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ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن ا�ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

�صاحب الجاللة الها�شمية الملك عبد اهلل الثاني ابن الح�سين المعظم

�صاحب ال�سمو الملكي الأمير الح�سين ابن عبد اهلل الثاني ولي العهد المعظم

نـــح ��ن فيــــ�صـــ ��ل بـــ ��ن الح�سيــ ��ن نــائــ ��ب جاللــ ��ة الملـــ ��ك المعــظــ ��م
بمقتـ�ضـــــ ��ى الفقــــــ ��رة ( )1للمـــــــ ��ادة ( )94مــ ��ن الــد�ستـــــــــــــــــــور وبنــاء
عل ��ى مــ ��ا قـــــرره مجلــ� ��س الـــــــ ��وزراء بتـاريــــ ��خ  2010/3/16ن�صادق
بمقت�ضى المادة ( )31من الد�ستــور على القانــون الم�ؤقــــــــــت الآتــي
ون�أمــــ ��ر با�صـــــ ��داره وو�ضعــــه مو�ضـــــ ��ع التنفيـــــ ��ذ الم�ؤقــــــت وا�ضافته
ال ��ى قواني ��ن الدولة على ا�سا�س عر�ضه على مجل� ��س االمــة فــــي اول
اجتماع يعقده:

قانون مؤقت رقم ( )7لسنة 2010
قانون الضمان اإلجتماعي

الفصل األول
التعاريف ومجال التطبيق
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المادة 1
ي�سمى هذا القانون (قانون ال�ضمان االجتماعي ل�سنة .)2010

المادة 2
�أ -يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخ�ص�صة لها �أدناه ما
لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزير
الم�ؤ�س�سة
المجل�س
المدير العام
مجل�س الت�أمينات

:
:
:
:
:

مجل�س اال�ستثمار

:

�صندوق اال�ستثمار

:

رئي�س �صندوق اال�ستثمار :
الت�أمين
�صاحب العمل

:
:

الم�ؤمن عليه

:

�إ�صابة العمل

:
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وزير العمل.
الم�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان الإجتماعي.
مجل�س �إدارة الم�ؤ�س�سة.
مدير عام الم�ؤ�س�سة.
مجل�س ت�أمينات ال�ضم ��ان االجتماعي الم�شكل وفق �أحكام هذا
القانون.
مجل�س ا�ستثمار �أموال ال�ضمان االجتماعي الم�شكل وفق �أحكام
هذا القانون.
�صن ��دوق ا�ستثم ��ار �أموال ال�ضم ��ان االجتماع ��ي الم�ؤ�س�س وفق
�أحكام هذا القانون.
رئي�س �صندوق اال�ستثم ��ار المعين وفق �أحكام الفقرة (ج) من
المادة ( )14من هذا القانون.
�أي من الت�أمينات الم�شمولة بموجب �أحكام هذا القانون.
كل �شخ� ��ص طبيع ��ي �أو معن ��وي ي�ستخ ��دم عام�ل ً�ا �أو �أكثر من
الخا�ضعين لأحكام هذا القانون.
ال�شخ� ��ص الطبيعي الذي ت�سري عليه �أحكام هذا القانون ذكراً
كان �أم �أنثى.
الإ�صاب ��ة ب�أحد �أمرا�ض المهنة المبينة ف ��ي الجدول رقم ()1
الملح ��ق به ��ذا القان ��ون و�أي �أمرا� ��ض �أخ ��رى يق ��رر المجل�س
�إ�ضافته ��ا لهذا الج ��دول بناء عل ��ى تن�سيب المرج ��ع الطبي �أو
الإ�صاب ��ة النا�شئة ع ��ن حادث وق ��ع للم�ؤمن عليه �أثن ��اء ت�أديته
لعمل ��ه �أو ب�سبب ��ه بما في ذل ��ك كل حادث يقع ل ��ه خالل ذهابه
لعمل ��ه �أو عودته منه �شريطة �أن يكون الذهاب �إلى مكان العمل
والإياب منه بال�شكل المعتاد.

