
 قانون الضمان اإلجتماعي األردني

 

 .(2010يسمى هذا القانون )قانون الضمان االجتماعي لسنة :   -1  المادة

 التعاريف ومجال التطبيق   :الفصل األول 

 :  - 2 المادة

 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم -أ

 -:على غير ذلك تدل القرينة

o الوزير:وزير العمل.  

o المؤسسة :المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي. 

o المجلس:مجلس إدارة المؤسسة. 

o المدير العام :مدير عام المؤسسة. 

o مجلس التأمينات:مجلس تأمينات الضمان االجتماعي المشكل وفق أحكام هذا القانون. 

o  االجتماعي المشكل وفق أحكام هذا مجلس االستثمار:مجلس استثمار أموال الضمان

 .القانون

o  صندوق االستثمار:صندوق استثمار أموال الضمان االجتماعي المؤسس وفق أحكام هذا

 .القانون

o  وفق أحكام الفقرة )ج( من  رئيس صندوق االستثمار :رئيس صندوق االستثمار المعين

 . ( من هذاالقانون14المادة )

o  المشمولة بموجب أحكام هذا القانونالتأمين :أي من التأمينات. 

o  صاحب العمل:كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عامالً أو أكثر من الخاضعين

  .ألحكام هذا القانون

o المؤمن عليه:الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى. 

o  ( الملحق بهذا 1رقم )إصابة العمل:اإلصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول

 القانون وأي أمراض أخرى

يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو اإلصابة الناشئة عن حادث وقع  

أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله أو عودته منه  عليه  للمؤمن

 .مكان العمل واإلياب منه بالشكل المعتاد الذهاب إلى شريطة أن يكون

:كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه مقدرته الجسدية العجزالكلي اإلصابي الدائم

 ( .%75بصفة دائمة بنسبة ال تقل عن ) على العمل

مقدرته الجسدية :كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد المؤمن عليه بسببه العجزالجزئي اإلصابي الدائم

 ( %75العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن ) على

:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً وبصفة العجزالكلي الطبيعي الدائم 

 .مزاولة المؤمن عليه ألي عمل يتـقاضى عنه أجراً أو مهنة تدر عليه دخالً  دائمة دون

  



:العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد المؤمن عليه ائمالعجزالجزئي الطبيعي الد

القدرة على مزاولة عمله أو مهنته األصلية إال أنه ال يحول دون مزاولته ألي عمل آخر يتقاضى  بسببه

 .أخرى تدر عليه دخالً  عنه أجراً أو أي مهنة

س وفق أحكام هذا القانون ويتم نشرها في الجريدة :التعليمات التي يصدرها المجلالتعليمات التنفيذية 

 .الرسمية

 .:اللجنة أو اللجان الطبية األولية أو االستئنافية التي يشكلها المجلس وفق احكام هذا القانونالمرجع الطبي 

:راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي أو راتب راتب التقاعد

 .الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل عدتقا

 :أي من النسب التي يحتسب راتب التقاعد المبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعدمعامل المنفعة 

 .( الملحق بهذا القانون5الشيخوخة الوجوبي على أساسها وفقاً لما هو مبين في الجدول رقم )

ً أو نتيجة إصابة االعتاللراتب   :الراتب المخصص للمؤمن عليه بسبب العجز الدائم سواء كان طبيعيا

 .أحكام هذا القانون العمل وفق

 :المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لألسس والضوابط التياألجــر 

 .تحددها التعليمات التنفيذية

المنتفعون من عائلة المؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب االعتالل الوارد :المستحقون 

 .( من هذا القانون79المادة ) في ذكرهم 

:أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم تحديدهم وفق احكام الفقرة )ج( من المعالون 

 .من هذا القانون (62) المادة

:الحالة التي ال تتوافر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته على العمل ورغبته فيه التعطل 

 .وبحثه عنه

 .:المؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطلالمتعطل

 .المدة الزمنية التي تمنح للمؤمن عليها بسبب الوالدةإجازة األمومة: 

أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او لمقاصد هذا القانون تعني كلمة المنشأة :  -ب 

طبيعي او اعتباري يستخدم عامال او اكثر من  شركة او مؤسسـة او جمعيـة او أي شخـص   عامة او أي

الحكام هذا القانون، أو أي شخص طبيعي يعمل لحسابه الخاص او أي جهة اخرى   االشخاص الخاضعين

 .تحددها التعليمات التنفيذية

 -3ة الماد 

 -:يشمل هذا القانون التأمينات التالية - أ

a. تأمين إصابات العمل. 

b. تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 

c. تأمين األمومة. 



d. تأمين التعطل عن العمل. 

e. التأمين الصحي. 

 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة على األشخاص 2( و )1تسري التأمينات الواردة في البندين ) - ب

( من الفقرة ذاتها 5( و)4( و)3القانون وتسري التأمينات الواردة في البنود ) الخاضعين لهذا

  .نسيب المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على

يجوز تطبيق أي من التأمينات الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة على مراحل بقرار من مجلس  - ت

 -:القرار ما يليعلى تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا  الوزراء بناء

a. تاريخ البدء بالتطبيق. 

b. الفئات المشمولة بالتأمين. 

c. تاريخ وضع المرحلة األولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق. 

d. مناطق تطبيق التأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. 

e. فئات أصحاب العمل والعمال الملزمين بالتأمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق. 

الوزراء بناء على تنسيب المجلس إعفاء المنشآت من الفوائد والغرامات والمبالغ اإلضافية لمجلس  

لمدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق أي مرحلة من مراحل  وفق أحكام هذا القانون  المترتبة

 .التأمينات

ستفيدين منه مشتركين لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تطبيق التأمين الصحي للم -1-هـ 

سـواء من قبل المؤسسة منفردة أو باالتفاق مع المؤسسات والجهات المختصة ذات العالقة ولهذه  ومنتفعين

 .في المؤسسة صندوق خاص للتأمين الصحي الغاية يستحدث

 التأمين( من هذه الفقرة, يصدر نظام خاص يحدد فئات المستفيدين من هذا 1لغايات تنفيذ أحكام البند )  -2 

 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

   -4  المادة

  أعمارهم عن ست عشرة سنة يخضع ألحكام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالياً ممن ال تقل

بسبب الجنسية ومهما كانت مدة العقد أو شكله وأياً كانت طبيعة األجر شريطة أن  دون أي تمييز 

االشتراكات على أساسه عن أي منهم عن الحد األدنى لألجور   ال يقل األجر الذي تحتسب

رئيسية داخل المملكة أم خارجها العمل بصورة  المعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء

 -:االزدواج في التأمينات مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد

 جميع العمال الخاضعين ألحكام قانون العمل النافذ. 

  العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم على

التنفيذية األحكام المتعلقة بشمولهم بما في ذلك ساعات العمل واالجازات  التعليمات أن تحدد

 .المشمولة بأحكام هذا القانون والراحة والتفتيش وأجورهم

 

  التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكريالموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب أحكام قانون. 

   االقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية األشخاص االردنيون العاملون لدى البعثات

 .املة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لهاالع  العربية واألجنبية

 -:ال تخضع الفئات التالية ألحكام هذا القانون -ب



التقاعد المدني أو قانون التقاعد  األشخاص الذين يؤدون إشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون -1

 .العسكري

األشخاص غير األردنيين العاملون لدى البعثات اإلقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية  -2

 .واألجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها العربية

عمل غير منتظمة على أن تحدد التعليمات التنفيذية القواعد العمال الذين تكون عالقتهم بصاحب ال -3

 .الالزم تحققها إلعتبار عالقة العمل منتظمة والشروط

 ( من هذا القانون يجوز تطبيق التأمينات على خدم المنازل ومن في حكمهم3مع مراعاة أحكام المادة ) -ج

األمور المتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وتنظم جميع 

 .التعليمات التنفيذية  بموجب

  -5 المادة 

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بتأمين إصابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم  - أ

ً للتعليمات التنفيذية دون أن يتحمل صاحب العمل أي  يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقا

 .عنهمإشتراكات 

إذا أصيب المتدرب على العمل بالعجز الكلي اإلصابي الدائم أو توفى نتيجة إصابة العمل -ب - ب

 ً   .شهرياً يعادل الحد األدنى المقرر لراتب االعتالل أو راتب التقاعد فيستحق راتبا

إذا أصيب المتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً يعادل  - ت

  .العجز إلى الراتب المشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة عن ستة وثالثين شهراً  ذلكنسبة 

( من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل 2ينطبق تعريف )المؤمن عليه ( الوارد في المادة ) - ث

 .السادسة عشرة من عمره

  -6 المادة 

ن في المؤسسة الزامياً للفئات المنصوص مع مراعاة احكام الفقرة )ج( من هذه المادة، يكون التأمي - أ

   .( من هذا القانون4الفقرة )أ( من المادة ) عليها في

ال يجوز تحميل المؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمين باستثناء ما ورد عليه نص خاص في هذا  - ب

  .واألنظمة الصادرة بمقتضاه القانون

تقاعد الزامي بمقتضى أحكام التشريعات  ذا كان أصحاب المنشأة خاضعين ألحكام نظام تأمينا - ت

 .( من هذا القانون7تأمينهم في المؤسسة اختيارياً وفق أحكام المادة )  النافذة فيكون

للمؤمن عليه األردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وأي شخص أردني :  -7 المادة  

 ً بصفة اختيارية إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة داخل المملكة أو خارجها االنتساب  سواء كان مقيما

اتب التقاعد المبكر او راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي ر  لغايات حصوله على

الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على أن يؤدي االشتراكات  او راتب اعتالل العجز

 .والمؤمن عليه كاملة عن هذا التأمين، وذلك وفقاً للتعليمات التنفيذية  المنشأةالتي تلتزم بها 

  

 

  



 التنظيم اإلداري للمؤسسة  :الفصل الثاني

 -8المادة 

تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى )المؤسسة العامة للضمان اإلجتماعي( تتمتع  - أ

ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات وذات استقالل مالي وإداري  بالشخصية االعتبارية

التقاضي وتملك األموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها  القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق

والقيام باإلجراءات القانونية وان تنيب  وقبول الهبات واإلعانات والتبرعات والوصايا واالقتراض

 .مدني أو أي محام توكله لهذه الغايةعنها لهذه الغاية المحامي العام ال

  .يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها - ب

لغايات إستثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى )صندوق استثمار أموال الضمان  - ت

عمله واألموال المخصصة له باستقالل إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات  االجتماعي( يتمتع

 .خاص يصدر لهذه الغاية وإدارتها واستثمارها بموجب نظام

 -9 المادة 

 -:يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من - أ

 .لمديرالعاما -1

 . رئيس صندوق االستثمار -2

 نائب محافظ البنك المركزي الذي يسميه المحافظ  -3

 .أمين عام وزارة الصحة -4

 .عام وزارة الماليةأمين  -5

  .أمين عام وزارة العمل -6

  .أربعة يمثلون العمال يختارهم االتحاد العام لنقابات العمال -7

أربعة يمثلون أصحاب العمل, اثنان منهم تختارهما غرفة صناعة األردن واالثنان اآلخران  -8

 .األردن تختارهما غرفة تجارة

 .يقوم مقامه عند غيابه يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيسه   -ب 

( من الفقرة )أ( من هذه المادة 8( و)7تكون مدة عضوية االعضاء المنصوص عليهم في البندين ) - ث

المجلس في أي من  قابلة للتجديد لمرة واحدة, وتنتهي عضوية اي منهم حكماً بقرار من ثالث سنوات

 ة: الحاالت التالي

a. دون عذر مشروع إذا تخلف عن حضور ثالث جلسات عادية متتالية. 

b. إذا حكم عليه بأي -3.إذا فقد الصفة التي عين من اجلها في المجلس كعامل او صاحب عمل

 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

c.  كعضو لمدة ستة أشهر متتاليةإذا استحال عليه ممارسة عمله.  

d. إذا ثبت إعساره أو أعلن إفالسه. 

 

 



   -10 المادة 

يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات غير عادية  - أ

رئيس المجلس ضرورة لذلك، أو بناء على طلب مقدم من أربعة اعضاء على األقل، يبين فيه إذا رأى

 .لالجتماع واألمور التي ستبحث فيه أسباب الدعوة

يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره ما ال يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو   -ب

ألصواتيرجحا وتتخذ القرارات باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين على األقل وعند تساوي نائبه
االجتماع.الجانبالذيصوتمعهرئيس

 للمجلسأنيدعوخبيرًاأوأكثرمنالمختصينلحضوراالجتماعلغاياتاالستئناسبرأيه. -ج
تحددمكافأةشهريةلرئيسالمجلسوأعضائهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس -ح

 (دينارويتمربطهذهالمكافأةبحضورالجلسات.500وبحدأقصاه)
 -11المادة      
يتولىالمجلساإلشرافعلىشؤونالمؤسسةوأعمالهاوتناطبهلهذاالغرضجميعالصالحياتوالمهام

-بمافيذلك:الالزمة
إقرارالسياساتالعامةالتأمينيةللمؤسسة.-أ

ستثماريةإقرارالسياساتالعامةاالستثماريةللمؤسسةلتعظيمالقيمةالسوقيةلألصولووضعأهدافا-ب
وتحديدمعاييروآلياتومحدداتلالستثمارات.

مراقبةالعمليةاالستثماريةلتعظيمالمحفظةوالتحوطوالتتبعوتحقيقأهدافالسياسةاالستثمارية.-ج
إقرارالخطةالعامةالستثمارأموالالمؤسسة.-د

لمهاموالمسؤولياتفيالمؤسسة.إقرارالهيكلالتنظيميوجدولتشكيالتالوظائفووصفهاووصفا-هـ
تعيينخبراءتأمينوخبراءاكتواريينلفحصالمركزالماليللمؤسسةوا عداده.-و
إقرارالموازنةالسنويةللمؤسسةمعبيانأوجهالصرفالمختلفةوالمبالغالمخصصةلكلمنها.-ز
إقرارالتقريرالسنويوالبياناتالماليةالختاميةللمؤسسة.-ح
تعيينمدققحساباتقانونيخارجيلتدقيقحساباتالمؤسسة.-ط
-رفعتقاريرربعسنويةلمجلسالوزراءولمجلسياألعيانوالنوابعلىأنتتضمنمايلي:-ي

البياناتوالحساباتالمالية.-1
النتائجاألساسيةالمتعلقةباداءاالستثمارات.-2
االستثماريةمعالقيمالمستهدفةفيالخطةالعامةلالستثمار.مدىتطابقأداءمديريالمحافظ-3
بيانسياسةاالستثماراتللمرحلةالقادمة.-4
تقريرالمدققالخارجيبشأنالمركزالماليللمؤسسة.-5



التقاريرالربعيةلكلمنلجنةالمراقبةومجلساالستثمار.-6
السياساتاالستثماريةوالمعاييرواإلجراءات.-7
تحليلومطابقةلكلمنالموجوداتوالمطلوبات.-8
إقرارمنالمجلسيؤكدانجميعاالستثماراتالتيتمتخاللالفترةالسابقةتتفقمعسياسةاالستثمار-9

والمعاييرواإلجراءاتوفقًاللقانونواألنظمةوالقراراتوالتعليماتوتبينأيخللحالوروده.
تنفيذيةوالتنظيميةالداخليةوالماليةواإلداريةوالفنيةواالستثماريةللمؤسسةبمايكفلإصدارالتعليماتال-ك

تحقيقأغراضها.
اقتراحمشروعاتالقوانينواألنظمةالخاصةبالمؤسسة.-ل
تفويضمنينوبعنهبالتوقيعفياألمورالماليةوالقضائيةواإلدارية.-م
مهامهاوصالحياتهاواتعابها.تشكيللجاندائمةومؤقتةوتحديد-ن
إقرارأسسالحوكمةالرشيدةومعاييرهافيالمؤسسةبمافيذلكسياساتمنعتضاربالمصالحالمحتملة-س

ووضعإجراءاتللحدمنهذهالتضاربات.
إقراردليلالستثماراتوموجوداتالمؤسسةوتطويرهكلمادعتالحاجةإلىذلك.-ع
 اطبهبموجبأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرةبمقتضاه.أيصالحياتأخرىتن-ف
     

 -12المادة 
يعينالمديرالعامويحددراتبهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلسويتولىالمهام

-والصالحياتالتالية:
التييصدرها.تطبيقالسياسةالتييقرهاالمجلسوتنفيذالقرارات-أ

إعدادمشروعالموازنةالسنويةوالبياناتالماليةالختاميةللمؤسسةوعرضهاعلىالمجلسإلقرارها.-ب
إعدادالتقاريرالخاصةبأعمالالمؤسسةوالمتعلقةبحالتهاالماليةورفعهاإلىالمجلسومتابعةأعمال-ج

المؤسسة.
دارةجميعأجهزتها.اإلشرافعلىموظفيالمؤسسةومستخدميهاو-د ا 
الصالحياتالمنوطةبهبمقتضىاألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرةوفقأحكامهذاالقانون.-هـ
أيمهاموصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسعلىأنيكونالتفويضخطيًاومحددًا.-و
ظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرةإصدارالتعليماتالتطبيقيةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونواألن-ز

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



أمينعاموزارةالصحة.-1
اثنينيختارهماالمجلسمنبينأعضائهعلىأنيكوناحدهمامنممثليالعمالواآلخرمنممثلي-2

أصحابالعمل.
ثالثةمنخارجالمؤسسةمنذويالخبرةواالختصاصيعينهممجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلس-3
.

-يتولىمجلسالتأميناتالمهاموالصالحياتالتالية:-ب
اقتراحالسياسةالعامةالتأمينيةورفعهاإلىالمجلسإلقرارها.-1
ةللمؤسسةووضعالخططوالبرامجالالزمةلتنفيذتلكالسياسةاإلشرافعلىتنفيذالسياسةالتأميني-2

ومتابعتها.
التنسيبللمجلسبإقرارمشروعالموازنةالسنويةللمؤسسةللجانبالتأمينيمعبيانأوجهالصرف-3

المختلفةوالمبالغالمخصصةلكلمنها.
وظيفي.رفعالتقاريرالدوريةللمجلسعناألنشطةالتأمينيةواألداءال-4
مراجعةالتقريرالسنويعنأعمالالجانبالتأمينيوالبياناتالماليةالختاميةالمتعلقةبهذاالجانب-5

والتنسيبللمجلسبإقراره.
تسميةاللجانالالزمةللعملالتأمينيوفقًاللتعليماتالتنفيذية.-6
تحقيقأغراضالمؤسسةورفعهاإلىإعدادمشروعاتالتعليماتالتنفيذيةللجانبالتأمينيبمايكفل-7

المجلس.
أيصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسأوتناطبهبموجباألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالصادرة-8

أحكامهذاالقانون.وفق
يختارمجلسالتأميناتمنبينأعضائهنائبًالرئيسهيقوممقامهعندغيابه.-ج
لسالتأميناتبمافيذلكإدارتهوكيفيةعقداجتماعاتهواتخاذقراراتهتحددالشؤونالمتعلقةبمج-د

(دينارشهريًاويتمربط500وصالحياترئيسهومكافآتأعضائهعلىأنالتتجاوزهذهالمكافأةمبلغًاوقدره)
هذهالمكافأةبحضورالجلساتبموجبنظامخاصيصدرلهذهالغاية.

جانالتأمينيةويسميأعضاءهابناءعلىتنسيبالمديرالعاموذلكلغاياتيشكلمجلسالتأميناتالل-هـ
تسويةحقوقالمؤمنعليهموالمنشآتوتطبيقأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرةبمقتضاهعلى

أحكامهذاأنتحددمهامهاوصالحياتهاوأتعابهاوكافةالشؤونالمتعلقةبهابموجباألنظمةالصادرةبمقتضى
-القانون:

لجنةأولجانتسويةالحقوقاألولية.-1
لجنةتسويةالحقوقاالستئنافية.-2



 لجنةشؤونالضمان.-3
-14المادة     
-يشكلفيالمؤسسةمجلسيسمى)مجلساستثمارأموالالضماناالجتماعي(ممنيلي:-أ

الضماناالجتماعي.أموالساستثمارنائبالرئيسمجلرئيسصندوقاالستثمار-1
المديرالعام.-2
اثنينيختارهماالمجلسمنبينأعضائهأحدهمامنممثليالعمالوثانيهمامنممثليأصحاب-3

العملمنذويالخبرةوالكفاءةواالختصاصفياالستثمار.
علىتنسيبخمسةمنخارجالمؤسسةمنذويالخبرةواالختصاصيعينهممجلسالوزراءبناء-4

المجلسعلىأنيسميمجلسالوزراءاحدهمرئيسًالمجلساالستثمار.
-يتولىمجلساالستثمارالمهاموالصالحياتالتالية:-ب

وضعالسياسةالعامةاالستثماريةلصندوقاالستثمارورفعهاإلىالمجلسإلقرارها.-1
لمجلسإلقرارها.وضعالخطةالعامةالستثمارأموالالمؤسسةورفعهاإلىا-2
اإلشرافعلىتنفيذالسياسةاالستثماريةللمؤسسةووضعالخططوالبرامجالالزمةلتنفيذتلكالسياسة-3

ومتابعتها.
اتخاذالقراراتاالستثماريةالالزمةلتنفيذالسياسةاالستثماريةللمؤسسةوخطتهاالعامةوبمايتفق-4

قتضاه.وأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبم
التنسيبللمجلسبإقرارمشروعالموازنةالسنويةلصندوقاالستثمارمعبيانأوجهالصرفالمختلفة-5

والمبالغالمخصصةلكلمنها.
رفعالتقاريرالدوريةللمجلسعننشاطصندوقاالستثماروأدائه.-6
الختاميةالمتعلقةبهوالتنسيبمراجعةالتقريرالسنويعنأعمالصندوقاالستثماروالبياناتالمالية-7

للمجلسبإقرارها.
تسميةاللجانالالزمةللعملاالستثماريوفقًاللتعليماتالتنفيذية.-8
إعدادمشروعاتالتعليماتالتنفيذيةلصندوقاالستثماربمايكفلتحقيقأغراضالمؤسسةورفعها-9

إلىالمجلس.
تناطبهبموجباألنظمةوالتعليماتالتنفيذيةالتيأيصالحياتأخرىيفوضهالهالمجلسأو-10

تصدربمقتضىأحكامهذاالقانون.
يعينمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلسرئيسًامتفرغًالصندوقاالستثمارلمدةسنتينقابلة-ج

للتجديدويحددراتبهبقرارمنمجلسالوزراء.
تثماربمافيذلكإدارتهوكيفيةعقداجتماعاتهواتخاذقراراتهتحددالشؤونالمتعلقةبمجلساالس-د



وصالحياترئيسمجلساالستثمارورئيسصندوقاالستثماربموجبنظامخاصيصدرلهذهالغاية.
تحددمكافأةشهريةألعضاءمجلساالستثماربقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس-هـ

نارويتمربطهذهالمكافأةبحضورالجلساتباستثناءرئيسمجلساالستثمارالذي(دي500وبحدأقصاه)
 تحددمكافأتهبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبرئيسالمجلس.

 -15المادة      
(14(و)13تكونمدةعضويةاألعضاءمنخارجالمؤسسةالمنصوصعليهمفيالفقرة)أ(منالمادتين)

 منهذاالقانونثالثسنواتقابلةللتجديدلمرةواحدةوتنتهيعضويةأيمنهمبطريقةتعيينهذاتها.
 -16المادة      
يشكلالمجلسمنبينأعضائهلجنةتسمى)لجنةالمراقبة(منثالثةاعضاءوتكونمدةالعضويةثالث-أ

سنواتقابلةللتجديدمرةواحدة.
تنتخبلجنةالمراقبةرئيسالهامنبينأعضائهاوتجتمعبدعوةمنهمرةعلىاألقلكلشهرينوكلمادعت-ب

-لتالية:الحاجةوتتولىالمهاموالصالحياتا
مراقبةاعمالإدارةالمؤسسةالمتعلقةبالشؤونالماليةواالستثماريةوتدقيقالتقاريرالماليةالخاصةبهابما-1

فيذلكبياناتهاالماليةالختاميةقبلعرضهاعلىالمجلس.
مؤسسةالماليةمراجعةتقاريرالتدقيقالداخليفيالمؤسسةوقواعدالحوكمةوإبداءالرأيفيانظمةال-2

والخطةالحسابيةالعامةواألصولالمحاسبيةلهاورفعهاالىالمجلس.
ممارسةالصالحياتاألخرىالتيتناطبهابموجبأحكامهذاالقانونواألنظمةوالتعليماتالصادرة-3

بمقتضاه.
 ة.اليجوزانيكونالمديرالعامورئيسصندوقاالستثمارأعضاءفيلجنةالمراقب-ج
 -17المادة      
يشكلالمجلسلجنةتسمى)لجنةالحوكمةالرشيدة(برئاسةاحدأعضائهوعضويةاثنينمنمجلس-أ

التأميناتواثنينمنمجلساالستثمار،وتكونمدةالعضويةفيهذهاللجنةثالثسنواتقابلةللتجديدمرة
واحدة.

-والصالحياتالتالية:تتولىلجنةالحوكمةالرشيدةالمهام-ب
التنسيبللمجلسبأسسالحوكمةالرشيدةومعاييرهافيالمؤسسةإلقرارهاووضعالضوابطواآللياتالتي-1

تعززااللتزامبهذهاألسسوالمعايير.
وضعسياساتلمنعتضاربالمصالحواإلقراراتالمطلوبةمنأعضاءكلمنالمجلسومجلس-2

اروالتأكدمنمدىااللتزامبتلكالسياسات.التأميناتومجلساالستثم
مراجعةالهيكلالتنظيميللمؤسسةمنحيثتوزيعالمسؤولياتوتفويضالصالحياتوالتأكدمنوجود-3



آلياتوسياساتسليمةلتقييماألداءوالمساءلة.
وضعالسياساتالعامةالمتعلقةبإفصاحالمؤسسةعنأعمالهاوأنشطتها.-4
توفرمدونةلقواعدالسلوكتحكمأخالقياتالوظيفةوسلوكياتهاوتعميمهاعلىجميعموظفيالتأكدمن-5

المؤسسة.
تقديمتقريرسنويعنالحوكمةالرشيدةفيالمؤسسةإلىالمجلس.-6
وضعاألسسالتيتنظمعملياتتمثيلالمؤسسةفيهيئاتمديريومجالسإدارةالشركاتالمساهمة-7

ييماألشخاصالمقترحينلتمثيلالمؤسسة.فيهابمايشملتق
أيمهامأوصالحياتأخرىيكلفهابهاالمجلس.-8
اليجوزالجمعبينعضويةلجنةالحوكمةالرشيدةوعضويةلجنةالمراقبة.-ج
اليجوزانيكونالمديرالعامورئيسصندوقاالستثمارورئيسمجلساالستثماراعضاءفيلجنة-د

ة.الحوكمةالرشيد
اليجوزالجمعبينعضويةأيمنالمجلساومجلسالتأميناتاومجلساالستثماروتمثيلالمؤسسةفي-هـ

رئاسةاوعضويةأيمنهيئاتمديريومجالسادارةالشركاتالتيتساهمفيهاالمؤسسةباستثناءالشركات
المملوكةبالكاملللمؤسسةوبموافقةمجلسالوزراءعلىذلك.

 
  -18المادة      
يتمفحصالمركزالماليللمؤسسةمرةكلثالثسنواتعلىاألقلبمعرفةجهةمتخصصةبالدراسات-أ

االكتواريةومعتمدةعالميًا.
يجبأنيتناولالمركزالماليللمؤسسةتقديرااللتزاماتالقائمةفإذاتبينوجودعجزماليتلتزمالحكومة-ب

ويعتبرماتدفعهالحكومةعلىهذاالوجهدينًاعلىالمؤسسةتلتزمبتسديدهمنأيفائضبتسديدهذاالعجز
يتوفرلديهافيالسنواتالمقبلة.

إذاتبيننتيجةفحصالمركزالماليللمؤسسةوفقًاألحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةأنموجوداتالمؤسسة-ج
إجراءالتقييمسوفتقلعنعشرةأضعافنفقاتهاالمقدرةفيتلككماجرىتقديرهافيالسنةالعاشرةمنتاريخ

السنةفعلىمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلساتخاذاإلجراءاتالالزمةبمايضمنتصويبالمركز
 المالـيللمؤسسةوذلكمنخاللالسيربإجراءالتعديالتالتشريعيةالمالئمة.

     


 المالية للمؤسسةالموارد :الفصل الثالث
 -19المادة 



-تتكونالمواردالماليةللمؤسسةمنالمصادرالتالية:-أ
االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشآتوالمؤمنعليهم.-1
الفوائدالتيتترتببسببالتأخيرفيدفعاالشتراكاتوفقأحكامهذاالقانونعلىانيتماحتسابهاعلى-2

(يومًامنتاريخالتحاقهمبالعمل.60)المؤمنعليهمبعدمرور
الغراماتالمترتبةوفقاحكامهذاالقانون.-3
ريعاستثمارأموالالمؤسسة.-4
القروضالتيتقدمهاالحكومةلسدالعجزالماليللمؤسسة.-5
آخر.المبالغالتيتتحققللمؤسسةبموجباحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاهأوأيتشريع-6
الهباتوالمساعداتوالتبرعاتوالوصاياوالقروضوأيإيراداتأخرىيقبلهاالمجلسشريطةموافقة-7

مجلسالوزراءعليهاإذاكانتمنمصدرغيرأردني.
 اليجوزاإلنفاقمنأموالالمؤسسةإاللمايقتضيهتطبيقأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاه.-ب
 -20المادة      
يتماحتساباالشتراكاتالتيتؤديهاالمنشأةأوالتيتقتطعمناجورالمؤمنعليهموفقًالألنظمةالصادرة

-بمقتضىاحكامهذاالقانونعلىأنتتممراعاةاألحكامواألسسوالحدودالتالية:
دينار.يكونالحداألعلىلألجرالذيتحتسباالشتراكاتعلىأساسهثالثةآالف-أ

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

النافذفي2009(لسنة26المؤمنعليهالمشمولبالتأمينقبلتاريخسريانمفعولالقانونالمعدلرقم)-1
،وفيهذهالحالةيكونالحداألعلىلألجرالذيتحتسباالشتراكاتعلىأساسه15/10/2009تاريخ

خمسةآالفدينار.
وتماحتساب15/10/2009قبلتاريخالمؤمنعليهالذيكانقدتجاوزأجرهخمسةآالفدينار-2

اشتراكاتهعلىهذااألساسواليؤخذبأيزيادةتطرأعلىأجرهبعدالتاريخالمذكور.
(منهذهالفقرةالحداألعلىلألجرالخاضع2(و)1فيحالوصولأجرالمؤمنعليهالواردفيالبندين)-3

األجرللزيادةوفقًالآلليةالمنصوصعليهافيالفقرة)ب(لالقتطاعالمنصوصعليهفيهذهالمادةيخضعهذا
منهذهالمادة.

تلتزمالمنشأةبدفعكاملاالشتراكاتالمستحقةعليهاوعلىالمؤمنعليه،وتكونمسؤولةعندفعهامن-د
لغاياتتاريخالتحاقالمؤمنعليهبالعمللديهاوحتىتركهلهشهرًابشهرويعتبركسرالشهرشهرًاكامالً

تطبيقأحكامهذاالقانونكمايعتبرشهراإلنذارجزءًامنالخدمةالفعليةالمشمولةبأحكامهذاالقانون،مالم



يلتحقالمؤمنعليهبعملآخرخاللهذاالشهر.
تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونقواعداشتراكالمؤمنعليهفيحالإصابتهأوإعارته-هـ

أوانتدابهأوإيفادهفيبعثةعلميةأوإجازةدراسيةداخلالمملكةأوخارجهاأوخاللإجازتهالمرضيةأوأي
سببآخريوجبإيقافأوتخفيضأجره،كماتحددتلكاألنظمةقواعداحتساباألجـرالذيتؤدىعنه

 االشتراكاتفيهذهالحاالتومنيلتزمبأدائها.
 -21المادة      
علىالمنشأةأنتقدمللمؤسسةالبياناتالتاليةمفصلةتتضمنأسماءالعاملينوالمتدربينلديهاوأجورهم-أ

وذلكعلىالنماذجالتييعتمدهامجلسالتأميناتوانتكونهذهالبياناتمطابقةلدفاترهاوسجالتهاالتي
-تعلىأساسها:تحتفظبهاوفقاحكامالتشريعاتالنافذةوالتيتحسباالشتراكا

الذينهمعلىرأسعملهمفيكانونالثانيمنكلعاموذلكخاللمدةأقصاهانهايةشهرآذارمنكل-1
عام.
الذينالتحقوابالعمللديهاخاللالعاموذلكخاللمدةأقصاهانهايةالشهرالتالياللتحاقهمبالعمل.-2
وذلكخاللمدةأقصاهانهايةالشهرالتاليالنتهاءخدماتهم.الذينانتهتخدماتهملديهاخاللالعام-3
إذاكانتالمنشأةتحتفظبالبياناتبإحدىالوسائلااللكترونيةفعليهافيهذهالحالةااللتزامباألنظمة-ب

الصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالتيتحددشروطاعتمادالمؤسسةلهذهالبيانات.
البياناتلدىالمنشأةوفقأحكامالفقرتين)أ(و)ب(منهذهالمادةأوعدممطابقتهاعندعدمتوافر-ج

للواقعتحسباالشتراكاتوفقًالماتقدرهالمؤسسةوتكونالمنشأةملزمةبدفعهابمقتضىأحكامهذاالقانون،كما
 تتمتسويةحقوقالمؤمنعليهعلىهذااألساس.

 -22المادة      
المنشأةأنتؤدياالشتراكاتالمقتطعةمنأجورالمؤمنعليهمالعاملينلديهاواالشتراكاتالتيتؤديهاعلى-أ

لحسابهمإلىالمؤسسةخاللالخمسةعشريومًااألولىمنالشهرالتاليلالستحقاقوفيحالةتأخرهاتدفع
تأخرتعنأدائها.فائدةتأخيرقدرها)واحدبالمائة(شهريًاعنأيمناالشتراكاتالتي

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

لديهاأوالتيلمتؤداالشتراكاتعلىتلتزمالمنشأةالتيلمتقتطعاالشتراكاتعنكلأوبعضالعاملين-ج
أساساألجورالحقيقيةزيادةاونقصانًابأنتؤديغرامةقدرها)ثالثونبالمائة(منقيمةاالشتراكاتالتيلم

تؤدهاأوالتيقامتبتأديتهازيادةعنالمقرردونإنذاراواخطارمسبقمنالمؤسسة.
وأحوااًلالتنطويعلىسوءنيةحالتدونقيامالمنشأةبأداءإذاتبينللمجلسأنهناكظروفًاأ-د

االشتراكاتالمستحقةأوبعدمإخطارالمؤسسةبانتهاءخدمةالمؤمنعليهفيالمواعيدالمحددةفلهالحقفي



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

اذاترتبعلىالمنشأةفوائدتأخيرأوغراماتبمقتضىأحكامهذهالمادةنتيجةلتخلفهاعنتسديدمبلغ-هـ
سويةمعينمناالشتراكاتاومخالفتهاألحكامهذاالقانونفيجوزللمؤسسةاستعمالأيمبلغمسددلت

-الفوائدوالغراماتالمستحقةعليهاقبلتسويةاالشتراكاتالتيتخلفتعنادائهاوذلكوفقًاللترتيبالتالي:
(منهذاالقانونمنالمبالغ32(و)27تسددالمبالغالمستحقةعلىالمنشأةوفقًاألحكامالمادتين)-1

التيتقومالمنشأةبدفعهاللمؤسسة.
الدائنةللمبالغالتيدفعتهاالمنشأةلتسديدالمبالغالمترتبةعليهامناشتراكاتوفوائدتحولاالرصدة-2

 وغراماتكلحسبنسبته.
 -23المادة      
إذاعهدتالمنشأةبتنفيذالعملأليشخصطبيعيأواعتباريوجبعليهاإخطارالمؤسسةباسمذلك

الشخصوعنوانهقبلتاريخبدءالعملبأسبوععلىاألقل،وتعتبرالمنشأةوهذاالشخصمسؤولينمسؤولية
 تضامنيةعنالوفاءبااللتزاماتالمقررةوفقاحكامهذاالقانون.

      
 تأمين إصابات العمل: الفصل الرابع

 -24المادة 
-تتكونمصادرتمويلتأمينإصاباتالعملممايلي:
االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة)اثنينبالمائة(منأجورالمؤمنعليهم.-أ

الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.-ب
 ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.-ج
 -25المادة      
-تشملخدماتتأمينإصاباتالعملمايلي:
العنايةالطبيةالتيتستلزمهاالحالةالمرضيةللمصاب.-أ

البدالتاليوميةللعجزالمؤقتعنالعملإذاأصبحالمصابغيرقادرعلىالعملبسببإصابةالعمل-ب
(منهذاالقانون.31علىأنتراعىفيذلكأحكامالمادة)

الرواتبالشهريةوتعويضاتالدفعةالواحدةالمستحقةللمصابوالمستحقينعنه.-ج
نفقاتالجنازةالتييستحقدفعهافيحالوفاةالمؤمنعليهنتيجةإصابةالعملويحددالمجلسمقدارها-د

 ومنتصرفلهم.
     



 -26 المادة
-(منهذاالقانونمايلي:25تشملالعنايةالطبيةالمنصوصعليهافيالفقرة)أ(منالمادة)-أ

تكاليفالمعالجةالطبيةواإلقامةفيالمستشفى.-1
نفقاتانتقالالمصابمنمكانالعملأومنسكنهإلىالمكانالذييعالجفيهوالعودةمنه.-2

يزاتالتأهيليةبمافيذلكاألطرافالصناعيةالتييقررالمرجعالطبيتوفيرالخدماتوالتجه-3
نوعهاومستواها.

 تحدداالنظمةالصادرةبمقتضىاحكامهذاالقانونآلياتتنفيذأحكامهذهالمادة.-ب
 -27المادة      
علىالمنشأةأنتقومبنقلالمؤمنعليهالمصاباثروقوعإصابةالعملإلىجهةالعالجالتيتعتمدها-أ

بالغأقربمركزأمنيعناإلصاباتالتييقررالمجلسضرورةاإلبالغعنهاخاللثماٍنوأربعين المؤسسةوا 
ساعةمنحدوثهاوفقالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.

رفاقالتقريرالطبياألوليوذلكخاللأربعة-ب تلتزمالمنشأةبإشعارالمؤسسةبوقوعإصابةالعملخطياوا 
عشريومعملمنتاريخوقوعهاحدًاأعلىكماتلتزمالمنشأةبتزويدالمؤسسةبجميعماتطلبهمنوثائق

وبياناتمتعلقةباإلصابة.
ؤسسةبإصابةالعملوفقاألحكامالفقرة)ب(منهذهالمادةتتحملمافيحالتأخرالمنشأةعنإشعارالم-ج

(منهذاالقانونوكاملالبدلاليومي26%(منتكاليفالعنايةالطبيةالمترتبةوفقأحكامالمادة)15نسبته)
(منه.29المستحقوفقأحكامالمادة)

لعملخاللمدةالتتجاوزأربعةأشهرمنتاريخللمؤمنعليهأولذويهالحقفيإشعارالمؤسسةبإصابةا-د
وقوعهاإذالمتقمالمنشأةبإشعارالمؤسسةبها.

معمراعاةأحكامالفقرة)ج(منهذهالمادةتتحملالمؤسسةنفقاترواتباالعتالل،وراتبتقاعدالوفاة-هـ
العملبعدأربعةأشهرمنتاريخالناشئةعنإصابةالعملحسبمقتضىالحالفيحالتمإشعارهابإصابة

 وقوعها.
     

 -28المادة 
تتولىالمؤسسةعالجالمصابإلىأنيثبتشفاؤهأوعجزهأووفاتهالناشئةعنإصابةالعملبقرارمن-أ

المرجعالطبيأوالجهةالمختصةالتيتحددبموجباألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهـ?االقانون.
المرجعالطبيا?ااستدعتالحالةالصحيةللمؤمنعليهالـ?يتستقرحالتهالصحيةبثبوتالعجزعلى-ب

الكلياالصابيالدائمأوالعجزالجزئياالصابيالدائمإقرارمدىحاجتهلألدويةوالمستلزماتالطبيةالالزمة
?لك.الستمرارحياته،وفيهـذهالحالةتتحملالمؤسسةالنفقاتالمترتبةعلى



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

  -29المادة      
عليهلعملهتلتزمالمؤسسةخاللمدةتعطلهالناشئعناإلصابةإذاحالتإصابةالعملدونأداءالمؤمن-أ

%(منأجرهاليوميالذياتخذأساسًالتسديداالشتراكاتبتاريخوقوعاإلصابةعن75بدفعبدليومييعادل)
األيامالتييقضيهاالمصابتحتالعالجفياحدمراكزالعالجالمعتمدةمنالمؤسسةأوتلكالتييقضيها

مصابفيالمنزلوفقًالقرارصادرعنالمرجعالطبيأوالجهةالمختصةالتيتحددبموجباألنظمةال
الصادرةبمقتضىاحكامهـ?االقانون.

معمراعاةأحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةيستمرصرفالبدلاليوميطيلةمدةعجزالمصابعن-ب
حدوثالوفاة.مباشرةعملهأوحتىثبوتالعجزالدائمأو

 تتحملالمنشأةاجراأليامالثالثةاألولىمنتاريخوقوعاإلصابة.-ج
-30المادة     
إذانشأتعنإصابةالعملوفاةالمصابفيستحقراتبتقاعدالوفاةالناشئةعنإصابةالعملبنسبة-أ
اإلصابةويخصصهذاالراتبمنبداية%(منأجرهالذياتخذأساسًالتسديداشتراكاتهبتاريخوقوع75)

الشهرالذيحدثتفيهالوفاةويوزععلىالمستحقينعنهوفقًاألحكامهذاالقانون.
%(75إذانشأعنإصابةالعملعجزكلياصابيدائمفيستحقالمصابراتباعتاللشهرييعادل)-ب
صابة،ويخصصهذاالراتبمنتاريخاستقرارأجرهالذياتخذأساسًالتسديداشتراكاتهبتاريخوقوعاإلمن

%(منهإذاكانالمصاب25حالةالمصابالذييحددبقرارمنالمرجعالطبي،ويزادهذاالراتببنسبة)
بحاجةلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليوميةبناءعلىقرارمنالمرجعالطبيشريطةأنالتتجاوزهذه

ألجورالمعتمدوفقًاألحكامقانونالعملالنافذ.الزيادةالحداألدنىل
%(فيستحقالمصابراتباعتالل30إذانشأعنإصابةالعملعجزجزئيدائمنسبتهالتقلعن)-ج

شهرييحسبعلىأساسنسبةذلكالعجزمنراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمالمشارإليهفيالفقرة
صصهذاالراتبمنتاريخاستقرارحالةالمصابالذييحددبقرارمنالمرجع)ب(منهذهالمادة،ويخ

الطبي.
%(فيستحقالمصابتعويضالدفعة30إذانشأعنإصابةالعملعجزجزئيدائمتقلنسبتهعن)-د

فقرة)ب(الواحدةالذييعادلنسبةذلكالعجزمنراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمالمشارإليهفيال
منهذهالمادةمضروبًافيستةوثالثينشهرًا.

 -31المادة      
(منهذاالقانونوفيتعويض29يسقطحقالمصابفيالبدلاليوميالمنصوصعليهفيالمادة)-أ



-(منهذاالقانونفيأيمنالحاالتالتالية:30الواحدةالمنصوصعليهفيالفقرة)د(منالمادة)الدفعة
إذانشأتإصابةالعملعنفعلمتعمدمنالمصاب.-1
إذانشأتإصابةالعملبسببتعاطيالمشروباتالروحيةأوالمخدراتأوالمؤثراتالعقليةأوالعقاقير-2

الخطرة.
خالفالمصابالتعليماتالخاصةبالعالجأوبالسالمةوالصحةالمهنيةالمعلنعنهاوالواجباتباعهاإذا-3

وكانتهذهالمخالفةسببًاأساسيًالإلصابةأوذاتاثرمهمفيوقوعهاأوتأخرشفائها.
هالمؤسسةأوتعتمده.يتمإثباتالحاالتالمشارإليهافيالفقرة)أ(منهذهالمادةبالتحقيقالذيتجري-ب
التسرياحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةإذانشأتعنإصابةالعملوفاةالمصابأوثباتحالته-ج

%(أوبعجزكلياصابيدائم.30بعجزجزئياصابيدائمالتقلنسبتهعن)الصحية
 -32المادة      
والصحةالمهنيةوأدواتهافيمواقعالعملوفقًاألحكامتلتزمالمنشأةبتوفيرشروطومعاييرالسالمة-أ

التشريعاتالنافذة.
إذاثبتللمؤسسةأنإصابةالعملوقعتبسببمخالفةالمنشأةلماوردفيالفقرة)أ(منهذهالمادة-ب

االمؤسسة.(منهذاالقانونالتيدفعته26فتتحملالمنشأةجميعتكاليفالعنايةالطبيةالواردةفيالمادة)
 -33المادة      
(منهذاالقانون24للمجلسزيادةنسبةاشتراكاتإصاباتالعملالمنصوصعليهافيالفقرة)أ(منالمادة)

علىالمنشأةلتصبح)أربعةبالمائة(حدًاأعلىوفقًالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونيحددفيها
يقشروطومعاييرالسالمةوالصحةالمهنيةمعاألخذأسسهذهالزيادةومعاييرهاتبعًالمدىالتزامالمنشأةبتطب

بعيناالعتبارنسبإصاباتالعملفيالقطاعأوالنشاطالذيتندرجضمنهالمنشأة.
 -34المادة      
(الملحقبهذاالقانونلتحديدنسبةالعجزالدائمالناشئعنإصابةالعملبقرارمن2يعتمدالجدولرقم)-أ

ذالميردسببالعجزأونسبتهفيالجدولالمذكورفيتمتحديدسببهوتقديرنسبتهبقرارمنالمرجعالطبي، وا 
المرجعالطبي.

لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسالمستندإلىتوصيةالمرجعالطبيإعادةالنظرفيالجدولرقم-ب
(الملحقبهذاالقانون.2)
 -35المادة     
-إذاتكررحدوثإصابةالعملفتتبعبشأنتعويضالمصابأوراتباالعتاللالذييستحقهالقواعدالتالية:





إذاكانتنسبةالعجزاإلجماليالناشئعناإلصابةالحاليةواإلصابةأواإلصاباتالسابقةاقلمن)ثالثين-أ
صابةاألخيرةوحدهاويحسبالتعويضفيبالمائة(فيدفعللمصابتعويضعننسبةالعجزالناشئعناإل

هذهالحالةعلىأساسأجرهالذياعتمدأساسًالتسديداالشتراكاتبتاريخوقوعاإلصابةاألخيرةوفقًاألحكام
(منهذاالقانون.30الفقرة)د(منالمادة)

اإلصاباتالسابقة)ثالثونإذابلغتنسبةالعجزاإلجماليالناشئعناإلصابةالحاليةواإلصابةأو-ب
-بالمائة(فأكثرفيحسبلهراتباالعتاللعلىالوجهالتالي:

إذاكانالمصابقدسبقلهالحصولعلىتعويضعنأيإصابةأوإصاباتسابقةفيحسبراتب-1
اشتراكاتهاالعتاللعلىأساسنسبةالعجزالناشئعنإصاباتهجميعًاوفقًاألجرهالذياعتمدأساسًالتسديد

اإلصابةاألخيرة.على
اذاكانالمصابيتقاضىراتباعتاللعنإصابةأوإصاباتسابقةفيحسبراتباالعتاللالجديدعلى-2

أساسنسبةالعجزالناشئعنإصاباتهجميعًاوفقًاألجرهالذياعتمدأساسًالتسديداشتراكاتهبتاريخوقوع
اتباالعتاللالجديدعماكانيتقاضاهمنراتباعتاللقبلوقوعاإلصابةاإلصابةاألخيرة،شريطةأاليقلر

 األخيرة.
-36المادة     
يجوزلكلمنالمؤسسةوالمصابالذيتقررلهراتباعتاللالعجزالجزئياالصابيالدائمأوراتب-أ

ستةأشهرعلىاألقلخاللاعتاللالعجزالكلياالصابيالدائمطلبإعادةالفحصالطبيمرةواحدةكل
السنتينالتاليتينلتاريخثبوتالعجزوتتبعاإلجراءاتالتاليةوفقًالنتيجةإعادةالفحصوبقرارمنالمرجع

-الطبي:
%(فيوقفصرفراتباالعتاللنهائيًاويمنحالمصابالتعويض30إذاأصبحتنسبةالعجزاقلمن)-1

(منهذاالقانونحسبمقتضىالحالعننسبةالعجزالتيلم30نالمادة)المقرروفقًاألحكامالفقرة)د(م
يسبقلهأنتقاضىعنهاتعويضًاوفقًاألجرهالذياعتمدأساسًالتسديداشتراكاتهبتاريخوقوعاإلصابةاألخيرة.

)ب(أو)ج(منالمادةاذازادتنسبةالعجزعماكانتعليه،فتتمزيادةراتباالعتاللوفقًاألحكامالفقرتين-2
(منهذاالقانونحسبمقتضىالحالوذلكاعتبارًامناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادة30)

الفحص.
إذاأصبحالمصاببالعجزالكلياالصابيالدائمبحاجةلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليوميةفيتم-3

(منهذاالقانون30بيالدائموذلكوفقاألحكامالفقرة)ب(منالمادة)زيادةراتباعتاللالعجزالكلياالصا
وذلكاعتبارامناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادةالفحص.

إذاأصبحالمصاببالعجزالكلياالصابيالدائمغيرمحتاجلمنيعينهعلىالقيامبأعباءحياتهاليومية-4
(منهـ?االقانونوذلكاعتبارا30لزيادةالمقررةوفقاألحكامالفقرة)ب(منالمادة)فيتمفيهـذهالحالةوقفا



مناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادةالفحص.
إذاانخفضتنسبةالعجزوبقيتبنسبة)ثالثينبالمائة(فأكثر،فتتمإعادةاحتسابراتباالعتاللوفق-5

(منهذاالقانونوذلكاعتبارًامناليوماألولمنالشهرالتاليلتاريخإعادة30)أحكامالفقرة)ج(منالمادة
الفحص.

إذاتخلفالمصابعنإعادةالفحصالطبيفيوقفصرفراتباالعتاللالمخصصله.-1-ب
سوىإذاقامالمصاببإعادةالفحصالطبيبعدالتاريخالمحددلموعدإجرائهوكانتأخرهبعذرمشروعفت-2

حقوقهوفقًالنتيجةالفحصاعتبارًامنالتاريخالمحددإلجراءالفحصالطبياألول.
إذاقامالمصاببإعادةالفحصالطبيبعدالتاريخالمحددلموعدإجرائهولميكنتأخرهبعذرمشروع-3

 فتسوىحقوقهوفقًالنتيجةالفحصاعتبارًامنتاريخإجراءإعادةالفحص.
 -37المادة      
(منهذاالقانوناليحقللمصابأولورثتهأوللمستحقين27معمراعاةماوردفيالفقرة)هـ(منالمادة)

عنهالرجوععلىالمنشأةللمطالبةبأيتعويضخالفالتعويضاتالواردةفيهذاالقانونوذلكفيمايتعلق
 جسيممنالمنشأة.بإصاباتالعمل،إالإذاكانتاإلصابةناشئةعنخطأ

 -38المادة      
لكلمنالمؤسسةوالمؤمنعليهالحقفياالعتراضعلىالقراراتالتيتصدرهااللجنةالطبيةاألوليةفيما-أ

يخصإصاباتالعملأماماللجنةالطبيةاالستئنافية.
اللجنةالطبيةاألوليةوللمعترضأنيقدماالعتراضخاللستينيومًامناليومالتاليلتاريختبلغقرار-ب

يرفقباالعتراضالوثائقالالزمة،والتقبلأيوثائقتقدمبعدهذاالتاريخ.
تشكلاللجانالواردةفيهذهالمادةوأسستنظيماعمالهابمافيذلكرئاستهاوأتعابأعضائهابموجب-ج

 األنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.
  -39المادة      

تلتزمالمؤسسةبحقوقالتأمينالمنصوصعليهافيهذاالقانونإذاظهرتأعراضالمرضالمهنيعلى
المؤمنعليهخاللسنتينمنتاريخانتهاءخدمتهفيمهنةمعينةوعلىأنيثبتبقرارمنالمرجعالطبيأن

 تلكالمهنةكانتالسببفيإصابتهبالمرضالمهني.
 -40المادة      
يجوزالجمعبيناألجرمنعملأوالدخلمنمهنةوراتباعتاللالعجزالناشئعنإصابةالعملالمقرر

 وفقأحكامهذاالقانون.
 -41المادة      



إذاوقعتإصابةالعملبفعلالغيرتبقىمسؤوليةالمؤسسةقائمـــةتجــاهالمصابالمؤمنعليهوللمؤسسة
(من26الرجـوععلىالغيرللمطالبةبكامـلمادفعتهمنتكاليفالعنايةالطبيةالمنصوصعليهافيالمادة)

(منه،وذلكوفقًالألنظمةالصادرةبمقتضى29هـذاالقانونوالبدالتاليوميةالمنصوصعليهـافيالمادة)
 أحكامهذاالقانون.

      
 تأمين األمومة: الفصل الخامس

 -42المادة 
-تتكونمصادرتمويلتأميناألمومةممايلي:
االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبةثالثةأرباعالواحدبالمائةمنأجورالمؤمنعليهم.-أ

الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.-ب
 ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.-ج
  -43المادة      
يطبقتأميناألمومةعلىجميعالمؤمنعليهمالمشمولينبأحكامهذاالقانون.-أ

(منهذا7يستثنىمنأحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةالمؤمنعليهمالمنتسبونوفقأحكامالمادة)-ب
القانونوأيفئةأخرىمنموظفيالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةيقررمجلسالوزراءاستثناءها

 بناءعلىتنسيبالمجلس.
 -44المادة      
-للمؤمنعليهااالنتفاعمنتأميناألمومةوفقًاللمددالمحددةفيقانونالعملالنافذشريطةمايلي:
أنتكونمشمولةبأحكامهذاالتأمينخاللاألشهرالستةاألخيرةالتيتسبقاستحقاقهاإجازةاألمومة.-أ

 أنتثبتالوالدةبشهادةرسمية.-ب
 -45المادة      
يصرفللمؤمنعليهاخاللإجازةاألمومةبدليعادلأجرهاوفقًاآلخراجرخاضعلالقتطاععندبدء-أ

إجازةاألمومة.
(منهذاالقانونمدةخدمةفعلية44تعتبرإجازةاألمومةالممنوحةللمؤمنعليهاوفقًاألحكامالمادة)-ب

اخاللهذهاإلجازةاشتراكاتتأمينالشيخوخةوالعجزلغاياتمولهابأحكامه،ويخصممنالبدلالمصروفله
والوفاةواشتراكتأمينالتعطلعنالعملكماتلتزمالمنشأةبدفعاشتراكاتتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاة

 وتأمينالتعطلعنالعملعنالمؤمنعليهاخاللفترةإجازةاألمومة.
 -46المادة      



األمومةفيحالالتحاقالمؤمنعليهابعملخاللهذهاإلجازة.يوقفصرفبدلإجازة-أ
يجوزللمؤمنعليهاالجمعبينبدلإجازةاألمومةومايستحقلهامنراتباعتاللالعجزالجزئياالصابي-ب

 الدائمأوراتباعتاللالعجزالكلياالصابيالدائم.
 -47المادة      
اليجوزللمؤمنعليهاالتيحصلتعلىبدلإجازةاألمومةطلبصرفتعويضالدفعةالواحدةوفقًاألحكام

(منهذاالقانونإالإذاكانعدداشتراكاتهاالسابقةإلجازةاألمومةاليقلعناثني70الفقرة)ب(منالمادة)
 عشراشتراكًا.

 العملتأمين التعطل عن : الفصل السادس     
 -48المادة 

-تتكونمصادرتمويلتأمينالتعطلعنالعملممايلي:
االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة)نصفبالمائة(منأجورالمؤمنعليهم.-أ

االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالمنشأةبنسبة)واحدبالمائة(مناجورالمؤمنعليهم.-ب
والغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.الفوائد-ج
أيمساهمةتدفعمنخزينةالدولةلتمويلهذاالتأمين.-د
 ريعاستثماراألموالالمتأتيةمنهذهالمصادر.-هـ
  -49المادة      
معمراعاةأحكامقانونالعملالنافذ،يطبقتأمينالتعطلعنالعملعلىجميعالمؤمنعليهملمشمولين-أ

بأحكامهذاالقانون.
(منهذا7يستثنىمناحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةالمؤمنعليهمالمنتسبونوفقاحكامالمادة)-ب

القانونوأيفئةأخرىمنموظفيالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةيقررمجلسالوزراءاستثناءها
 بناءعلىتنسيبالمجلس.

-50المادة     
-يشترطالستحقاقالمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعملمايلي:-أ
(اشتراكاقبلتاريخاستحقاقهلبدلالتعطلعن36أناليقلعدداشتراكاتهوفقًاألحكامهذاالقانونعن)-1

العملوأنيكونلهاشتراكواحدعلىاألقلفيتأمينالتعطلعنالعمل.
(سنةلألنثى.55(سنةللذكرو)60أناليكونقدبلغعمره)-2
قتضىأحكامهذاالقانوناألسسوالمعاييرالتييستحقالمؤمنعليهبموجبهاتحدداألنظمةالصادرةبم-ب

 هذاالبدل.
     



 -51المادة 
يوقفصرفبدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهإذاثبتللمؤسسةانهعادإلىعمليتقاضىعنهأجرًاأو-أ

زاولعمالتجارياأومهنيالحسابهالخاصوتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونأيحاالت
أخرىإليقافصرفهذاالبدل.

اضىبدلالتعطلعنالعملدونوجهحقفيتماستردادجميعإذاثبتللمؤسسةأنالمؤمنعليهتق-ب
المبالغالمصروفةلهمعالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونمحسوبةمنتاريخ

 صرفتلكالمبالغوحتىتاريخردهاللمؤسسة.
 -52المادة      
هذاالقانون،يصرفللمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعمل(من50معمراعاةماوردفيأحكامالمادة)-أ

-وذلكفيكلمرةيستحقفيهاصرفهذاالبدلوفقًاللمددالتالية:
(اشتراكا.180ثالثةأشهرإذاكانعدداشتراكاتهبأحكامهذاالقانوناقلمن)-1
فأكثر.(اشتراكا180ستةأشهرإذاكانعدداشتراكاتهبأحكامهذاالقانون)-2

تعتبرالمددالمصروفعنهابدلالتعطلعنالعملالواردةفيالفقرة)أ(منهذهالمادةمدةخدمةفعلية-ب
لغاياتشمولهابأحكامهذاالقانونولهذهالغايةيخصممنحسابالمؤمنعليهاشتراكاتتأمينالشيخوخة

(منهذاالقانونوذلكمنأجرهالذيتم59(منالفقرة)أ(منالمادة)3والعجزوالوفاةالواردفيالبند)
احتسابالبدلعلىأساسهعلىأنيتمصرفأيمنافعتأمينيهتتحققللمؤمنعليهعلىأساسهذااألجر

 وفقأحكامهذاالقانوناثناءهذهالمدد.
 -53المادة      
يحسببدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهخاللمدةالتعطلعلىأساسالنسبالمبينةأدناهمنآخر-أ

-أجرخاضعلالقتطاع:
%(للشهراألول.75)-1
%(للشهرالثاني.65)-2
%(للشهرالثالث.55)-3
%(لكلمناألشهرالرابعوالخامسوالسادس.45)-4

يكونالحداألعلىلصافيبدلالتعطلعنالعملخمسمائةدينارشهرياويتمربطهذاالحدسنويًا-1-ب
(منهذاالقانون.90بمعدلالتضخمكماتمتعريفهفيالمادة)

(منهذهالفقرة،يتماحتسابصافيبدلالتعطلعنالعملبعدخصم1لغاياتتنفيذأحكامالبند)-2
 (منهذاالقانون.52لواردةفيالفقرة)ب(منالمادة)االشتراكاتا

      



 -54المادة 
يبدأصرفبدلالتعطلعنالعملللمؤمنعليهاعتبارامنأولالشهرالتاليللشهرالذيتقدمخالله-أ

المؤمنعليهبطلبصرفهذاالبدل.
 المتعطلعنالعمل.اليصرفبدلالتعطلعنالشهرالذيأنهيتفيهخدمة-ب
 -55المادة      
يستحقالمؤمنعليهبدلالتعطلعنالعمللثالثمراتطيلةمدةشمولهبأحكامهذاالقانون.-أ

(منهذاالقانون،يصرفبدلالتعطلعنالعملأليمنالمرتينالالحقتين50معمراعاةاحكامالمادة)-ب
(اشتراكاالحقالصرفبدل36المؤمنعليهفيكلمنهمااليقلعن)للمرةاألولىإذاكانعدداشتراكات

 التعطلعنالعمل.
 -56المادة      
اليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوبدلإجازةاألمومةويتمصرفالبدلاألكثر.-أ
وفقاألحكامالمادةاليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوتعويضالدفعةالواحدةالذييصرف-ب
(منهذا57(منهذاالقانون،وفيحالاستحقاقهذاالتعويضتتبعاإلجراءاتالواردةفيالمادة)70)

القانون.
اليجوزالجمعبينبدلالتعطلعنالعملوأيراتبتقاعدأوراتباعتاللمخصصوفقأحكامهذا-ج
 القانون.
  -57المادة      

تأمينالتعطلعنالعملحسابًاادخاريًاللمؤمنعليه،وتتمتسويةحقوقهمنهذاالحسابعندتعتبرإيرادات
-خروجهنهائيًامناحكامهذاالقانونوفقًالإلجراءاتالتالية:
يعادللمؤمنعليهالرصيدالمتراكمفيحسابهاالدخاريوالمتكونمناالشتراكاتالمقتطعةمنأجره-أ

المدفوعةمنالمنشأةمضافًاإليهاالريعاالستثماريالمتحققللحساباالدخاريعلىالمبالغواالشتراكات
المستثمرةمخصومًامنهاجميعالمبالغالمصروفةلهبدلالتعطلعنالعملوالنفقاتالمترتبةعلىإدارةهذا

الحسابالتيتحسبوفقًالألسسالتييحددهاالمجلس.
اباالدخاريللمؤمنعليهمدينًاففيهذهالحالةيستردمقدارهذاالرصيدمنراتبإذاكانرصيدالحس-ب

التقاعدأوراتباالعتاللأوتعويضالدفعةالواحدةالمخصصللمؤمنعليهأوأيأموالأخرىعائدةله
ادرةبمقتضىويجوزتقسيطهذهالمبالغمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصلهوفقًالألنظمةالص

أحكامهذاالقانون.
 
     



 -58المادة 
-علىالرغممنأينصآخر،اليصرفبدلالتعطلعنالعملأوأيجزءمنهفيالحاالتالتالية:
للمؤمنعليهاألردنيإذاأصبحرصيدحسابهاالدخاريقبلمدةاستحقاقهلبدلالتعطلاوخاللهامدينًا-أ

أضعافمتوسطاألجرالذياحتسبتاالشتراكاتعلىأساسهخاللالستةوثالثيناشتراكاًبأكثرمنثالثة
األخيرةشريطةأناليكونتخلفالمنشأةعندفعاالشتراكاتسببًافيهذاالرصيدالمدين.
للمؤمنعليهغيراألردنيإذالميكنلهرصيددائنفيحسابهاالدخاري.-ب
 
 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: الفصل السابع     

-59المادة 
-تتكونمصادرتمويلتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةممايلي:-أ

االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالمنشأةبنسبة)تسعةبالمائة(منأجورالمؤمنعليهمعلىأنتزادهذه-1
لتصلهذهالنسبة1/1/2014لعاماعتبارًامناالشتراكاتبنسبة)نصفبالمائة(فيكانونالثانيمنك

بحدأقصاه)إحدىعشربالمائة(.
االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالمنشأةبنسبة)خمسةونصفبالمائة(منأجورالمؤمنعليهمعلى-2

هذهلتصل1/1/2014%(فيكانونالثانيمنكلعاماعتبارًامن0,25انتزادهذهاالشتراكاتبنسبة)
%(.6,5النسبةبحدأقصاه)

(من7االشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالمؤمنعليهمالمنتسبونبصفةاختياريةوفقًاألحكامالمادة)-3
%(0,75%(مناألجرالخاضعلالقتطاععلىأنتزادهذهاالشتراكاتبنسبة)14,5هذاالقانونبنسبة)

%(.17,5لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه)1/1/2014نفيكانونالثانيمنكلعاماعتبارًام
المبالغالتييؤديهاالمؤمنعليهممقابلإضافةالمددالالزمةلغاياتتمكينهممناستكمالشروط-4

استحقاقراتبتقاعدالشيخوخة.
الفوائدوالغراماتالتيتترتبعلىعدمالتقيدبأحكامهذاالتأمين.-5
المتأتيةمنهذهالمصادر.ريعاستثماراألموال-6

 للمؤسسةتطبيقنظمتقاعدإضافيةاختياريةبموجبأنظمةخاصةتصدرلهذهالغاية.-ب
  -60المادة      

-تشملخدماتتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةمايلي:
الرواتبالشهريةوتعويضاتالدفعةالواحدةللمؤمنعليهموالمستحقينعنهم.-أ

نفقاتالجنازةالتييستحقدفعهافيحالوفاةالمؤمنعليهخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانون-ب
 ويحددالمجلسمقدارهاومنتصرفلهم.

     



 -61المادة 
لغاياتتطبيقأحكامهذاالقانونيتمإثباتالسنبشهادةوالدةرسميةللمؤمنعليهاألردنيووثيقةرسمية
 للمؤمنعليهغيراألردنيتعتمدهاالمؤسسةوفقًالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانون.
 -62المادة      
-يستحقالمؤمنعليهراتبتقاعدالشيخوخةشريطةتحققمايلي:-أ

إكمالالمؤمنعليهالذكرسنالستينوالمؤمنعليهااألنثىسنالخامسةوالخمسين.-1
(اشتراكًافعليًا.84(اشتراكًاعلىاألقلمنها)180تكوناشتراكاتهفيهذاالتأمين)أن-2
معمراعاةأحكامالفقرة)د(منهذهالمادة,يحسبراتبتقاعدالشيخوخةعنكلسنةمنسنوات-ب

لتسديداشتراك%(ألولألفوخمسمائةدينارمنمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذأساسًا2,5االشتراكبواقع)
%(منباقيهذاالمتوسطالذييزيدعلىمبلغ2المؤمنعليهخاللالستةوالثالثيناشتراكًااألخيرة،وبواقع)

ألفوخمسمائةدينار.
يزادراتبتقاعدالشيخوخةإذاتولىالمؤمنعليهإعالةشخصآخر،وتحدداألنظمةالصادرةبمقتضى-ج
-طالمتعلقةباإلعالةوأوضاعهاوفقالنسبواألسسالتالية:أحكامهذاالقانونالشرو

%(ألولشخصمعالعلىأنالتقلهذهالزيادةعنعشرةدنانيروالتزيدعلىمائة12زيادةبنسبة)-1
دينار.

%(لثانيشخصمعالوزيادةمساويةلهالثالثشخصمعالعلىأنالتقلهذه6زيادةبنسبة)-2
واحدعنعشرةدنانيروالتزيدعلىخمسةوعشريندينارًا.الزيادةلكل

عنداحتسابراتبتقاعدالشيخوخةيجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتب-د
%(منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالثمانيةواألربعيناشتراكًااألخيرةكمايجبأن60علىأساسهبأكثرمن)

%(.20المتوسطعنهذااألجربأكثرمن)اليقل
علىالرغممماوردبأحكامالفقرات)أ(و)ب(و)ج(و)د(منهذهالمادة،يحسبراتبتقاعدالشيخوخة-هـ

للمؤمنعليهالذكرالذيأكملسنالستينوالمؤمنعليهااألنثىالتيأكملتسنالخامسةوالخمسينوبلغ
(اشتراكًافعليًاوذلكحتىتاريخنفاذأحكامهذا60(اشتراكًاعلىاألقلمنها)180عدداشتراكاتأيمنهما)

-القانونوفقًالمايلي:
(منهذهالفقرة،يحسبراتبتقاعدالشيخوخةعنكلسنةمنسنوات4معمراعاةأحكامالبند)-1

تسديداشتراكالمؤمنعليهخالل%(منمتوسطاألجرالشهريالذياتخذاساسًال2,5االشتراكبواقع)
%(منذلكالمتوسط.75األربعةوعشريناشتراكًااألخيرةوبحدأعلىاليتجاوز)

%(منهللشخصاألولالذي10(منهذهالفقرةبمقدار)1يزادراتبتقاعدالشيخوخةالواردفيالبند)-2
صينالثانيوالثالثاللذينيعيلهماعلىان%(منهلكلمنالشخ5يتولىالمؤمنعليهإعالتهوبمقدار)



تحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباإلعالةوأوضاعها.
%(منهبحيثالتقلهذهالزيادة10(منهذهالفقرةبنسبة)1يزادراتبتقاعدالشيخوخةالواردفيالبند)-3

(دينارًا.50(دينارًاوالتزيدعلى)30عن)
عنداحتسابراتبتقاعدالشيخوخةيجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتب-4

%(منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالستيناشتراكًااألخيرة،كمايجباناليقل60علىأساسهبأكثرمن)
 %(.20المتوسطعنهذااألجربأكثرمن)

-63المادة     
للمؤمنعليهاالستمرارفيشمولهبأحكامهذاالقانون،أوااللتحاقبعملجديدمشمولبهبعدإكمالسن-أ

الستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسينلألنثىوحتىإكمالالمدةالموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة،
مهذاالقانونولهذهالغايةتعتمدنسباالحتسابعلىأساسويعتبرالمؤمنعليهخاللهذهالمدةمشمواًلبأحكا

(الملحقبهذاالقانون.6سنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىالواردةفيالجدولرقم)
علىالمنشأةاالستمرارفيشمولالمؤمنعليهفيحالاستمرارهفيالعمللديهاأواستخدامهبعملبعد-ب

إكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىإذاكانمنشأنذلكاستكمالالمؤمنعليهالمدة
الموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة،وتلتزمالمنشأةبدفعاالشتراكاتالمترتبةعلىذلك،وفيهذهالحالة

ةتعتمدنسباالحتسابعلىاساسسنالستينيعتبرالمؤمنعليهمشمواًلبأحكامهذاالقانونولهذهالغاي
(الملحقبهذاالقانون.6للذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىالواردةفيالجدولرقم)

يجوزللمؤمنعليهخاللمدةستةأشهرمنتاريخإكمالسنالستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسين-ج
حقاقراتبتقاعدالشيخوخة،االستمرارفيالشمولبأحكامهذالألنثى،وكانقدأكملالمدةالموجبةالست

القانون،لغايةسنالخامسةوالستينللذكروسنالستينلألنثىلغاياتزيادةراتبتقاعدالشيخوخة،وذلكإما
يحسبإختياريًاأوبموافقةالمنشأةفيحالإستمرارهفيالعمللديهاأوإلتحاقهبعملجديد،وفيهذهالحالة

(الملحقبهذاالقانون.6راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيوفقًالنسباالحتسابالواردةفيالجدولرقم)
اليجوزللمؤمنعليهالذيخصصلهراتبتقاعدالشيخوخةأوراتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيالعودة-د

 للشمولفيأحكامهذاالقانون.
-64المادة     
علىالمؤسسةبناًءعلىطلبالمؤمنعليهتخصيصراتبتقاعدمبكرلهإذاانتهتخدمتهأليسببكان-أ

-شريطةتحققأيممايلي:
انيكونقدأكملسنالخمسينعلىاألقلوانتكوناشتراكاتهفيهذاالتأمينقدبلغتعلىاالقل-1
شتراكًافعليًابالنسبةلألنثى.(ا228(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكرو)252)
(اشتراكًافعليًاشريطةاناليقلسنالمؤمنعليه300انتبلغاشتراكاتالمؤمنعليهفيهذاالتأمين)-2



(سنة.45عن)
علىالرغممماوردفيالفقرة)أ(منهذهالمادة،علىالمؤسسةبناءعلىطلبالمؤمنعليهتخصيص-ب
-كرلهإذاانتهتخدمتهأليسببكانفيأيمنالحاالتالتالية:راتبتقاعدمب

المؤمنعليهالذييكملسنالرابعةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن-1
للذكر(اشتراكافعليًابالنسبة228السادسةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن)

(اشتراكًافعليًابالنسبةلألنثى.192و)
المؤمنعليهالذييكملسنالثالثةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن-2

(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكر240السابعةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن)
(اشتراكًافعليًابالنسبةلألنثى.204و)

المؤمنعليهالذييكملسنالثانيةواألربعينقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوذلكعندإكمالهسن-3
(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكر252الثامنةواألربعينعلىاألقلوبلوغاشتراكاتهفيالتأمينمااليقلعن)

ًافعليًابالنسبةلألنثى.(اشتراك216و)
المؤمنعليهالذييكملسنالخامسةواألربعينعلىاألقلقبلتاريخنفاذأحكامهذاالقانونوكانت-4

(اشتراكًا180(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكروأقلمن)216اشتراكاتهفيالتأمينبالتاريخالمذكورأقلمن)
أنتبلغاشتراكاتهفيالتأمينعندتقديمطلبتخصيصالراتبمااليقلعنفعليًابالنسبةلألنثى،شريطة

(اشتراكًافعليًابالنسبةلألنثى.192(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكرو)228)
علىالرغممماوردفيالفقرتين)أ(و)ب(منهذهالمادة،علىالمؤسسةبناءعلىطلبالمؤمن-1-ج

حدىالمهنالخطرةتخصيصراتبتقاعدمبكرلهإذاانتهتخدمته،أليسببكان،عليهالذييعملبإ
شريطةتحقق

-مايلي:
(اشتراكًا180(اشتراكًافعليًابالنسبةللذكرو)216أنتكوناشتراكاتهفيهذاالتأمينقدبلغتعلىاألقل)-أ

فعليًابالنسبةلألنثى.
واألربعينعلىاألقل.أنيكونقدأكملسنالخامسة-ب
(منالفقرة)ج(منهذهالمادةعلىالمؤمنعليهالذييعملبإحدىالمهنالخطرة1تسريأحكامالبند)-2

لمدةالتقلعنستيناشتراكًاخاللالعشرسنواتالسابقةعلىطلبهتخصيصراتبالتقاعدالمبكر.
%(من1يعملفيإحدىالمهنالخطرةبتأديةمانسبته)تلتزمالمنشأةالتيتستخدمالمؤمنعليهالذي-3
أجرالمؤمنعليهو?لكزيادةعلىاالشتراكاتالمترتبةعليهاوفقًاألحكامهذاالقانون.
لغاياتتطبيقأحكامهذهالفقرةيتمتحديدالمهنالخطرةوأسساعتمادهابموجباألنظمةالصادرة-4

بمقتضىهذاالقانون.



(منهذهالفقرة،يحسبراتبالتقاعدالمبكرعنكلسنةمنسنوات4عمراعاةأحكامالبند)م-1-د
%(ألولألفوخمسمائةدينارمنمتوسطاألجرالشهريالذياتخذأساسًالتسديد2,5االشتراكبواقع)

سطالذييزيدعلىمبلغ%(منباقيهذاالمتو2اشتراكالمؤمنعليهخاللالستيناشتراكًااألخيرة،وبواقع)
ألفوخمسمائةدينار.

(5يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقًالسنالمؤمنعليهوعلىأساسنسبالخصمالواردةفيالجدولرقم)-2
الملحقبهذاالقانون.

يزادراتبالتقاعدالمبكرإذاتولىالمؤمنعليهإعالةشخصآخر،وتحدداألنظمةالصادرةبمقتضى-3
-أحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباالعالةوأوضاعهاوفقالنسبواألسسالتالية:

يدعلىمائة%(ألولشخصمعالعلىانالتقلهذهالزيادةعنعشرةدنانيروالتز12زيادةبنسبة)-أ
دينار.

%(لثانيشخصمعالوزيادةمساويةلهالثالثشخصمعالعلىأنالتقلهذهالزيادة6زيادةبنسبة)-ب
لكلواحدعنعشرةدنانيروالتزيدعلىخمسةوعشريندينارا.

هذاالراتبعنداحتسابراتبالتقاعدالمبكريجبأنالتتجاوزالزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسب-4
%(منأجرالمؤمنعليهفيبدايةالستيناشتراكًااألخيرةكمايجباناليقل60علىأساسهبأكثرمن)

%(.20المتوسطعنهذااألجربأكثرمن)
يستحقراتبالتقاعدالمخصصوفقًاألحكامهذهالمادةاعتبارامنأولالشهرالذيتقدمبهالمؤمنعليه-هـ

صهذاالراتبشريطةأنيقدمطلبهبعدانتهاءالشهرالذيانتهتبهخدمته.بطلبتخصي
يجوزللمستحقينمنورثةالمؤمنعليهالمتوفىخارجخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانونوالذيأكمل-و

تحقاقهذاشروطاستحقاقراتبالتقاعدالمبكروفقًاألحكامهذاالقانونأنيتقدمواباسممورثهمبطلباس
الراتبويخصصالراتباعتبارًامنبدايةالشهرالذيقدموافيههذاالطلب.

علىالرغممماوردباحكامالفقرات)أ(و)ب(و)ج(و)د(منهذهالمادة،يحسبراتبالتقاعدالمبكر-ز
شتراكًافعليًابالنسبةللذكرو(ا216للمؤمنعليهالذكرالذيتبلغاشتراكاتهقبلتاريخنفاذاحكامهذاالقانون)

(اشتراكًافعليًابالنسبةلألنثى،شريطةإكمالهسنالخامسةواألربعينعلىاألقلعندتقدمهبطلب180)
-تخصيصهذاالراتبوفقًالمايلي:
االشتراك(منهذهالفقرة،يحسبراتبالتقاعدالمبكرعنكلسنةمنسنوات5معمراعاةاحكامالبند)-1

%(منمتوسطاألجرالشهريالذياتخذاساسًالتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللاألربعةوعشرين2,5بواقع)
%(منذلكالمتوسط.75اشتراكًااألخيرةوبحدأعلىاليتجاوز)

-يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقًالسنالمؤمنعليهالذكرعلىالنحوالتالي:-أ-2
%(إذاتجاوزالمؤمــنعليهالخامسةواألربعينولميتجاوزالسادسةواألربعينمنعمره.18)بنسبة-1



%(إذاتجاوزالمؤمــنعليهالسادسةواألربعينولميتجاوزالسابعةواألربعينمنعمره.16بنسبة)-2
ةواألربعينمنعمره.%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالسابعةواألربعينولميتجاوزالثامن14بنسبة)-3
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالثامنةواألربعينولميتجاوزالتاسعةواألربعينمنعمره.12بنسبة)-4
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالتاسعةواألربعينولميتجاوزالخمسـينمنعمره.10بنسبة)-5
الحاديةوالخمسينمنعمره.%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالخمسينولميتجاوز9بنسبة)-6
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالحاديةوالخمسينولميتجاوزالثانيةوالخمسينمنعمره.8بنسبة)-7
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالثانيةوالخمسينولميتجاوزالثالثةوالخمسينمنعمره.7بنسبة)-8
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالثالثةوالخمسينولميتجاوزالرابعةوالخمسينمنعمره.6بنسبة)-9

%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالرابعةوالخمسينولميتجاوزالخامسةوالخمسينمنعمره.5بنسبة)-10
والخمسينمنعمره.%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالخامسةوالخمسينولميتجاوزالسادسة4بنسبة)-11
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالسادسةوالخمسينولميتجاوزالسابعةوالخمسينمنعمره.3بنسبة)-12
%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالسابعةوالخمسينولميتجاوزالثامنةوالخمسينمنعمره.2بنسبة)-13
ولميتجاوزالتاسعةوالخمسينمنعمره.%(إذاتجاوزالمؤمنعليهالثامنةوالخمسين1بنسبة)-14
-يخفضراتبالتقاعدالمبكروفقًالسنالمؤمنعليهااألنثىعلىالنحوالتالي:-ب
%(إذاتجاوزتالمؤمنعليهاالخامسةواألربعينولمتتجاوزالخمسينمنعمرها.10بنسبة)-1
تتجاوزالرابعةوالخمسينمنعمرها.%(إذاتجاوزتالمؤمنعليهاالخمسينولم5بنسبة)-2
اليخفضالراتبإذاتجاوزتالمؤمنعليهاالرابعةوالخمسينولمتكملالخامسةوالخمسينمنعمرها.-3
%(منه10(منالفقرة)ز(منهذهالمادةبمقدار)2(و)1يزادراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبندين)-4

%(منهلكلمنالشخصينالثانيوالثالثاللذين5منعليهإعالتهوبمقدار)للشخصاألولالذييتولىالمؤ
يعيلهماعلىانتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونالشروطالمتعلقةباإلعالةوأوضاعها.

%(منه10)(منالفقرة)ز(منهذهالمادةبنسبة2(و)1يزادراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبندين)-5
(دينارًا.50(دينارًاوالتزيدعلى)30بحيثالتقلهذهالزيادةعن)

(منالفقرة)ز(منهذهالمادةيجبانالتتجاوز1عنداحتسابراتبالتقاعدالمبكرالواردفيالبند)-6
المؤمنعليهفي%(منأجر60الزيادةفيمتوسطاألجرالذييحسبهذاالراتبعلىاساسهباكثرمن)

 %(.20الستيناشتراكًااألخيرةكمايجباناليقلالمتوسطعنهذااألجربأكثرمن)بداية
 -65المادة      
للمؤمنعليهالذيأكملسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىأواستمربعدذلكولميكمل-أ

الستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةوانتهتخدماتهأليسببكانأنيطلبالحداالدنىمناالشتراكاتالالزمة
إضافةالمدةالالزمةلغايـاتتمكينهمنإكمالالمدةالموجبةالستحقاقهذاالراتب،وذلكمقابلمبلغيتم



عالمعتمد(الملحقبهذاالقانونوعلىأساسأجرهالشهرياألخيرالخاضعلالقتطا3احتسابهوفقًاللجدولرقم)
لدىالمؤسسة.

(منهذا57يجوزللمؤمنعليهاستخدامرصيدحسابهاالدخاريالمتراكمالواردفيالفقرة)أ(منالمادة)-ب
القانونو?لكلغاياتتسديدالمبلغالمقابلإلضافةالمدةالالزمةلغاياتتمكينهمنإكمالالمدةالموجبة

 الستحقاقراتبتقاعدالشيخوخة.
 -66المادة      
يستحقالمؤمنعليهراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةإذاوقعتالوفاةخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانون-أ

(اشتراكاتمتصلة.6(اشتراكًافعليًامنها)24شريطةأنيكونقدسددمااليقلعن)
-يحسبراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةعلىالنحوالتالي:-ب
%(منمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذأساسًالتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللاالثني50بنسبة)-1

عشر
اشتراكااألخيرة.

(منهذهالفقرةبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنواتاشتراك1يزادالراتبالمشارإليهفيالبند)-2
شتراكًافأكثرعلىأنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذابلغ(ا60المؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته)

(اشتراكًافأكثر.120عدداشتراكاته)
إذاتوفيالمؤمنعليهخاللخدمتهالمشمولةبأحكامهذاالقانونواستحقراتبتقاعدالوفاةالطبيعية-ج

اعدالمبكرفيتمفيهذهالحالةتخصيصوكانمكماًللشروطاستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةأوراتبالتق
 راتبالتقاعداألعلىله.

 -67المادة      
يستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعي-أ

-الدائمشريطةتحققمايلي:
انتهاءخدمته.-1
االعتاللخاللمدةالتتجاوزستةأشهرمنتاريخانتهاءالخدمة.أنيتقدمبطلبتخصيصراتب-2
(اشتراكًامتصاًل.24(اشتراكًامنها)60أنالتقلاشتراكاتهالفعليةعن)-3
ثبوتحالةالعجزبقرارمنالمرجعالطبي.-4
لالعجزالجزئيالطبيعياليستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتال-ب

الدائمعنحاالتالعجزالسابقةلشمولهبأحكامهذاالقانون.
%(منمتوسطاألجرالشهريالذيأتخذ50يحسبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمبنسبة)-1-ج

وخمسمائةدينارمنذلكأساسًالتسديداشتراكالمؤمنعليهخاللالستةوالثالثيناشتراكًااألخيرةألولألف



%(منباقيالمتوسطالذييزيدعلىألفوخمسمائةدينار.30المتوسطوبنسبة)
(منهذهالفقرةبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنوات1يزادراتباالعتاللالمشارإليهفيالبند)-2

أنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذا(اشتراكافأكثرعلى60اشتراكالمؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته)
(اشتراكًافأكثر.120بلغعدداشتراكاته)

%(منه25(منهذهالفقرةبنسبة)1يزادراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمالمشارإليهفيالبند)-3
يامبأعباءحياتهاليومية،وذلكإذاكانالمؤمنعليهوقتمثولهأمامالمرجعالطبيبحاجةلمنيعينهعلىالق

بناءعلىقرارمنالمرجعالطبي،شريطةأنالتتجاوزهذهالزيادةالحداألدنىلألجورالمعتمدوفقًاألحكام
قانونالعملالنافذ.

