبالغ

التيحصلعليهاأيمنهمدونوجهحقمعالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا
القانونمحسوبةمنبدايةالشهرالتاليللحصولعلىتلكالمبالغوحتىتاريخردهاللمؤسسة.

المادة -87

أ-فيحالثبوتفقدانالمؤمنعليهيصرفللمستحقينالمنصوصعليهمفيالمادة()79منهذاالقانون 
مبلغيعادلراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةفيحالإكمالهشروطاستحقاقهذاالراتبويوزععليهموفقاًللجدول 
رقم()4الملحقبهذاالقانونوذلكاعتبا اًرمنتاريخفقدانهإلىحينظهورهأوثبوتوفاته .

ب-إذاثبتتوفاةالمفقودالمشارإليهفيالفقرة(أ)منهذهالمادةفيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذه 
المادةصحيحاً .

ج-إذاظهرالمفقودالمشارإليهفيالفقرة(أ)منهذهالمادةوأثبتتالتحقيقاتالتيتجريهاالسلطات

المختصةأنالفقدانكانبسببخارجعنإرادةالمفقودوانهلميكنبمقدورهإخطارالمنشأةأوالمؤسسةأو

أسرتهبمكانهفيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذهالمادةخاللمدةفقدانهصحيحاً،وفيغيرذلكمن

الحاالتيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذهالمادةخاللمدةفقدانهديناًعليه.
المادة -88

يعتبرمقدارراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوقيمةتعويضالدفعةالواحدةقطعياًواليجوزالطعنفيهلدى
ايجهةإداريةأوقضائيةبعدانقضاءتسعينيوماًمنتاريختبليغالقراربتخصيصراتبالتقاعدأوراتب
االعتاللأوصرفتعويضالدفعةالواحدة.

المادة  -89
أ-يحددالحداألدنىلراتبالتقاعدأوراتباالعتاللبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسويعاد 
النظرفيهذاالحدكلخمسسنوات .

ب-يزادراتبالتقاعدوراتباالعتاللعندتخصيصهبمبلغأربعينديناراباستثناءراتبالتقاعدالمبكرالذي 

يزادبمبلغعشريندينا اًرعندتخصيصهلمناليعودإلىعملمشمولبأحكامهذاالقانونعلىانيزادراتب 
التقاعدالمبكربمبلغعشريندينا اًرأخرىعندإكمالالمؤمنعليهالمتقاعدمبك اًرسنالستينللذكروسن 
الخامسةوالخمسينلألنثىأوفيحالحصولالوفاة .

ج-لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسإعادةالنظرفيالزيادةالواردةفيالفقرة(ب)منهذهالمادة 

كلخمسسنوات .

د-يستثنىمنأحكامالفقرة(ب)منهذهالمادةالمؤمنعليهمالذينتمتسويةحقوقهمالتقاعديةوفقاًألحكام 

قانونالضماناالجتماعيالمؤقترقم()30لسنة1978وقانونالضماناالجتماعيرقم()19لسنة.2001

المادة -90
أ-لمقاصدهذهالمادة -:

-1تعنيكلمةالتضخممعدلالنموفيأسعارسلةالمستهلكلسنةسابقةوالمعتمدمنالجهاتالرسمية
المختصة .

-2تعنيعبارةمتوسطاألجورمعدلاألجورالخاضعةألحكامهذاالقانونلسنةسابقةوفقاًلسجالتوقيود
المؤسسةلغاياتربطالرواتببالتضخم .

ب-يتمربطراتبالتقاعدوراتباالعتاللبالتضخمأوبمعدلالنموالسنويلمتوسطاألجورأيهماأقلعلى
أنالتتجاوزالزيادةعشريندينا اًرحداًأعلىوذلكفيشهرأيارمنكلسنة .

ج-يتمربطالحداألعلىللزيادةالواردةفيالفقرة(ب)منهذهالمادةبالتضخمأوبمعدلالنموالسنوي 
لمتوسطاألجورأيهماأقلفيشهرأيارمنكلسنة .

د-يبدأربطراتبالتقاعدوراتباالعتاللوفقاًألحكامالفقرة(ب)منهذهالمادةلمنأكملسنالستينللذكر 

وسنالخامسةوالخمسينلألنثىباستثناءراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموراتباعتاللالعجزالجزئي

الطبيعيالدائموراتبإعتاللالعجزالكلياإلصابيالدائموراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةوراتبتقاعدالوفاة

الناشئةعنإصابةالعملالتييتمربطهابالتضخمعنداستحقاقصرفهاوفقأحكامهذاالقانونوبغضالنظر
عنالسنوتسريأحكامهذهالمادةعلىالمؤمنعليهالعسكري.
المادة -91
أ-اليجوزأنيتجاوزراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصللمؤمنعليهومايلحقهمنزياداتمتوسط
األجرالذيأحتسبالراتبعلىأساسه .

ب-يستثنىمنأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادةالراتبالمخصصوفقاًألحكامالفقرة(ج)منالمادة()63من 
هذاالقانون.

المادة -92

أ-تلتزمالمؤسسةبأداءالحقوقالمقررةللمؤمنعليهاوالمستحقينوفقاًالحكامهذاالقانونكاملةولولمتقم 

المنشأةبالتأمينعليهوذلكعلىأساسمدةخدمةالمؤمنعليهومتوسطأجرهشريطةانيكونالعاملقدابلغ 

المؤسسةبعدمقيامالمنشأةبالتأمينعليهخاللمدةالتتجاوزستةأشهرمنتاريخالتحاقهبالعمل .

ب-1-إذانشأنزاععلىمدةخدمةالمؤمنعليهأوأجرهفتسوىحقوقهوفقاًألحكامهذاالقانونعلىأساس 
مدةالخدمةأومقداراألجرغيرالمتنازععليه .

-2يعادالنظرفيحقوقالمؤمنعليهأوحقوقالمستحقينعنهإذاصدرقرارقضائيقطعيبشأنهذاالنزاع
فيدعوىكانتالمؤسسةطرفاًفيها .

ج-تعودالمؤسسةعلىالمنشأةبجميعمبالغاالشتراكاتالمستحقةوالفوائدوالغراماتالمنصوصعليهافيهذا 

القانون.

المادة -93
اليجوزالحجزعلىراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوالمبالغالمستحقةللمؤمنعليهأوللمستحقينعنه

بمقتضىأحكامهذاالقانونإاللدينالنفقةأولدينالمؤسسةوبمااليتجاوزربعتلكالرواتبوالمبالغوتكون

األولويةفيالحجزلدينالنفقة.
المادة -94

أ-للمبالغالمستحقةللمؤسسةبمقتضىأحكامهذاالقانونحقاالمتيازعلىجميعأموالالمدينويكونلها 
األولويةعلىجميعالديونبعدالمصروفاتالقضائيةوأجورالعمالوللمؤسسةحقتحصيلهاوفقاًلقانون
تحصيل 

األموالاألميريةالنافذ،ولهذهالغايةيمارسالمديرالعامصالحياتالحاكماإلداريولجنةتحصيلاألموال

األميريةبمقتضىذلكالقانون،ويجوزتقسيطها،كلهاأوبعضها،وفقاًلألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا

القانون .

ب-تعتبرالمبالغالمستحقةللمؤسسةواجبةاألداءخاللثالثينيوماًمنتاريخالتبليغبوجوبدفعها،ويعتبر 
التبليغكافياًلغاياتمباشرةالمديرالعاماتخاذإجراءاتالحجزوالتنفيذوفقأحكامقانونتحصيلاألموال 

األميريةبعدانقضاءالثالثينيوماًدونالحاجةإلتخاذأيمنإجراءاتالتبليغأوالنشرالمنصوصعليهافي 

القانونالمذكور .