العجزالكلي الإ�صابي
الدائم

:

العجزالجزئي الإ�صابي
الدائم

:

العجزالكلي الطبيعي
الدائم

:

العجزالجزئي الطبيعي
الدائم

:

التعليمات التنفيذية

:

المرجع الطبي

:

راتب التقاعد

:

معامل المنفعة

:

راتب االعتالل

:

الأجــر

:

كل عج ��ز ين�ش� ��أ عن �إ�صاب ��ة العمل ويفقد الم�ؤم ��ن عليه ب�سببه
مقدرت ��ه الج�سدي ��ة على العمل ب�صفة دائم ��ة بن�سبة ال تقل عن
(.)%75
كل عج ��ز ين�ش� ��أ عن �إ�صاب ��ة العمل ويفقد الم�ؤم ��ن عليه ب�سببه
مقدرت ��ه الج�سدية عل ��ى العمل ب�صف ��ة دائمة بن�سب ��ة تقل عن
(.)%75
العج ��ز غي ��ر النا�شئ ع ��ن �إ�صابة العم ��ل وغير القاب ��ل لل�شفاء
ويح ��ول كلي ًا وب�صفة دائم ��ة دون مزاولة الم�ؤمن عليه لأي عمل
يتـقا�ضى عنه �أجر ًا �أو مهنة تدر عليه دخ ًال.
العج ��ز غي ��ر النا�شئ ع ��ن �إ�صابة العم ��ل وغير القاب ��ل لل�شفاء
ويفقد الم�ؤمن عليه ب�سبب ��ه القدرة على مزاولة عمله �أو مهنته
الأ�صلي ��ة �إال �أن ��ه ال يحول دون مزاولته لأي عم ��ل �آخر يتقا�ضى
عنه �أجر ًا �أو �أي مهنة �أخرى تدر عليه دخ ًال.
التعليم ��ات الت ��ي ي�صدره ��ا المجل�س وفق �أحكام ه ��ذا القانون
ويتم ن�شرها في الجريدة الر�سمية.
اللجن ��ة �أو اللجان الطبي ��ة الأولية �أو اال�ستئنافي ��ة التي ي�شكلها
المجل�س وفق احكام هذا القانون.
راتب التقاعد المبكر �أو راتب تقاعد ال�شيخوخة �أو راتب تقاعد
ال�شيخوخ ��ة الوجوبي �أو راتب تقاعد الوف ��اة الطبيعية �أو راتب
تقاعد الوفاة النا�شئة عن ا�صابة العمل.
�أي م ��ن الن�سب الت ��ي يحت�سب رات ��ب التقاعد المبك ��ر �أو راتب
تقاع ��د ال�شيخوخ ��ة �أو رات ��ب تقاعد ال�شيخوخ ��ة الوجوبي على
�أ�سا�سه ��ا وفق ًا لما هو مبين في الجدول رقم ( )5الملحق بهذا
القانون.
الرات ��ب المخ�ص� ��ص للم�ؤمن عليه ب�سبب العج ��ز الدائم �سواء
كان طبيعي ًا �أو نتيجة �إ�صابة العمل وفق �أحكام هذا القانون.
المقابل النقدي �أو المقابل العيني الذي يتقا�ضاه الم�ؤمن عليه
لق ��اء عمله وفق� � ًا للأ�س�س وال�ضوابط الت ��ي تحددها التعليمات
التنفيذية.
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الم�ستحقون

:

المعالون

:

التعطل

:

المتعطل
�إجازة الأمومة

:
:

المنتفع ��ون م ��ن عائلة الم�ؤم ��ن علي ��ه �أو عائلة �صاح ��ب راتب
التقاعد �أو راتب االعتالل الوارد ذكرهم في المادة ( )79من
هذا القانون.
�أفراد عائلة �صاحب رات ��ب التقاعد الذين يتولى �إعالتهم ويتم
تحديدهم وف ��ق احكام الفقرة (ج) من المادة ( )62من هذا
القانون.
الحال ��ة الت ��ي ال تتوافر فيها فر�صة عم ��ل منا�سبة للم�ؤمن عليه
رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
الم�ؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.
المدة الزمنية التي تمنح للم�ؤمن عليها ب�سبب الوالدة.

ب -لمقا�صد هذا القانون تعني كلمة المن�ش�أة� :أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او م�ؤ�س�سة ر�سمية
او عامة او �أي �شركة او م�ؤ�س�ســـة او جمعيـــــة او �أي �شخــــ�ص طبيعي او اعتباري ي�ستخدم عامال
او اكث ��ر من اال�شخا� ��ص الخا�ضعين الحكام هذا القان ��ون� ،أو �أي �شخ�ص طبيعي يعمل لح�سابه
الخا�ص او �أي جهة اخرى تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة 3
�أ -ي�شمل هذا القانون الت�أمينات التالية:
 .1ت�أمين �إ�صابات العمل.
 .2ت�أمين ال�شيخوخة والعجز والوفاة.
 .3ت�أمين الأمومة.
 .4ت�أمين التعطل عن العمل.
 .5الت�أمين ال�صحي.
ب -ت�س ��ري الت�أمين ��ات ال ��واردة ف ��ي البندي ��ن ( )1و( )2م ��ن الفق ��رة (�أ) من هذه الم ��ادة على
الأ�شخا�ص الخا�ضعين لهذا القانون وت�سري الت�أمينات الواردة في البنود ( )3و( )4و( )5من
الفقرة ذاتها بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س.
ج -يج ��وز تطبيق �أي من الت�أمينات الواردة في الفق ��رة (�أ) من هذه المادة على مراحل بقرار من
مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س على �أن يحدد في هذا القرار ما يلي:
 .1تاريـــخ البـــدء بالتطبيق.
 .2الفئات الم�شمولة بالت�أمين.
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.3
.4
.5

تاريخ و�ضع المرحلة الأولى و�أي مرحلة �أخرى تالية مو�ضع التطبيق.
مناطق تطبيق الت�أمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.
فئات �أ�صحاب العمل والعمال الملزمين بالت�أمين في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

د -لمجل� ��س ال ��وزراء بناء على تن�سيب المجل� ��س �إعفاء المن�ش�آت من الفوائ ��د والغرامات والمبالغ
الإ�ضافية المترتبة وفق �أحكام هذا القانون لمدة ال تتجاوز �ستة �أ�شهر من تاريخ البدء بتطبيق
�أي مرحلة من مراحل الت�أمينات.
هـ .1 -لمجل� ��س ال ��وزراء بن ��اء على تن�سي ��ب المجل� ��س تطبيق الت�أمي ��ن ال�صح ��ي للم�ستفيدين منه
م�شتركي ��ن ومنتفعي ��ن �ســـواء من قب ��ل الم�ؤ�س�سة منفردة �أو باالتفاق م ��ع الم�ؤ�س�سات والجهات
المخت�صة ذات العالقة ولهذه الغاية ي�ستحدث في الم�ؤ�س�سة �صندوق خا�ص للت�أمين ال�صحي.
.2

لغايات تنفيذ �أحكام البند ( )1من هذه الفقرة ,ي�صدر نظام خا�ص يحدد فئات الم�ستفيدين
من هذا الت�أمين و�أحكامه و�شروطه الأخرى ون�سب االقتطاع من المن�ش�آت والم�ؤمن عليهم كما
يح ��دد هذا النظام كيفية �إدارة ال�صن ��دوق وا�ستثمار �أمواله والمناف ��ع الت�أمينية المترتبة على
تطبيق هذا الت�أمين.

المادة 4
�أ -يخ�ض ��ع لأح ��كام هذا القانون كل من الفئات المبينة تالي ًا ممن ال تقل �أعمارهم عن �ست ع�شرة
�سن ��ة دون �أي تمييز ب�سب ��ب الجن�سية ومهما كانت مدة العقد �أو �شكل ��ه و�أي ًا كانت طبيعة الأجر
�شريطة �أن ال يقل الأجر الذي تحت�سب اال�شتراكات على �أ�سا�سه عن �أي منهم عن الحد الأدنى
للأج ��ور المعتم ��د وفق ًا لقان ��ون العمل الناف ��ذ و�س ��واء �أكان �أداء العمل ب�ص ��ورة رئي�سية داخل
المملك ��ة �أم خارجها مع عدم الإخالل ب�أحكام االتفاقي ��ات الدولية التي تنظم قواعد االزدواج
في الت�أمينات:
 .1جميع العمال الخا�ضعين لأحكام قانون العمل النافذ.
 .2العاملون لح�سابهم الخا�ص و�أ�صحاب العمل وال�شركاء المت�ضامنون العاملون في من�ش�آتهم
على �أن تحدد التعليمات التنفيذية الأحكام المتعلقة ب�شمولهم بما في ذلك �ساعات العمل
واالجازات والراحة والتفتي�ش و�أجورهم الم�شمولة ب�أحكام هذا القانون.
 .3الموظفون غير التابعين للتقاعد بموجب �أحكام قانون التقاعد المدني �أو قانون التقاعد
الع�سكري.
 .4الأ�شخا�ص االردنيون العاملون لدى البعثات االقليمية والدولية والبعثات ال�سيا�سية �أو
الع�سكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية
التابعة لها.
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ب	-ال تخ�ضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون:
 .1الأ�شخا�ص الذين ي�ؤدون �إ�شتراكات تقاعدية وفق �أحكام قانون التقاعد المدني �أو قانون
التقاعد الع�سكري.
 .2الأ�شخا�ص غير الأردنيين العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات ال�سيا�سية �أو
الع�سكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية
التابعة لها.
 .3العمال الذين تكون عالقتهم ب�صاحب العمل غير منتظمة على �أن تحدد التعليمات
التنفيذية القواعد وال�شروط الالزم تحققها لإعتبار عالقة العمل منتظمة.
ج -مع مراعاة �أحكام المادة ( )3من هذا القانون يجوز تطبيق الت�أمينات على خدم المنازل ومن
ف ��ي حكمهم بقرار من مجل�س الوزراء بن ��اء على تن�سيب المجل�س وتنظم جميع الأمور المتعلقة
ب�شمولهم بهذه الت�أمينات بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة 5
�أ -ت�سري �أحكام هذا القانون المتعلقة بت�أمين �إ�صابات العمل على المتدربين على العمل الذين لم
يكمل ��وا �ست ع�شرة �سنة من �أعمارهم وفق ًا للتعليم ��ات التنفيذية دون �أن يتحمل �صاحب العمل
�أي �إ�شتراكات عنهم.
ب�	-إذا �أ�صي ��ب المت ��درب على العمل بالعجز الكل ��ي الإ�صابي الدائم �أو توفى نتيج ��ة �إ�صابة العمل
في�ستحق راتب ًا �شهري ًا يعادل الحد الأدنى المقرر لراتب االعتالل �أو راتب التقاعد.
ج�	-إذا �أ�صي ��ب المتدرب على العم ��ل بعجز جزئي دائم نا�شئ عن �إ�صاب ��ة العمل في�ستحق تعوي�ض ًا
يع ��ادل ن�سب ��ة ذلك العج ��ز �إلى الراتب الم�ش ��ار �إليه في الفقرة (ب) من ه ��ذه المادة عن �ستة
وثالثين �شهر ًا.
د -ينطب ��ق تعري ��ف (الم�ؤمن عليه) الوارد ف ��ي المادة ( )2من هذا القان ��ون على المتدرب الذي
�أكمل ال�ساد�سة ع�شرة من عمره.

المادة 6
�أ -م ��ع مراع ��اة احكام الفقرة (ج) من هذه الم ��ادة ،يكون الت�أمين في الم�ؤ�س�س ��ة الزامي ًا للفئات
المن�صو�ص عليها في الفقرة (�أ) من المادة ( )4من هذا القانون.
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ب	-ال يجوز تحميل الم�ؤمن عليه �أي ن�سبة من نفقات الت�أمين با�ستثناء ما ورد عليه ن�ص خا�ص في
هذا القانون والأنظمة ال�صادرة بمقت�ضاه.
ج -اذا كان �أ�صح ��اب المن�ش� ��أة خا�ضعي ��ن لأح ��كام نظام ت�أمي ��ن تقاعد الزام ��ي بمقت�ضى �أحكام
الت�شريع ��ات النافذة فيكون ت�أمينهم ف ��ي الم�ؤ�س�سة اختياري ًا وفق �أح ��كام المادة ( )7من هذا
القانون.

المادة 7
للم�ؤمن عليه الأردني الذي يخرج من نطاق تطبيق �أحكام هذا القانون و�أي �شخ�ص �أردني �سواء كان
مقيم� � ًا داخل المملك ��ة �أو خارجها االنت�ساب ب�صفة اختيارية �إلى ت�أمي ��ن ال�شيخوخة والعجز والوفاة
لغاي ��ات ح�صول ��ه على راتب التقاعد المبك ��ر او راتب تقاعد ال�شيخوخة �أو رات ��ب تقاعد ال�شيخوخة
الوجوبي او راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على �أن ي�ؤدي
اال�شت ��راكات التي تلتزم به ��ا المن�ش�أة والم�ؤمن عليه كاملة عن ه ��ذا الت�أمين ،وذلك وفق ًا للتعليمات
التنفيذية.

15

