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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 2020/10/14
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )104لسنة 2020
نظام استثناء بعض العاملين في المنشيت من الشمول بتعمين الشيةوخة
صادر بمقتضى البند ( )4من الفقرة ( د ) من المادة ( )4من قانون الضمان
االتتماعي رقم ( )1لسنة 2014
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المةةادة -1يسةةمى هةةذا النظةةام ( نظةةام اسةةتثناء بعةةض العةةاملين فةةي المنشةةيت مةةن
الشمول بتةعمين الشةيةوخة لسةنة  ) 2020ويعمةل بةه مةن تةاريخ نشةره
في الجريدة الرسمية.
المادة-2أ -يكون للكلمةات والعبةارات التاليةة حيثمةا وردت فةي هةذا النظةام المعةاني
ة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك-:
المة
القانون  :قانون الضمان االتتماعي .
المؤمن عليه :العامل األردني الذي تسري عليه أحكام هذا النظام .
ب -تعتمةةةد التعةةةاريف الةةةواردة فةةةي القةةةانون واألنظمةةةة التعمينيةةةة ال ةةةادرة
بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على
غير ذلك.
المادة-3أ -تطبق أحكام هذا النظةام علةى بعةض العةاملين فةي المنشةيت العاملةة فةي
قطةةاع االنتةةاج الزراعةةي النبةةاتي أو الحيةةواني وفةةي قطةةاع تكنولوتيةةا
المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية المعتمدة من المؤسسة.
ب -يشترط لشمول المنشعة بعحكام هذا النظام ما يلي-:
 -1أن ال يزيد عدد العاملين فيها على ( )25عةامالً عنةد التقةدم بطلةب
شمولها بعحكام هذا النظام.
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أن تكةةةةةةون مسةةةةةةجلة لةةةةةةدى الجهةةةةةةات الرسةةةةةةمية مةةةةةةن تةةةةةةاريخ
2019/10/1وما بعده .
أن ال يكةةون لمالةةك المنشةةعة الفرديةةة منشةةعة فرديةةة أخةةرى مسةةتثناة
في القطاع ذاته ،أو سبق له الح ول على استثناء لمنشعة فرديةة
أخرى في القطاع ذاته وتم اغالقها رسمياً.
أن ال تكةةةون المنشةةةعة مةةةن الشةةةركات التةةةي سةةةبق للشةةةركاء الةةةذين
يملكون ( )%50فعكثر منها االستفادة من االستثناء.
أن ال تكةةةون المنشةةةعة مةةةن منشةةةيت القطةةةاع العةةةام أو البلةةةديات أو
الشةةركات المسةةاهمة العامةةة أو مةةن الشةةركات المملوكةةة بالكامةةل
للحكومة.
أن تتقةةدم بالطلةةب خةةالل مةةدة ال تتجةةاوز خمةةس سةةنوات مةةن تةةاريخ
تسجيلها.