%(منراتباعتاللالعجزالكلي75يحسبراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمبنسبة)-1-د
الدائم.الطبيعي

تتمزيادةراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمبنسبةنصفبالمائةعنكلسنةمنسنوات-2
(اشتراكًافأكثرعلىأنتزادهذهالنسبةإلىواحدبالمائةإذا60اشتراكالمؤمنعليهإذابلغعدداشتراكاته)

(اشتراكًافأكثر.120بلغعدداشتراكاته)
لكلمنالمؤسسةوصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجز-هـ

الجزئيالطبيعيالدائمطلبإعادةالفحصالطبيفيأيوقتخاللالسنتينالتاليتينلتاريخثبوتهذا
-العجزوتتخذالمؤسسةبناًءعلىقرارمنالمرجعالطبياإلجراءاتالتالية:

وقفالراتباعتبارًامنأولالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيإذازالتصفةالعجزالكلي-1
الطبيعيالدائمأوالعجزالجزئيالطبيعيالدائم.

تسويةحقوقصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموفقًاألحكامالفقرة)د(منهذهالمادة-2
الشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيبانتفاءصفةالعجزالكليوثبوتصفةوذلكمنأول

العجزالجزئيلديه.
(منالفقرة)ج(منهذهالمادةوذلكاعتبارًامنأول3منحالزيادةالمقررةعلىالراتبوفقأحكامالبند)-3

اتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأصبحالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيبأنصاحبر
بحاجةإلىمنيعينهعلىمباشرةحياتهاليومية.

(منالفقرة)ج(منهذهالمادةوذلكاعتبارًامن3وقفالزيادةالمقررةعلىالراتبوفقأحكامالبند)-4
لالعجزالكليالطبيعيالدائمأولالشهرالذييليتاريخصدورقرارالمرجعالطبيبأنصاحبراتباعتال

لميعدبحاجةإلىمنيعينهعلىمباشرةحياتهاليومية.
إذاتخلفصاحبراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجزالجزئي-و

رفراتبالطبيعيالدائمعنإعادةالفحصالطبيالمشارإليهفيالفقرة)هـ(منهذهالمادةفيوقفص



االعتاللالمخصصلهإلىحينمثولهأمامالمرجعالطبيإلعادةالفحصالطبيله،وفيهذهالحالة,تقوم
المؤسسةبتسويةحقوقهوفقًالنتيجةإعادةالفحصاعتبارًامنتاريخوقفصرفراتباالعتالل.

(اشتراكًامتصاًلأنيقدم24ها)(اشتراكًامن60يجوزللمؤمنعليهالذييزيدعدداشتراكاتهعلى)-ز
للمؤسسةطلبًالفحصهوهوعلىرأسعملهلبيانماإذاكانينطبقعلىحالتهمفهومالعجزالكليالطبيعي

الدائموذلكمرتينفقطخاللمدةشمولهبأحكامهذاالقانون.
مالخدمةالمدنيةونظاماللجانعلىالرغممماوردفيأيتشريعآخربمافيذلكاألحكامالواردةفينظا-ح

الطبيةالحكومية،يكونالمرجعالطبيلدىالمؤسسةهوالجهةالمختصةبإصدارالتنسيببإنهاءخدمات
الموظفينالعامينالمشمولينبأحكامهذاالقانونوذلكلغاياتاستحقاقراتباعتاللالعجزالكليالطبيعي

 يالطبيعيالدائم.الدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئ
 -68المادة      
إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهفيأييوممنالشهرإلكمالالسنالموجبةالستحقاقراتبتقاعدالشيخوخةاو

راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبيأوثبوتالعجزأووقوعالوفاة،فتستحقأيمنالرواتبالتاليةعلىأساس
  -مدة الشهر:كامل

راتبتقاعدالشيخوخة.-أ
راتبتقاعدالشيخوخةالوجوبي.-ب
راتبتقاعدالوفاةالطبيعيةأوراتبتقاعدالوفاةالناشئةعنإصابةالعمل.-ج
 راتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائم.-د
  -69المادة      
لكلمنالمؤسسةوالمؤمنعليهالحقفياالعتراضعلىجميعالقراراتالتيتصدرهااللجنةالطبيةاألولية-أ

(منهذاالقانون.38أماماللجنةالطبيةاإلستئنافيةالمشكلةوفقأحكامالفقرة)ج(منالمادة)
اراللجنةالطبيةاألوليةولهأنيرفقيقدماالعتراضخاللستينيومًامناليومالتاليلتاريختبلغقر-ب

 باالعتراضالوثائقالالزمة،والتقبلأيوثائقتقدمبعدهذاالتاريخ.
 -70المادة      
إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهبسببالوفاةأوالعجزالطبيعيخاللالخدمةأوإلكمالهسنالستينللذكر-أ

الخامسةوالخمسينلألنثىأوتجاوزهادوناستكمالشروطاستحقاقراتبالتقاعدأوراتباالعتاللمهماوسن
%(من15بلغتمدةاشتراكهفيصرفلهأوللمستحقينحسبمقتضىالحالتعويضالدفعةالواحدةبنسبة)

عدداشتراكاتهعنذلك(اشتراكًاأومنمتوسطاألجرالشهريإذاقل24متوسطاألجرالشهريآلخر)
مضروبًابعدداالشتراكات.

إذاانتهتخدمةالمؤمنعليهدونإكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىلتوفرحالة-ب



منحاالتالخروجمننطاقأحكامهذاالقانونوفقًالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونفيصرفله
-لواحدةوفقًاللنسبالتاليةعنكلسنةمنسنواتاالشتراك:تعويضالدفعةا
(اشتراكًافأقل.120%(منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذاكانعدداشتراكاته)10)-1
(216(اشتراكًاوقلعن)120%(منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذازادعدداشتراكاتهعلى)12)-2

إشتراكًا.
(إشتراكًا.216منمجموعاألجرالخاضعلالقتطاعإذاكانعدداشتراكاتهاليقلعن)%(15)-3
يجوزللمؤمنعليهالذيتقاضىالتعويضبموجبأحكامالفقرة)ب(منهذهالمادةوتمشمولهمجددًا-ج

ةبمقتضىأحكامهذابأحكامهذاالقانونإعادةالتعويضالمصروفلهمعالفائدةالتيتحددهااألنظمةالصادر
القانونوفيهذهالحالةتعتبرمدةخدمتهالتيأعيدعنهاالتعويضخدمةفعليةلغاياتاحتسابراتبالتقاعد

 أوراتباالعتاللوفيحالوفاتهيجوزللمستحقينإعادةهذاالتعويضوماترتبعليهلغاياتهذهالفقرة.
     

 العامتأمين القطاع : الفصل الثامن
 -71المادة 

 -لمقاصد هذا الفصل :
يكونللكلماتوالعباراتالتاليةحيثماوردتفيهـ?االقانونالمعانيالمخصصةلهاأدناهمالمتدلالقرينة-أ

-علىغيرذلك:
:الوزاراتوالدوائرالحكوميةوالمؤسساتالرسميةوالعامةبمافيذلكالقواتالمسلحةاألردنيةالقطاع العام

واألجهزةاألمنية.
:كلضابطوكلفردتسريعليهأحكامهذاالفصلوالتحقبالخدمةفيالقواتالمؤمن عليه العسكري 

ومايليه.1/1/2003المسلحةو/أوأيمناألجهزةاألمنيةاعتبارًامن
:اللجانالطبيةالعسكريةالتيتمارسأعمالهاوفقاحكامقانونالتقاعدالعسكرياللجان الطبية العسكرية

ونظاماللجانالطبيةالعسكرية.
وتعديالته1972(لسنة2اللجنةالمشكلةاستنادًاألحكامقانونخدمةاألفرادرقم)اللجنة العسكرية الخاصة:

آخريحلمحله.اوأيقانون
-لغاياتتطبيقأحكامهـ?االفصلعلىالمؤمنعليهمالعسكريين،يشترطتوافرأيمنالشروطالتالية:-ب
(اشتراكًافعليًامشمواًلبأحكامهذاالقانونفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأو240)-1

(لألنثى.55وسن)(للذكرأ60األجهزةاألمنيةلمنلميكملسن)
(اشتراكًافعليًامشمواًلبأحكامهذاالقانونفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأو180)-2

(لألنثىأوتجاوزها.55(للذكرأوسن)60األجهزةاألمنيةلمنأكملسن)



دائمأوالعجزالجزئيالطبيعيإكمالالمدةالموجبةالستحقاقراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيال-3
 الدائمأوراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةفيالخدمةالعسكريةفيالقواتالمسلحةاألردنيةأواألجهزةاألمنية.

 -72المادة      
لغاياتهذاالفصلينشأفيالمؤسسةحسابخاصللمؤمنعليهمالعاملينفيالقطاعالعاموتتكونمصادر

 -يلي: مماتمويله
%(منأجورالمؤمنعليهملغاياتتطبيقتأمين2االشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالقطاعالعامبنسبة)-أ

إصاباتالعمل.
%(منأجورالمؤمن12االشتراكاتالشهريةالتيتؤديهاالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة)-ب

%(في1عليهمالعسكريينلغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةعلىانتزادهذهاالشتراكاتبواقع)
%(.20لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه)1/1/2014كانونثانيمنكلعاماعتبارامن

األجهزةاألمنيةبنسبةاالشتراكاتالشهريةالتييؤديهاالقطاعالعاممنغيرالقواتالمسلحةاألردنيةو-ج
%(منأجورالمؤمنعليهملغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةعلىانتزادهذهاالشتراكات9)

%(.11لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه)1/1/2014%(فيكانونالثانيمنكلعاماعتبارًامن0,5بنسبة)
%(منأجور5,5المسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة)االشتراكاتالشهريةالتيتقتطعهاالقوات-د

المؤمنعليهمالعسكريينلغاياتتطبيقتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاة.
االشتراكاتالشهريةالتييقتطعهاالقطاعالعاممنغيرالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةبنسبة-هـ
%(فيكانونالثانيمنكلعام0,25علىانتزادهذهاالشتراكاتبنسبة)%(منأجورالمؤمنعليهم5,5)

%(.6,5لتصلهذهالنسبةبحدأقصاه)1/1/2014اعتبارًامن
الفوائدالتيتترتببسببالتأخيرفيدفعاالشتراكاتوفقأحكامهذاالقانونعلىأنيتماحتسابهاعلى-و

(يومًامنتاريخالتحاقهمبالعمل.60المؤمنعليهمبعدمرور)
الغراماتالمترتبةوفقأحكامهذاالقانون.-ز
ريعإستثمارأموالهذاالحساب.-ح
 المبالغالتيتؤديهاالحكومةلسدأيعجزمالييطرأعلىالحساب.-ط
  -73المادة      

مرةواحدةكلثالثسنواتعلىاألقلمنقبلجهةمتخصصةيتمفحصالمركزالماليلهذاالحساب
 بالدراساتاالكتواريةومصنفةعالميًا،وتلتزمالحكومةبدفعالمبالغلسدأيعجزطارئعلىهذاالحساب.
 -74المادة      
-تتولىالمؤسسةإدارةهذاالحساببمافيذلكمايلي:
(منهذاالقانون.72تحصيلالمواردالماليةالواردةفيالمادة)-أ



استثمارأموالهذاالحساب.-ب
 صرفجميعالحقوقالتأمينيةالواردةفيهذاالقانونللمؤمنعليهمالعاملينفيالقطاعالعام.-ج

 -75المادة 
-تلتزمالمؤسسةبتحويلالمبالغالتاليةإلىهذاالحساب:-أ
المبالغالتياستوفتهامنالقواتالمسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةلغاياتتأمينالمؤمنعليهمالعسكريين-1

ولغايةتاريخسرياناحكامهذاالقانونمععوائدهااالستثمارية.1/1/2003منتاريخ
واألجهزةاألمنيةلغاياتتأمينالمبالغالتياستوفتهامنالقطاعالعاممنغيرالقواتالمسلحةاألردنية-2
المؤمنعليهممنتاريخشمولهمولغايةتاريخسريانأحكامهذاالقانونمععوائدهااالستثمارية.
تقومالمؤسسةبخصمأيحقوقتأمينيةتمصرفهاللمؤمنعليهمالواردذكرهمفيالفقرة)أ(منهذه-ب

 المادة.
 -76المادة      
(منهذاالقانون،يستمرالعملبأحكامقانونالضماناالجتماعيرقم107علىالرغممماوردفيالمادة)-أ
علىالمؤمنعليهالعسكريوذلكمعمراعاةأحكامالفقرات)ب(و)ج(و)د(و)هـ(و)و(2001(لسنة19)

منهذهالمادة.
)قانونمعدللقانونالضماناالجتماعي(على2009ة(لسن26التسريأحكامالقانونالمؤقترقم)-ب

المؤمنعليهالعسكري.
صاباتالعملوأمراضالمهنةللمؤمنعليه-ج لمقاصدهذاالقانونولغاياتتسويةالحقوقالتقاعديةوا 

العملالعسكريتعتمدالمؤسسةقراراتاللجانالطبيةالعسكريةلغاياتتقديرنسبةالعجزالناشئعنإصابات
ستحقاقراتبإعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمأوراتبإعتاللالعجزالجزئيالطبيعي وأمراضالمهنةوا 

الدائمالمفضيإلنهاءالخدمة.
تعتبرقراراتاللجنةالعسكريةالخاصةوكأنهاصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونلتقريرفيماإذاكان-د

منعليهالعسكرييشكلإصابةعمل.الحادثالذيتعرضلهالمؤ
التصرفأيحقوقتأمينيةللمؤمنعليهالعسكريعننسبالعجزالناشئةعنإصاباتالعملوأمراض-هـ

-المهنةإالعندتسويةحقوقهالتقاعديةبحيثتسوىهذهالحقوقوفقًالألسسالتالية:
خوخةاوراتبالتقاعدالمبكراوراتباعتاللالعجزعنداستحقاقالمؤمنعليهالعسكريراتبتقاعدالشي-1

الكليالطبيعيالدائماوراتباعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائميتمفيأيمنهذهالحاالتإضافةراتب
االعتاللالمقررلهعنإصابةالعملاوإصاباتالعملالتيتعرضلهااثناءخدمتهالعسكريةوذلكوفق

التقاعدالعسكريونظاماللجانالطبيةالعسكريةإلىراتبالتقاعداوراتباالعتاللالمستحقله.أحكامقانون
فيحالانتهاءخدماتالمؤمنعليهالعسكريدوناستحقاقهأيراتبتقاعداوراتباعتاللوسبقلهان-2



حالةتسويةحقوقهالتأمينيةعنتعرضإلصابةعملاوإصاباتعملأثناءالخدمةالعسكريةفيتمفيهذهال
هذهاإلصاباتوفقأحكامقانونالتقاعدالعسكريونظاماللجانالطبيةالعسكريةوذلكباستحقاقهراتباعتالل

الكلياالصابيالدائماوراتباعتاللالعجزالجزئياالصابيالدائماعتبارًامنتاريخانتهاءخدمتهاوالعجز
المقررفيتأمينإصاباتالعملحسبمقتضىالحالوبناًءعلىنسبةالعجزالمقررتعويضالدفعةالواحدة

مناللجانالطبيةالعسكرية.
نتمتتسويةحقوقهاالتقاعديةقبلسريانأحكام-و تسريأحكامهذاالفصلعلىجميعالحاالتالقائمةوا 

سةبهذاالخصوصملغاة،علىأنتعادتسويةهذاالقانونوتعتبرجميعالقراراتالسابقةالصادرةعنالمؤس
الحقوقالتقاعديةوفقأحكامهذاالفصلباستثناءالقراراتالصادرةعناللجنةالمشتركةالمشكلةبموجب

 .2012(لسنة61أحكامنظامالمؤمنعليهمالعسكريينرقم)
 -77المادة      
علىالرغممماوردفيأيقانونآخر،يجوزاقتطاعاشتراكاتالصناديقالخاصةوالديونالخاصةبالقوات

المسلحةاألردنيةواألجهزةاألمنيةمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوالمبالغالمستحقةللمؤمنعليه
(منقانونالضماناالجتماعي65مالمادة)العسكريأوللمستحقينعنهمعمراعاةاألولويةالمقررةوفقأحكا

 .2001(لسنة19رقم)
 -78المادة      
(منقانونالتقاعدالعسكري3(منالفقرة)و(منالمادة)2(و)1علىالرغممماوردفيأحكامالبندين)

-تسوىحقوقالمؤمنعليهالعسكريوفقًالمايلي:
فيحالاستشهادأووفاةأوفقدانالمؤمنعليهالعسكريتسوىحقوقهوفقًاألحكامقانونالضمان-أ

االجتماعيكماتسوىحقوقهوفقًاألحكامقانونالتقاعدالعسكريويتمفيهذهالحالةتطبيقالقانوناألفضل
كانقانونالضماناالجتماعيعلىحالتهبحيثيتمتخصيصالراتبالمستحقلهمنقبلالمؤسسةفيحال

هواألفضلوفيحالكانقانونالتقاعدالعسكريهواألفضلتقومالمؤسسةبتحويلاالشتراكاتالمقتطعةمن
أجرهواالشتراكاتالمدفوعةعنهإلىوزارةالماليةليتمبعدذلكتخصيصالراتبلهوفقًاألحكامقانونالتقاعد

العسكري.
تسوىحقوقالمؤمنعليهالعسكريفيحالحرمانهمنجميعحقوقهالتقاعديةوفقًاألحكامقانونالتقاعد-ب

-العسكريكمايلي:
إذاكانيتقاضىراتبتقاعدأوراتباعتاللمنالمؤسسة،تلتزمالمؤسسةفيهذهالحالةبتحويلالراتب-1

انونالتقاعدالعسكريعلىحالته.المستحقإلىوزارةالماليةلتطبيقأحكامق
إذاكانعلىرأسعملهأوانتهتخدماتهولميكنقدأكملشروطاستحقاقراتبالتقاعدالمخصصوفقًا-2

تلتزمالمؤسسةبتحويلاالشتراكات2001(لسنة19(منقانونالضماناالجتماعيرقم)44ألحكامالمادة)



مدفوعةعنهإلىوزارةالماليةلتطبيقأحكامقانونالتقاعدالعسكريعلىالمقتطعةمنأجرهواالشتراكاتال
حالته.

إذاكانعلىرأسعملهأوانتهتخدماتهوكانمستكماًلشروطاستحقاقراتبالتقاعدالمخصصوفقاً-3
تلتزمالمؤسسةفيحالتقدمه2001(لسنة19(منقانونالضماناالجتماعيرقم)44ألحكامالمادة)

بطلبتخصيصهذاالراتببتحويلالراتبالمستحقلهإلىوزارةالماليةلتطبيقأحكامقانونالتقاعد
 العسكريعلىحالته.

 أحكام عامــة: الفصل التاسع     
 -79المادة

يقصدبالمستحقينأفرادعائلةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتالل
-المنصوصعليهمفيهذهالمادةممنتتوفرفيهمشروطاالستحقاقالواردةفيهذاالقانون:

األرملة/األرمل.-أ
األبناءوالبنات.-ب
الوالـــدان.-ج
األخوات.المعالونمناإلخوةو-د
 الجنينحينوالدتهحيا.-هـ
  -80المادة     

إذاتوفىالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللفيدفعلكلمستحقنصيبهمنالراتب
(الملحقبهذاالقانون،وذلكابتداءمنأولالشهرالذيحدثتفيهوفاةالمؤمنعليهأو4وفقًاللجدولرقم)

منأولالشهرالذييليالشهرالذيحدثتفيهوفاةصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللحسب
 مقتضىالحال.

 -81المادة      
(منهذاالقانون،يصرفالنصيبمنالراتبللمستحقينالمبينينأدناهوفقًا79معمراعاةأحكامالمادة)-أ

-للشروطالتالية:
أوالدكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللومنكانيعيلهمالذكورمن-1

منإخوتهالذكورالذينالتتجاوزأعمارهمالثالثوالعشرينسنةعندالوفاةويستمرصرفالنصيبلهملحين
لىأنيزولذلكالعجزإكمالهمهذهالسنباستثناءاالبنأواألخالمصاببالعجزالكليفيصرفلهنصيبهإ

بقرارمنالمرجعالطبيعلىأنتتمإعادةفحصهمرةكلسنةمنتاريخاستحقاقالراتبولمدةالتتجاوز
سنتين.

أرملةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتاللوبناتهوأخواتهالعازبات-2



صيبأيمنهنعندزواجهاويعادلهافيحالطالقهاأوترملها.واألراملوالمطلقاتعندالوفاة،ويوقفن
زوجكلمنالمؤمنعليهاأوصاحبةراتبالتقاعدأوصاحبةراتباالعتاللالمتوفاةشريطةأنيكون-3

مصابًابالعجزالكليوأناليكونلهأجرمنعملاودخلمنمهنةأوراتبتقاعديآخريعادلنصيبهمن
دأوراتباعتاللزوجتهالمتوفاةفإذاكانذلكاألجرأوالدخلأوالراتبالتقاعديأقلممايستحقهراتبتقاع

منذلكالراتبيصرفلهبمقدارالفرقبينهما،ويوزعماتبقىمنالراتبعلىالمستحقيناآلخرينطبقًا
جبعيناالعتبارفيذلكالتوزيع.(الملحقبهذاالقانوندونأخذالزو4لألنصبةالمحددةفيالجدولرقم)

والدووالدةكلمنالمؤمنعليهأوصاحبراتــبالتقاعـدأوصاحبراتباالعتاللالمتوفى.-4
 فيحالوجودجنيناليصارإلىاعتبارهمنضمنالمستحقينإالبعدوالدتهحيًا.-ب
  -82المادة      

(منهذاالقانون،ينظرفيتوافرشروطاستحقاقالنصيبلكلمنالمستحقين81لغاياتتنفيذأحكامالمادة)
 علىأساستاريخوفاةأيمنالمؤمنعليهأوصاحبراتبالتقاعدأوصاحبراتباالعتالل.

 -83المادة      
يوقفصرفالنصيبالمستحقمنالراتبأليمنالمستحقينإذاعملبأجرأوكانتلديهمهنةتدر-أ

عليهدخاًلوكانذلكاألجرأوالدخليعادلذلكالنصيبأويزيدعليه،أماإذاكاناألجرأوالدخلأقلمن
النصيبالمستحقفيدفعلهمقدارالفرقبينهما،علىأنيعادإليهكاملنصيبهفيحالتركهالعملأوالمهنة

وذلكاعتبارًامنأولالشهرالذييليالشهرالذيتركفيهالعملأوالمهنة.
وصاحبراتبيستثنىمنأحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةوالدووالدةوأرملةكلمنالمؤمنعليهأ-ب
 التقاعدأوصاحبراتباالعتالل.
 -84المادة      
تعتمدالقواعدالتاليةللجمعبينالرواتبواألجورواألنصبةللمستحقينمنعائلةالمؤمنعليهاوصاحبراتب

التقاعدأوراتباالعتالل.
-األرملةواألرمل:-أ
يحقلألرملةالجمعبينراتبهاالتقاعديأوراتبهابسبباالعتاللأوأجرهامنالعملونصيبهامنراتب-1

التقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهامنزوجهاوتسريأحكامهذاالبندعلىاألرملةالمستحقةلنصيبها
ذه.قبلسريانأحكامهذاالقانونوذلكاعتبارًامنتاريخنفا
يحقلألرملةالجمعبيننصيبهامنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهامنزوجهاونصيبها-2

منرواتبالتقاعدأورواتباالعتاللالتيتؤولإليهامنوالديهاوأبنائها.
وجتهونصيبهمنيحقلألرملالجمعبيننصيبهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمنز-3

راتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمنأبنائه.



-األبناءوالبنات:-ب
يحقلألبناءالمستحقينالجمعبينأنصبتهممنراتبالتقاعـدأوراتـباالعتاللالتـيتؤولإليـهممـن-1

والديهم.
تاللالجمعبينراتبهاالتقاعديأوراتبهابسبباالعتالليحقلالبنةالتيتتقاضىراتبًاتقاعديًاأوراتباع-2

ونصيبهامنرواتبالتقاعدأورواتباالعتاللالتيتؤولإليهامنوالديها.
يحقلالبنالعاجزالجمعبينراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموبيننصيبهمنرواتبالتقاعدأو-3

همنوالديه.رواتباالعتاللالتيتؤولإلي
اليحقلألبناءوالبناتالجمعبيننصيبهممنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهممنوالديهم-4

ونصيبهممنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصإلخوتهم.
-الوالــدان:-ج
راتبالتقاعدأوراتباالعتالليحقأليمنالوالدينالجمعبيناألجرمنعملأوالدخلمنمهنةأو-1

المخصصلهونصيبهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالذييؤولإليهمنابنهو/أوابنته.
يحقأليمنالوالدينالجمعبينأكثرمننصيبمستحقلهمنراتبالتقاعدأوراتباالعتالل-2

المخصصألكثرمنإبنأوإبنة.
-اإلخوةواألخوات:-د
يعتبراإلخوةواألخواتمستحقينللنصيبفيحالعدموجودأرملةاوأرملمستحقاوأبناءاوبناتاو-1

والدين.
يشترطالستحقاقاإلخوةواألخواتمايشترطالستحقاقاألبناءوالبناتبعدثبوتاإلعالةبموجبحجة-2
إعالةصادرةمنالمحكمةالمختصة.
اليجوزالجمعبينأكثرمننصيبيؤولمناإلخوةواألخواتوفيهذهالحالةيمنحالمستحقالنصيب-3

األكثر.
علىالرغممماوردفيهذهالمادة،يحقأليمنالمستحقينالجمعبيناألنصبةالمستحقةلهبماال-هـ

الل.يتجاوزثالثةأمثالالحداألدنىلراتبالتقاعدأوراتباالعت
لمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسإضافةأيحالةمنحاالتالجمعلميردعليهانصفيهذا-و

 القانون.
 -85المادة      
يحقالجمعبينأيمنالرواتبالمقررةبموجبأحكامهذاالقانونوأيراتبتقاعدأوراتباعتاللمقرر-أ

بموجبأيتشريعاتأخرى.
يحقلصاحبراتباعتاللالعجزالجزئياإلصابيالدائمأوصاحبراتباعتاللالعجزالكلي-ب



اإلصابيالدائمالجمعبينهذاالراتبوأيراتبتقاعدأوراتباعتالليخصصلهوفقأحكامهذاالقانون
باالعتاللأماإذاتجاوزاحدشريطةأناليزيدمجموعهماعلىثالثةأمثالالحداألدنىلراتبالتقاعدأورات

الراتبينثالثةأمثالهذاالحدفيستحقالراتباألكثر.
يحقالجمعبينراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمستحقبمقتضىأحكامهذاالقانونوتعويضالدفعة-ج

ةبذلكالتعويضعندالواحدةالمقررفيتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةإذالميتماعتمادالمدةالمتعلق
احتسابراتبالتقاعدأوراتباالعتاللباستثناءالرواتبالمقررةفيتأمينإصاباتالعملفاليجوزالجمع
بينراتباالعتاللوراتبالتقاعدوبينتعويضالدفعةالواحدةعنالفترةالسابقةالستحقاقالمؤمنعليههذا

الراتب.
عدالمبكراألردنيالجمعبينهـذاالراتبوأجرهمنأيعملمشمولبأحكاميحقلصاحبراتبالتقا-1-د

-هـذاالقانونشريطةمايلي:
(شهرًامنتاريخاستحقاقهراتبالتقاعدالمبكر.24انيكونقدانقطععنالعمللمدةالتقلعن)-أ

ةوالثالثيناشتراكًااالخيرةالسابقةأناليعودللعملفيأيمنالمنشآتالتيكانيعملبهاخاللالست-ب
علىاستحقاقهراتبالتقاعدالمبكر.

أناليعودالمؤمنعليهالذيتمتخصيصراتبالتقاعدالمبكرلهبموجبأحكامالفقرة)ج(منالمادة-ج
(منهذاالقانونإلىالعملفيمهنةخطرة.64)
تماعيفيحالعودتهللعمل.انيعودللشمولباحكامقانونالضماناالج-د

فيحالعودةصاحبراتبالتقاعدالمبكرالىعملمشمولبأحكامهذاالقانونيتمصرفنسبةمن-هـ
(الملحقبهذا7راتبالتقاعدالمستحقلهوذلكمنبدايةالشهرالذيعادفيهللعملوفقًاللجدولرقم)

القانون.
(الملحق7لمجلسالوزراءبناًءعلىتنسيبالمجلسزيادةحدودرواتبالتقاعدالواردةفيالجدولرقم)-و

بهذاالقانونكلثالثسنوات.
فيحالتركصاحبراتبالتقاعدالمبكرالواردذكرهفيالفقرة)د(منهذهالمادةالعمليعادصرفراتب-ز

منبدايةالشهرالتاليالنتهاءالخدمةوالتضافمدةاشتراكهالالحقةإلىمدةالتقاعدالمبكركماهووذلك
اشتراكهالسابقةإالعندأكمالهسنالستينللذكرأوسنالخامسةوالخمسينلألنثىأوفيحالحصولالوفاة،

هذاالقانونوذلكوفيهذهالحالةيعاداحتسابراتبالتقاعدالمستحقلهوتتمتسويةحقوقهوفقاألحكام
اعتبارامنبدايةالشهرالتاليإلكمالالسنأوحدوثالوفاةوفيجميعاألحواليجباناليقلراتبالتقاعد

الجديدالمخصصلهعنراتبالتقاعدالمخصصسابقا.
نونبدفعغرامةتلتزمالمنشأةالتيتستخدممتقاعدامبكراوالتقومبإبالغالمؤسسةوشمولهبأحكامهذاالقا-ح

%(منمجموعاألجورالتيصرفتهالهخاللفترةعملهلديها،كمايلتزمالمتقاعدمبكرافيهذه30بنسبة)



الحالةبإعادةالمبالغالمصروفةلهدونوجهحقمضافاإليهاالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضى
أحكامهذاالقانون.

(تسرياحكامهذهالفقرةعلىالمؤمنعليهالعسكري.71قرة)أ(منالمادة)معمراعاةأحكامالف-ط
اليجوزلصاحبراتبالتقاعدالمبكرغيراألردنيالجمعبينهذاالراتبوأجرهمنأيعملمشمول-2
تركهبأحكامهذاالقانون،علىأنيوقفصرفراتبالتقاعدمنبدايةالشهرالذيعادفيهللعمل،وفيحال

العمليعادصرفراتبالتقاعدالمبكركماهووذلكفيبدايةالشهرالتاليالنتهاءالخدمةوالتضافمدة
اشتراكهالالحقةإلىمدةاشتراكهالسابقةإالعندإكمالهسنالستينللذكروسنالخامسةوالخمسينلألنثىأو

ليإلكمالالسنأوحدوثالوفاةوفيجميعاألحوالفيحالحصولالوفاةوذلكاعتبارامنبدايةالشهرالتا
يجبأناليقلراتبالتقاعدالجديدالمخصصلهعنراتبالتقاعدالمخصصسابقا.

إذااستحقالمؤمنعليهراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائمفيعتبرخارجًابصورةنهائيةمننطاق-هـ
منذلكعودتهإلىعمليتقاضىعنهأجرًاولوكانهذاالعملمشموالتطبيقأحكامهذاالقانونواليغير

بأحكامهـذاالقانون.
(منالفقرة)د(منهذهالمادةيجوزلصاحبراتب1د(الواردةفيالبند)-معمراعاةالشروطمن)أ-و
اللالمستحقلهمعأجره%(منراتباالعت50اعتاللالعجزالجزئيالطبيعيالدائمالجمعبينمانسبته)

منالعملالمشمولبأحكامهذاالقانونعلىأنتتمإعادةاحتسابراتباالعتاللالمخصصلهبعدتركه
 العملووفقالمتوسطأجرهالجديدالخاضعلالقتطاعبعدإضافةمدةاشتراكهالالحقةإلىالسابقة.
 -86المادة      

راتباالعتاللأوأيمنالمستحقينإخطارالمؤسسةعنأيتغييرعلىصاحبراتبالتقاعدأوصاحب
يطرأعلىسببأوشروطاستحقاقهللراتبإذاكانمنشأنهذاالتغييرأنيؤديإلىقطعالراتبأووقفهأو
تخفيضهوذلكخاللثالثينيومًامنتاريخوقوعالتغيير،وفيجميعالحاالتتستردالمؤسسةجميعالمبالغ

لتيحصلعليهاأيمنهمدونوجهحقمعالغرامةالتيتحددهااألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاا
 القانونمحسوبةمنبدايةالشهرالتاليللحصولعلىتلكالمبالغوحتىتاريخردهاللمؤسسة.

 -87المادة      
(منهذاالقانون79فيالمادة)فيحالثبوتفقدانالمؤمنعليهيصرفللمستحقينالمنصوصعليهم-أ
مبلغيعادلراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةفيحالإكمالهشروطاستحقاقهذاالراتبويوزععليهموفقًاللجدول

(الملحقبهذاالقانونوذلكاعتبارًامنتاريخفقدانهإلىحينظهورهأوثبوتوفاته.4رقم)
فيالفقرة)أ(منهذهالمادةفيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذهإذاثبتتوفاةالمفقودالمشارإليه-ب

المادةصحيحًا.
إذاظهرالمفقودالمشارإليهفيالفقرة)أ(منهذهالمادةوأثبتتالتحقيقاتالتيتجريهاالسلطات-ج



شأةأوالمؤسسةأوالمختصةأنالفقدانكانبسببخارجعنإرادةالمفقودوانهلميكنبمقدورهإخطارالمن
أسرتهبمكانهفيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذهالمادةخاللمدةفقدانهصحيحًا،وفيغيرذلكمن

 الحاالتيعتبرماصرفللمستحقينبموجبهذهالمادةخاللمدةفقدانهدينًاعليه.
 -88المادة      
يعتبرمقدارراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوقيمةتعويضالدفعةالواحدةقطعيًاواليجوزالطعنفيهلدى

ايجهةإداريةأوقضائيةبعدانقضاءتسعينيومًامنتاريختبليغالقراربتخصيصراتبالتقاعدأوراتب
 االعتاللأوصرفتعويضالدفعةالواحدة.

-89لمادة ا     
يحددالحداألدنىلراتبالتقاعدأوراتباالعتاللبقرارمنمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالمجلسويعاد-أ

النظرفيهذاالحدكلخمسسنوات.
يزادراتبالتقاعدوراتباالعتاللعندتخصيصهبمبلغأربعينديناراباستثناءراتبالتقاعدالمبكرالذي-ب
ينارًاعندتخصيصهلمناليعودإلىعملمشمولبأحكامهذاالقانونعلىانيزادراتبيزادبمبلغعشريند

التقاعدالمبكربمبلغعشريندينارًاأخرىعندإكمالالمؤمنعليهالمتقاعدمبكرًاسنالستينللذكروسن
الخامسةوالخمسينلألنثىأوفيحالحصولالوفاة.

سيبالمجلسإعادةالنظرفيالزيادةالواردةفيالفقرة)ب(منهذهالمادةلمجلسالوزراءبناءعلىتن-ج
كلخمسسنوات.
يستثنىمنأحكامالفقرة)ب(منهذهالمادةالمؤمنعليهمالذينتمتسويةحقوقهمالتقاعديةوفقًاألحكام-د

 .2001(لسنة19ماعيرقم)وقانونالضماناالجت1978(لسنة30قانونالضماناالجتماعيالمؤقترقم)
 -90المادة      
-لمقاصدهذهالمادة:-أ
تعنيكلمةالتضخممعدلالنموفيأسعارسلةالمستهلكلسنةسابقةوالمعتمدمنالجهاتالرسمية-1

المختصة.
تعنيعبارةمتوسطاألجورمعدلاألجورالخاضعةألحكامهذاالقانونلسنةسابقةوفقًالسجالتوقيود-2

المؤسسةلغاياتربطالرواتببالتضخم.
يتمربطراتبالتقاعدوراتباالعتاللبالتضخمأوبمعدلالنموالسنويلمتوسطاألجورأيهماأقلعلى-ب

ندينارًاحدًاأعلىوذلكفيشهرأيارمنكلسنة.أنالتتجاوزالزيادةعشري
يتمربطالحداألعلىللزيادةالواردةفيالفقرة)ب(منهذهالمادةبالتضخمأوبمعدلالنموالسنوي-ج

لمتوسطاألجورأيهماأقلفيشهرأيارمنكلسنة.
)ب(منهذهالمادةلمنأكملسنالستينللذكريبدأربطراتبالتقاعدوراتباالعتاللوفقًاألحكامالفقرة-د



وسنالخامسةوالخمسينلألنثىباستثناءراتباعتاللالعجزالكليالطبيعيالدائموراتباعتاللالعجزالجزئي
الطبيعيالدائموراتبإعتاللالعجزالكلياإلصابيالدائموراتبتقاعدالوفاةالطبيعيةوراتبتقاعدالوفاة

عنإصابةالعملالتييتمربطهابالتضخمعنداستحقاقصرفهاوفقأحكامهذاالقانونوبغضالنظرالناشئة
 عنالسنوتسريأحكامهذهالمادةعلىالمؤمنعليهالعسكري.

 -91المادة      
اليجوزأنيتجاوزراتبالتقاعدأوراتباالعتاللالمخصصللمؤمنعليهومايلحقهمنزياداتمتوسط-أ

األجرالذيأحتسبالراتبعلىأساسه.
(من63يستثنىمنأحكامالفقرة)أ(منهذهالمادةالراتبالمخصصوفقًاألحكامالفقرة)ج(منالمادة)-ب

 هذاالقانون.
 -92المادة      
تلتزمالمؤسسةبأداءالحقوقالمقررةللمؤمنعليهاوالمستحقينوفقًاالحكامهذاالقانونكاملةولولمتقم-أ

المنشأةبالتأمينعليهوذلكعلىأساسمدةخدمةالمؤمنعليهومتوسطأجرهشريطةانيكونالعاملقدابلغ
خاللمدةالتتجاوزستةأشهرمنتاريخالتحاقهبالعمل.المؤسسةبعدمقيامالمنشأةبالتأمينعليه

إذانشأنزاععلىمدةخدمةالمؤمنعليهأوأجرهفتسوىحقوقهوفقًاألحكامهذاالقانونعلىأساس-1-ب
مدةالخدمةأومقداراألجرغيرالمتنازععليه.
اصدرقرارقضائيقطعيبشأنهذاالنزاعيعادالنظرفيحقوقالمؤمنعليهأوحقوقالمستحقينعنهإذ-2

فيدعوىكانتالمؤسسةطرفًافيها.
تعودالمؤسسةعلىالمنشأةبجميعمبالغاالشتراكاتالمستحقةوالفوائدوالغراماتالمنصوصعليهافيهذا-ج

 القانون.
 -93المادة      
اليجوزالحجزعلىراتبالتقاعدأوراتباالعتاللأوالمبالغالمستحقةللمؤمنعليهأوللمستحقينعنه

بمقتضىأحكامهذاالقانونإاللدينالنفقةأولدينالمؤسسةوبمااليتجاوزربعتلكالرواتبوالمبالغوتكون
 األولويةفيالحجزلدينالنفقة.

  -94المادة      
للمبالغالمستحقةللمؤسسةبمقتضىأحكامهذاالقانونحقاالمتيازعلىجميعأموالالمدينويكونلها-أ

األولويةعلىجميعالديونبعدالمصروفاتالقضائيةوأجورالعمالوللمؤسسةحقتحصيلهاوفقًالقانون
تحصيل

صالحياتالحاكماإلداريولجنةتحصيلاألموالاألموالاألميريةالنافذ،ولهذهالغايةيمارسالمديرالعام



األميريةبمقتضىذلكالقانون،ويجوزتقسيطها،كلهاأوبعضها،وفقًالألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا
القانون.

تعتبرالمبالغالمستحقةللمؤسسةواجبةاألداءخاللثالثينيومًامنتاريخالتبليغبوجوبدفعها،ويعتبر-ب
لتبليغكافيًالغاياتمباشرةالمديرالعاماتخاذإجراءاتالحجزوالتنفيذوفقأحكامقانونتحصيلاألموالا

األميريةبعدانقضاءالثالثينيومًادونالحاجةإلتخاذأيمنإجراءاتالتبليغأوالنشرالمنصوصعليهافي
القانونالمذكور.
جلساإلعفاءمنكلأوبعضالمديونيةالمترتبةعلىالمنشأةفيلمجلسالوزراءبناءعلىتنسيبالم-ج

حالإعالنإفالسهاأووضعهاتحتالتصفية.
-تعتبرالحاالتالتاليةسببًاموجبًاإلعدامأوإهالكالدينوذلكبقرارمنالمجلس:-1-د
موالمنقولةوغيرمنقولةوفاةالمدينوصدورقرارمنالمحكمةالمختصةبعدموجودتركةوعدموجودأ-أ

باسمالمدين.
مرورعشرسنواتعلىانتهاءتصفيةالشركةالمساهمةالعامةأومحدودةالمسؤوليةوتمتسديدجزءمن-ب

مديونيتهاللمؤسسةواستحالةتسديدباقيهـذهالمديونية.
مرورخمسسنواتعلىإغالقالمنشأةرسمياوترتبعليهامديونيةحتىتاريخإغالقهامبلغاليزيدعلى-ج
(دينارا.250)
مرورخمسسنواتعلىإيقافنشاطالمنشأةوعدمقيامهابتجديدتراخيصهاوترتبعليهامديونيةحتى-د

لىأنتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذا(ديناراع250تاريخإيقافنشاطهامبلغاليزيدعلى)
القانونالحاالتالتيتعتبرفيهاالمنشأةموقوفةالنشاط.
(منهذهالفقرة،للمؤسسةالحقفيالرجوععلىالمدينالـذيتماعتبار1علىالرغممماوردفيالبند)-2

وغيرمنقولةوالجائزالحجزعليهاقانونيًا.دينهمعدوماأوهالكاإ?اتبينالحقاوجودأموالمنقولةأ
يراداتهاوريعاستثماراتهابجميعاإلعفاءاتوالتسهيالتالممنوحةللوزاراتوالدوائر-هـ تتمتعالمؤسسةوا 

 الحكومية.
-95المادة     
يسقطحقالمؤمنعليهأوالمستحقينعنهفيالمطالبةبالرواتبوالمبالغالمستحقةبمقتضىأحكامهذا-أ

القانونبانقضاءعشرسنواتمنالتاريخالذيتعتبرفيهواجبةاألداء.
قضاءعشريسقطحقالمنشأةفيالمطالبةباستردادالمبالغالمدفوعةمنهازيادةعماهومقررقانونًابان-ب

سنواتمنتاريخدفعتلكالمبالغ.
يسقطحقالمؤسسةفيالمطالبةبالمبالغالمستحقةلهابمقتضىأحكامهذاالقانونبانقضــاءخمسعشرة-ج
 سنةمنتاريخاستحقاقها.
     



 -96المادة 
إذاانتقلتأموالصاحبالعملإلىالغيربأيصورةمنالصورفيكونالشخصالذيانتقلتإليههذه

ذاانتقلت األموالمسؤواًلبالتكافلوالتضامنمعصاحبالعملالسابقعنتأديةجميعحقوقالمؤسسةعليه،وا 
حدودماآلمنالتركةإلىكلواحدأموالصاحبالعملإلىالورثةفتكونالمسؤوليةتضامنيةفيمابينهمفي

 منهم.
 -97المادة      
علىالرغممنأحكامأيتشريعآخر،اليجوزبيعأيمنشأةأونقلملكيتهاأوالحصولعلىرخصة-أ

مهنلهاأوتجديدهاأوشطبتسجيلهاإالبعدالحصولعلىشهادةبراءةذمةمنالمؤسسة.
موجوداتأيمنشأةجرىإعالنإفالسهاأووضعهاتحتالتصفيةأوالتصرفبهااليجوزبيعأوتوزيع-ب

 إالبعــدقياموكيلالتفليسةأوالمصفيبإشعارالمؤسسةبوقوعالتصفيةأواإلفالس.
 -98المادة      
للمديرالعامأومنيفوضهخطيًامنموظفيالمؤسسةالحقفيالدخولإلىالمنشآتوأيأماكنعمل-أ

تابعةلهاخاللأوقاتعملهاواالطالععلىجميعالوثائقبمافيذلكالسجالتوالدفاتروالبياناتااللكترونية
لسيرةالمرضيةوالوظيفيةأليمنهموالحصولالتيتبينأعدادالعاملينفيهذهالمنشآتوأجورهم،ومايتعلقبا

علىنسخمنها،كمالهمحقالتحقيقفيأيموضوعيتعلقبتنفيذأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرة
بمقتضىأحكامهذاالقانونوفيأيمخالفةألحكامه.

اموموظفيالمؤسسةصفةتحقيقًاللغاياتالمقصودةمنالفقرة)أ(منهذهالمادة،تكونللمديرالع-ب
الضابطةالعدلية،ولهمبهذهالصفةسماعأقوالأصحابالعملوالعمالوأيأشخاصذويعالقة،واالستعانة

 برجالاألمنالعاموتحريرمحضربالوقائعواليجوزأنيطعنفيهإالبالتزوير.
 -99المادة      
تتولىالمؤسسةتبليغالقراراتالصادرةعنها،ويجوزلهاإجراءالتبليغاتبواسطةشركاتخاصة،يعتمدها-أ

المجلس،وعلىمنيتولىالتبليغاتأنيدرجبيانًابكيفيةوقوعالتبليغمذياًلباسمهوتوقيعه.
سواءكانالتبليغمنالمؤسسةتحدداألنظمةالصادرةبمقتضىأحكامهذاالقانونأسسإجراءالتبليغ-ب

 أومنالشركةالخاصة.
 -100المادة      
يعاقببغرامةالتقلعنألفديناروالتزيدعلىألفيديناركلمنأدلىبسوءنيةبأيبياناتغير-أ

صحيحةللحصوللنفسهأولغيرهعلىراتبأوتعويضبمقتضىأحكامهذاالقانوندونوجهحقأوللتهرب
منالوفاءبأيحقمنالحقوقالمقررةللمؤسسةوفقأحكامهذاالقانون.



تعاقبكلمنشأةمشمولةبأحكامهذاالقانونبغرامةمقدارهاخمسمائةدينارعنكلعامللمتقمبشموله-ب
فيأحكامهذاالقانون.

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

 -101المادة      
 تؤولإلىالمؤسسةجميعالمبالغوالغراماتالمحكومبهاوفقًاألحكامهذاالقانون.
 -102المادة      
-باستثناءمانصعليهصراحةفيهذاالقانون:
تقابلالتزاماتصاحبالعملفيتأمينالشيخوخةوالعجزوالوفاةبمقتضىأحكامهذاالقانونمكافأةنهاية-أ

الخدمةالمقررةوفقًاألحكامقانونالعملالنافذ.
يلتزمصاحبالعملبأداءمكافأةنهايةالخدمةوأيحقوقأخرىمستحقةبمقتضىأيقانونأونظامأو-ب

لينلديهأوالمستحقينعنالمددالسابقةلتطبيقأحكامهذاالقانونعندانتهاءخدمةكلعاملفياتفاقللعام
أيوقتمناألوقات.

تقابلالتزاماتصاحبالعملفيتأميناألمومةبمقتضىأحكامهذاالقانونالتزامهبمنحاألجرللمؤمن-ج
قانونالعملالنافذإذاكانتالمؤمنعليهاتستحقبدلإجازةعليهاالعاملةخاللإجازةاألمومةوفقًاألحكام

 األمومةبموجبأحكامهذاالقانون.
 -103المادة      
يحتفظالعمالبالحقوقالمكتسبةلهموفقأيأنظمةأوترتيباتأواتفاقياتجماعيةخاصةبمكافآتنهاية-أ

الخدمةإذاكانتتلكاألنظمةأوالترتيباتأواالتفاقياتتقررلهمحقوقًاماليةأفضلمنمكافأةنهايةالخدمة
المقررةبمقتضىقانونالعمل،ويلتزمأصحابالعملبأنيؤدواللعمالالذينيعملونلديهمالفروقبينتلك

لمؤسسةبمقتضىأحكامهذاالقانونوذلكعندانتهاءالحقوقالماليةواالشتراكاتالتييترتبعليهمدفعهال
خدماتهموعلىأنيحتفظالعمالممنلديهمأنظمةأواتفاقياتتمنحهمكاملمبلغمكافأةنهايةالخدمةدون

أيخصمبهذاالحق.
تبقىساريةالمفعولأيأنظمةأوترتيباتأواتفاقياتتتعلقباالدخاروالتوفيروالتأمينالصحيللعمال-ب

قبلنفاذأحكامهذاالقانون.
التنطبقأحكامالفقرة)أ(منهذهالمادة،علىالمؤمنعليهغيرالخاضعألحكامقانونالعملوتصرف-ج

 لهمكافأةنهايةالخدمةكاملة.
 -104المادة      



إذااستحقالمؤمنعليهغيراألردنيراتبالتقاعدأوراتباالعتاللفلهأوللمستحقينعنهالحقفيطلب
(منهذا70تبديلهذاالراتببتعويضالدفعةالواحدةالمنصوصعليهفيالفقرة)ب(منالمادة)

(شهرًاأيهماأكثر،وفيحالالوفاةيوزعمبلغالتعويض36القانون،أوبضربمقدارالراتبالمستحقفي)
 (الملحقبهذاالقانون.4علىالورثةالمستحقينعنهوفقًاللجدولرقم)
 -105المادة      
علىالرغممماوردفيأيتشريعآخر،يجوزاإلثباتفيالقضاياالتيتكونالمؤسسةطرفًافيهابجميعطرق

اإلثباتبمافيذلكالبياناتوالمعامالتااللكترونيةوالبياناتوالسجالتالصادرةعنأجهزةالحاسوبووسائل
 االتصالالحديثةوالمصدقعليهامنالمؤسسة.

  -106المادة     
-يصدرمجلسالوزراءاألنظمةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونبمافيذلكمايلي:-أ
النظامالمالي.-1
نظاماللوازموالعطاءاتواألشغال.-2
نظاماستثمارأموالالمؤسســة.-3
نظامالشؤونالخاصةبالمؤمنعليهمالعسكريين.-4
خدمينفيالمؤسسةوفقنظامالخدمةالمدنية.تنظمشؤونالموظفينوالمست-5
 يصدرالمجلسالتعليماتالتنفيذيةالالزمةلتنفيذأحكامهذاالقانونواألنظمةالصادرةبمقتضاه.-ب
 -107المادة      
(والجداولالملحقةبهوماطرأعليهمنتعديلعلى2001(لسنــة19يلغى)قانونالضماناالجتماعيرقم)

أنيستمرالعملباألنظمةوالتعليماتبمااليتعارضمعأحكامهذاالقانونإلىأنيتماستبدالغيرهابهاوفقًا
 ألحكامهخاللمدةالتتجاوزسنةواحدةمنتاريخنفاذأحكامهذاالقانون.

 -108المادة     
(لسنة7يعاداحتسابرواتبالتقاعدالتيتمتخصيصهاوفقًاألحكامقانونالضماناالجتماعيالمؤقترقم)

بمافيذلكإصاباتالعملالتيأدتإلىوفاةالمؤمنعليهوتمتطبيقأحكامالفقرة)هـ(منالمادة2010
 (منه.106يصهاوفقًاألحكامالمادة)(منالقانونالمذكورعليهاباستثناءالرواتبالتيتمتخص27)
 -109المادة      
 اليعملبأينصوردفيأيتشريعآخرإلىالمدىالذييتعارضفيهمعأحكامهذاالقانون.
 -110المادة      

 رئيسالوزراءوالوزراءمكلفونبتنفيذأحكامهذاالقانون.



 