ج-لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلساإلعفاءمنكلأوبعضالمديونيةالمترتبةعلىالمنشأةفي
حالإعالنإفالسهاأووضعهاتحتالتصفية .

د-1-تعتبرالحاالتالتاليةسبباًموجباًإلعدامأوإهالكالدينوذلكبقرارمنالمجلس -:

أ-وفاةالمدينوصدورقرارمنالمحكمةالمختصةبعدموجودتركةوعدموجودأموالمنقولةوغيرمنقولة
باسمالمدين .

ب-مرورعشرسنواتعلىانتهاءتصفيةالشركةالمساهمةالعامةأومحدودةالمسؤوليةوتمتسديدجزءمن 
مديونيتهاللمؤسسةواستحالةتسديدباقيهـذهالمديونية .

ج-مرورخمسسنواتعلىإغالقالمنشأةرسمياوترتبعليهامديونيةحتىتاريخإغالقهامبلغاليزيدعلى 

()250دينارا .

د-مرورخمسسنواتعلىإيقافنشاطالمنشأةوعدمقيامهابتجديدتراخيصهاوترتبعليهامديونيةحتى 
تاريخإيقافنشاطهامبلغاليزيدعلى()250ديناراعلىأنتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا 

القانونالحاالتالتيتعتبرفيهاالمنشأةموقوفةالنشاط .

-2علىالرغممماوردفيالبند()1منهذهالفقرة،للمؤسسةالحقفيالرجوععلىالمدينالـذيتماعتبار 
دينهمعدوماأوهالكاإ?اتبينالحقاوجودأموالمنقولةأوغيرمنقولةوالجائزالحجزعليهاقانونياً .

هـ-تتمتعالمؤسسةوايراداتهاوريعاستثماراتهابجميعاإلعفاءاتوالتسهيالتالممنوحةللو ازراتوالدوائر 

الحكومية.

المادة -95

أ-يسقطحقالمؤمنعليهأوالمستحقينعنهفيالمطالبةبالرواتبوالمبالغالمستحقةبمقتضىأحكامهذا 
القانونبانقضاءعشرسنواتمنالتاريخالذيتعتبرفيهواجبةاألداء .

ب-يسقطحقالمنشأةفيالمطالبةباستردادالمبالغالمدفوعةمنهازيادةعماهومقررقانوناًبانقضاءعشر
سنواتمنتاريخدفعتلكالمبالغ .

ج-يسقطحقالمؤسسةفيالمطالبةبالمبالغالمستحقةلهابمقتضىأحكامهذاالقانونبانقضــاءخمسعشرة 

سنةمنتاريخاستحقاقها.

المادة -96

إذاانتقلتأموالصاحبالعملإلىالغيربأيصورةمنالصورفيكونالشخصالذيانتقلتإليههذه

األموالمسؤوالًبالتكافلوالتضامنمعصاحبالعملالسابقعنتأديةجميعحقوقالمؤسسةعليه،واذاانتقلت

أموالصاحبالعملإلىالورثةفتكونالمسؤوليةتضامنيةفيمابينهمفيحدودماآلمنالتركةإلىكلواحد
منهم.
المادة -97
أ-علىالرغممنأحكامأيتشريعآخر،اليجوزبيعأيمنشأةأونقلملكيتهاأوالحصولعلىرخصة
مهنلهاأوتجديدهاأوشطبتسجيلهاإالبعدالحصولعلىشهادةبراءةذمةمنالمؤسسة .

ب-اليجوزبيعأوتوزيعموجوداتأيمنشأةجرىإعالنإفالسهاأووضعهاتحتالتصفيةأوالتصرفبها
إالبعــدقياموكيلالتفليسةأوالمصفيبإشعارالمؤسسةبوقوعالتصفيةأواإلفالس.

المادة -98
أ-للمديرالعامأومنيفوضهخطياًمنموظفيالمؤسسةالحقفيالدخولإلىالمنشآتوأيأماكنعمل

تابعةلهاخاللأوقاتعملهاواالطالععلىجميعالوثائقبمافيذلكالسجالتوالدفاتروالبياناتااللكترونية

التيتبينأعدادالعاملينفيهذهالمنشآتوأجورهم،ومايتعلقبالسيرةالمرضيةوالوظيفيةأليمنهموالحصول
علىنسخمنها،كمالهمحقالتحقيقفيأيموضوعيتعلقبتنفيذأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرة

بمقتضىأحكامهذاالقانونوفيأيمخالفةألحكامه .

ب-تحقيقاًللغاياتالمقصودةمنالفقرة(أ)منهذهالمادة،تكونللمديرالعاموموظفيالمؤسسةصفة

الضابطةالعدلية،ولهمبهذهالصفةسماعأقوالأصحابالعملوالعمالوأيأشخاصذويعالقة،واالستعانة
برجالاألمنالعاموتحريرمحضربالوقائعواليجوزأنيطعنفيهإالبالتزوير.

المادة -99
أ-تتولىالمؤسسةتبليغالق ارراتالصادرةعنها،ويجوزلهاإجراءالتبليغاتبواسطةشركاتخاصة،يعتمدها 
المجلس،وعلىمنيتولىالتبليغاتأنيدرجبياناًبكيفيةوقوعالتبليغمذيالًباسمهوتوقيعه .

ب-تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونأسسإجراءالتبليغسواءكانالتبليغمنالمؤسسة 
أومنالشركةالخاصة.
المادة -100
أ-يعاقببغرامةالتقلعنألفديناروالتزيدعلىألفيديناركلمنأدلىبسوءنيةبأيبياناتغير

صحيحةللحصوللنفسهأولغيرهعلىراتبأوتعويضبمقتضىأحكامهذاالقانوندونوجهحقأوللتهرب

منالوفاءبأيحقمنالحقوقالمقررةللمؤسسةوفقأحكامهذاالقانون .

ب-تعاقبكلمنشأةمشمولةبأحكامهذاالقانونبغرامةمقدارهاخمسمائةدينارعنكلعامللمتقمبشموله
فيأحكامهذاالقانون .

ج-يعاقببغرامةمقدارهاخمسمائةديناركلمنيخالفأيحكممنأحكامهذاالقانونمماهوغيرواردفي 
أحكامالفقرتين(أ)و(ب)منهذهالمادة.

المادة -101

تؤولإلىالمؤسسةجميعالمبالغوالغراماتالمحكومبهاوفقاًألحكامهذاالقانون.

المادة -102

باستثناءمانصعليهصراحةفيهذاالقانون -:

أ-تقابلالتزاماتصاحبالعملفيتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةبمقتضىأحكامهذاالقانونمكافأةنهاية 
الخدمةالمقررةوفقاًألحكامقانونالعملالنافذ .

ب-يلتزمصاحبالعملبأداءمكافأةنهايةالخدمةوأيحقوقأخرىمستحقةبمقتضىأيقانونأونظامأو 

اتفاقللعاملينلديهأوالمستحقينعنالمددالسابقةلتطبيقأحكامهذاالقانونعندانتهاءخدمةكلعاملفي 
أيوقتمناألوقات .

ج-تقابلالتزاماتصاحبالعملفيتأميناألمومةبمقتضىأحكامهذاالقانونالتزامهبمنحاألجرللمؤمن 

عليهاالعاملةخاللإجازةاألمومةوفقاًألحكامقانونالعملالنافذإذاكانتالمؤمنعليهاتستحقبدلإجازة 
األمومةبموجبأحكامهذاالقانون.

المادة -103

أ-يحتفظالعمالبالحقوقالمكتسبةلهموفقأيأنظمةأوترتيباتأواتفاقياتجماعيةخاصةبمكافآتنهاية 
الخدمةإذاكانتتلكاألنظمةأوالترتيباتأواالتفاقياتتقررلهمحقوقاًماليةأفضلمنمكافأةنهايةالخدمة 
المقررةبمقتضىقانونالعمل،ويلتزمأصحابالعملبأنيؤدواللعمالالذينيعملونلديهمالفروقبينتلك 

الحقوقالماليةواالشتراكاتالتييترتبعليهمدفعهاللمؤسسةبمقتضىأحكامهذاالقانونوذلكعندانتهاء

خدماتهموعلىأنيحتفظالعمالممنلديهمأنظمةأواتفاقياتتمنحهمكاملمبلغمكافأةنهايةالخدمةدون 

أيخصمبهذاالحق .

ب-تبقىساريةالمفعولأيأنظمةأوترتيباتأواتفاقياتتتعلقباالدخاروالتوفيروالتأمينالصحيللعمال
قبلنفاذأحكامهذاالقانون .

ج-التنطبقأحكامالفقرة(أ)منهذهالمادة،علىالمؤمنعليهغيرالخاضعألحكامقانونالعملوتصرف
لهمكافأةنهايةالخدمةكاملة.

المادة -104

إذااستحقالمؤمنعليهغيراألردنيراتبالتقاعدأوراتباالعتاللفلهأوللمستحقينعنهالحقفيطلب 
تبديلهذاالراتببتعويضالدفعةالواحدةالمنصوصعليهفيالفقرة(ب)منالمادة()70منهذا 

القانون،أوبضربمقدارالراتبالمستحقفي()36شه اًرأيهماأكثر،وفيحالالوفاةيوزعمبلغالتعويض 
علىالورثةالمستحقينعنهوفقاًللجدولرقم()4الملحقبهذاالقانون.
المادة -105

علىالرغممماوردفيأيتشريعآخر،يجوزاإلثباتفيالقضاياالتيتكونالمؤسسةطرفاًفيهابجميعطرق 
اإلثباتبمافيذلكالبياناتوالمعامالتااللكترونيةوالبياناتوالسجالتالصادرةعنأجهزةالحاسوبووسائل

االتصالالحديثةوالمصدقعليهامنالمؤسسة.
المادة-106

أ-يصدرمجلسالوزراءاألنظمةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونبمافيذلكمايلي -:

-1النظامالمالي .

-2نظاماللوازموالعطاءاتواألشغال .
-3نظاماستثمارأموالالمؤسســة .

-4نظامالشؤونالخاصةبالمؤمنعليهمالعسكريين .

-5تنظمشؤونالموظفينوالمستخدمينفيالمؤسسةوفقنظامالخدمةالمدنية .

ب-يصدرالمجلسالتعليماتالتنفيذيةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاه.
المادة -107

يلغى(قانونالضماناالجتماعيرقم()19لسنــة)2001والجداولالملحقةبهوماطرأعليهمنتعديلعلى 
أنيستمرالعملباألنظمةوالتعليماتبمااليتعارضمعأحكامهذاالقانونإلىأنيتماستبدالغيرهابهاوفقاً 
ألحكامهخاللمدةالتتجاوزسنةواحدةمنتاريخنفاذأحكامهذاالقانون.

المادة-108

يعاداحتسابرواتبالتقاعدالتيتمتخصيصهاوفقاًألحكامقانونالضماناالجتماعيالمؤقترقم()7لسنة 
2010بمافيذلكإصاباتالعملالتيأدتإلىوفاةالمؤمنعليهوتمتطبيقأحكامالفقرة(هـ)منالمادة 

()27منالقانونالمذكورعليهاباستثناءالرواتبالتيتمتخصيصهاوفقاًألحكامالمادة()106منه.
المادة -109

اليعملبأينصوردفيأيتشريعآخرإلىالمدىالذييتعارضفيهمعأحكامهذاالقانون.

المادة -110

رئيسالوزراءوالوزراءمكلفونبتنفيذأحكامهذاالقانون.