المادة -4أ -على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة ( )3للمجلةس شةمول أي
قطاعةات أو أنشةطة أو بةةرامج أو فئةات بنةا ًء علةةى تنسةيب المةدير العةةام
على أن يتم مراعاة أي مما يلي-:
 -1أن يؤدي الشمول إلى خلق ووائف تديدة للفئات المستهدفة.
 -2أن يكون من األنشطة غير المنظمة والمستهدف تنظيمهةا وتشةغيل
عمالة أردنية فيها.
 -3أن يكون الهدف من شمول القطاع تحفيز االقت اد الوطني.
ب -للمجلس بناء على تنسيب المدير العام في حاالت مبررة إلغاء شةمول
قطاعات أو أنشطة أو برامج أو فئات .
ج -إذا تةةةم بقةةةرار مةةةن المجلةةةس إلغةةةاء اسةةةتثناء أي مةةةن القطاعةةةات مةةةن
الشةةمول بعحكةةام هةةذا النظةةام تبقةةى المنشةةيت التةةي سةةبق اسةةتثناؤها
مستثناة حتى إكمالها المدة القانونية.
المادة -5يشترط لشمول المؤمن عليه بعحكام هذا النظام ما يلي-:
أ -أن ال يتجاوز سن الثامنة والعشرين عاماً.
ب -أن ال يكون صاحب عمل أو من في حكمه.
المادة-6أ -يتم شمول المنشعة بعحكام هذا النظام من بداية الشةهر الةذي قةدمت فيةه
الطلب بقرار من مدير إدارة الفرع.
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ب -إذا كان عدد العاملين في المنشعة عند التقدم بطلةب االسةتثناء أقةل مةن
( )25عةةامالً فيحةةق لهةةا اسةةتةدام عةةاملين تةةدد طةةمن هةةذا االسةةتثناء
وبما ال يتجاوز ( )25عامالً ويراعى عند اختيار العةاملين المسةتثنين
شمول األصغر سناً.
ج -فةةي األحةةوال تميعهةةا ال يجةةوز للمنشةةعة طلةةب اسةةتثناء أكثةةر مةةن ()25
عامالً خالل مدة خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
د -يتم إيقاف االستثناء الممنوح للمنشعة بقرار من مدير إدارة الفةرع إذا
تبين للمؤسسةة أنهةا قامةت بتغييةر القطةاع الةذي مةنا االسةتثناء علةى
أساسه اعتبارا ً من تاريخ إتراء التغيير.
المةةادة-7أ -تلتةةزم المنشةةعة التةةي تسةةري عليهةةا أحكةةام هةةذا النظةةام بشةةمول المةةؤمن
عليهم بالتعمينات التالية-:
 -1تعمين العجز الطبيعي والوفاة الطبيعية.
 -2تعمين إصابات العمل.
 -3تعمين األمومة والتعطل عن العمل.
 -4أي تعمين يتم إقراره الحقاً.
ب -لغايات تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هةذه المةادة تلتةزم المنشةعة بةدفع مةا
نسةةةبته ( )%1مةةةن أتةةةر المةةةؤمن عليةةةه الةاطةةةع لالقتطةةةاع لتغطيةةةة
االشتراكات المستحقة عن التعمين المشار اليه في البند ( )1من الفقرة
(أ) مةةن هةةذه المةةادة ،وتلتةةزم بةةدفع االشةةتراكات المترتبةةة عةةن تطبيةةق
التعمينات الواردة في البنةود ( )2و( )3و( )4مةن الفقةرة (أ) مةن هةذه
المةةادة وفق ةا ً للنسةةب المحةةددة فةةي القةةانون ،كمةةا تلتةةزم باقتطةةاع قيمةةة
االشةةتراكات الشةةهرية الةةواردة فةةي الفقةةرة (ب) مةةن المةةادة ( )48مةةن
القانون من أتور المؤمن عليهم.
المادة -8تبقى المنشيت مستفيدة من االستثناء وفق أحكام هةذا النظةام فةي أي مةن
الحاالت التالية-:
أ -إذا تم إيقاف نشةاطها ثةم عةادت لممارسةة نشةاطها مجةددا ً ولةم تكةن قةد
تجاوزت خمس سنوات من تاريخ تسجيلها.
ب -إذا أصبا عدد العاملين في المنشعة يزيد على ( )25عامالً.
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المةةادة -9تقةةوم المؤسسةةة بمراتعةةة أثةةر تطبيةةق أحكةةام هةةذا النظةةام علةةى الفئ ةات
المشمولة فيه خالل فترة ال تتجاوز( )24شهرا ً من تاريخ نفاذ أحكامه .
المادة -10يبت المجلس في الةالفات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام.
2020/10/14

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس
الوزراء ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
الرتبية والتعليم

وزير

نائب رئيس الوزراء ووزير
دولة للشؤون االقتصادية

الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

حممد حسن سليمان داوودية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

وزير
السياحة واآلثار

وزير
األشغال العامة واإلسكان

نايف محيدي حممد الفايز

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

وزير
العدل

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

وزير
دولة للشؤون القانونية

الدكتور بسام مسري شحادة التلهوني

وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

وزير
املالية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

وزير
التنمية االجتماعية

وزير
البيئة

أمين رياض سعيد املفلح

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
الصحة

املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة

وزير
التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
وزير
الداخلية

الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات

وزير
دولة لتطوير األداء املؤسسي

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
الدكتور باسم حممد موسى الطويسي

وزير
دولة

وزير
الشباب

وزير
الطاقة والثروة املعدنية
وزير
الثقافة

نبيل سليم عيسى املصاروة

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

املهندس مروان حنا سليمان خيطان

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

الزراعة

الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي

وزير
النقل

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

توفيق يوسف ابراهيم احلالملة

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

وزير
املياه والري

الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان
وزير
العمل ووزير دولة لشؤون االستثمار

الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني

