
الفصل الثاني
التنظيم اإلداري للمؤسسة
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المادة 8

تن�س���اأ بمقت�س���ى اأحكام هذا القانون موؤ�س�س���ة ت�سمى )الموؤ�س�سة العام���ة لل�سمان الإجتماعي(  اأ- 

تتمت���ع بال�سخ�سي���ة العتبارية وذات ا�ستقالل مالي واإداري ولها به���ذه ال�سفة اأن تقوم بجميع 

الت�سرف���ات القانونية واإبرام العقود بما في ذلك ح���ق التقا�سي وتملك الأموال المنقولة وغير 

المنقول���ة وا�ستثماره���ا وقب���ول الهبات والإعان���ات والتبرع���ات والو�سايا والقترا����س والقيام 

بالإج���راءات القانوني���ة وان تنيب عنها له���ذه الغاية المحامي العام المدن���ي اأو اأي محام توكله 

لهذه الغاية.

يك���ون المرك���ز الرئي����س للموؤ�س�س���ة في عم���ان وله���ا اأن تن�سئ فروع���ًا ومكاتب داخ���ل المملكة  ب. 

وخارجها.

لغاي���ات اإ�ستثمار اأموال الموؤ�س�سة ين�ساأ فيها �سندوق ي�سم���ى )�سندوق ا�ستثمار اأموال ال�سمان  ج- 

الجتماعي( يتمتع با�ستقالل اإداري وتحدد كيفية اإدارته واآليات عمله والأموال المخ�س�سة له 

واإدارتها وا�ستثمارها بموجب نظام خا�س ي�سدر لهذه الغاية. 

المادة 9

يكون للموؤ�س�سة مجل�س اإدارة برئا�سة الوزير وع�سوية كل من: اأ- 

المديرالعام.  .1

رئي�س �سندوق ال�ستثمار.  .2

نائب محافظ البنك المركزي الذي ي�سميه المحافظ.  .3

اأمين عام وزارة ال�سحة.  .4

اأمين عام وزارة المالية.  .5

اأمين عام وزارة العمل.  .6

اأربعة يمثلون العمال يختارهم التحاد العام لنقابات العمال.  .7

والثنان  الأردن  �سناعة  غرفة  تختارهما  منهم  اثنان  العمل،  اأ�سحاب  يمثلون  اأربعة   .8

الآخران تختارهما غرفة تجارة الأردن.

يختار المجل�س من بين اأع�سائه نائبًا لرئي�سه يقوم مقامه عند غيابه. ب- 

تك���ون م���دة ع�سوية الع�ساء المن�سو����س عليهم في البندين )7( و)8( م���ن الفقرة )اأ( من  ج- 

هذه المادة ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي ع�سوية اي منهم حكمًا بقرار من 

المجل�س في اأي من الحالت التالية:
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اإذا تخلف عن ح�سور ثالث جل�سات عادية متتالية دون عذر م�سروع.  .1

اإذا فقد ال�سفة التي عين من اجلها في المجل�س كعامل او �ساحب عمل.  .2

اإذا حكم عليه باأي جرم مخل بالخالق والآداب العامة اأو ال�سرف اأو باأي جرم �سرقة اأو   .3

اإحتيال اأو اإ�ساءة ائتمان اأو باأي جناية ولو رد اليه اعتباره او �سمله عفو عام.

اإذا ا�ستحال عليه ممار�سة عمله كع�سو لمدة �ستة اأ�سهر متتالية.  .4

اإذا ثبت اإع�ساره اأو اأعلن اإفال�سه.  .5

المادة 10

يعق���د المجل�س اجتماعاته بدع���وة من رئي�سه مرة على الأقل كل �سه���ر وله اأن يعقد اجتماعات  اأ- 

غي���ر عادي���ة اإذا راأى رئي�س المجل�س �سرورة لذلك، اأو بناء عل���ى طلب مقدم من اأربعة اع�ساء 

على الأقل، يبين فيه اأ�سباب الدعوة لالجتماع والأمور التي �ستبحث فيه.

ب-  يك���ون اجتماع المجل����س قانونيا اإذا ح�سره ما ل يقل عن ثلثي اأع�سائه على اأن يكون من بينهم 

الرئي����س اأو نائب���ه وتتخذ القرارات بالإجم���اع اأو باأكثرية اأ�سوات الحا�سري���ن على الأقل وعند 

ت�ساوي الأ�سوات يرجح الجانب الذي �سوت معه رئي�س الجتماع.

للمجل�س اأن يدعو خبيرًا، اأو اأكثر، من المخت�سين لح�سور الجتماع لغايات ال�ستئنا�س براأيه. ج- 

تحدد مكافاأة رئي�س المجل�س واأع�سائه بقرار من مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب الوزير. د- 

المادة 11

يتول���ى المجل�س ال�سراف على �سوؤون الموؤ�س�سة واأعمالها وتناط به لهذا الغر�س جميع ال�سالحيات 

والمهام الالزمة بما في ذلك:

اإقرار ال�سيا�سة العامة للموؤ�س�سة ب�سقيها التاأميني وال�ستثماري. اأ- 

اإقرار الخطة العامة ل�ستثمار اأموال الموؤ�س�سة. ب- 

اإقرار الهيكل التنظيمي وجدول ت�سكي���الت الوظائف وو�سفها وو�سف المهام والم�سوؤوليات في  ج- 

الموؤ�س�سة. 

تعيين خبراء التاأمين وخبراء اكتواريين لفح�س المركز المالي للموؤ�س�سة واإعداده. د- 
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اإق���رار الموازنة ال�سنوية للموؤ�س�سة مع بيان اأوج���ه ال�سرف المختلفة والمبالغ المخ�س�سة لكل  ه�- 

منها.

اإقرار التقرير ال�سنوي والبيانات المالية الختامية للموؤ�س�سة. و- 

تعيين محا�سب قانوني لتدقيق ح�سابات الموؤ�س�سة. ز- 

رفع تقارير �سنوية لمجل�س الوزراء حول المركز المالي للموؤ�س�سة وادائها. ح- 

اإ�سدار التعليمات التنفيذية والتنظيمية الداخلية والمالية والإدارية والفنية للموؤ�س�سة بما يكفل  ط- 

تحقيق اأغرا�سها.

اإقتراح م�سروعات الأنظمة الخا�سة بالموؤ�س�سة. ي- 

تفوي�س من ينوب عنه بالتوقيع في الأمور المالية والق�سائية والإدارية. ك- 

ت�سكيل لجان دائمة وموؤقتة وتحديد مهامها و�سالحياتها واأتعابها. ل- 

المادة 12

يعي���ن المدير العام ويح���دد راتبه بقرار من مجل�س الوزراء بناء عل���ى تن�سيب الوزير ويتولى المهام 

وال�سالحيات التالية:

تطبيق ال�سيا�سة التي يقرها المجل�س وتنفيذ القرارات التي ي�سدرها. اأ- 

اإع���داد م�سروع الموازنة ال�سنوية والبيان���ات المالية الختامية للموؤ�س�سة وعر�سها على المجل�س  ب- 

لإقرارها.

اإع���داد التقاري���ر الخا�سة باأعم���ال الموؤ�س�سة والمتعلق���ة بحالتها المالية ورفعه���ا اإلى المجل�س  ج- 

ومتابعة اعمال الموؤ�س�سة.

الإ�سراف على موظفي الموؤ�س�سة وم�ستخدميها واإدارة جميع اأجهزتها. د- 

ال�سالحي���ات المنوطة به بمقت�س���ى الأنظمة والتعليمات التنفيذية ال�س���ادرة وفق اأحكام هذا  ه�- 

القانون.

اأي مهام و�سالحيات اأخرى يفو�سها له المجل�س على اأن يكون التفوي�س خطيًا ومحددًا. و- 
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المادة 13

ي�س���كل ف���ي الموؤ�س�سة مجل�س ي�سم���ى )مجل�س التاأمين���ات( برئا�سة المدير الع���ام وع�سوية كل  اأ- 

من:

ثالثة يختارهم المجل�س من بين اأع�سائه على اأن يكون اأحدهم من ممثلي العمال واآخر   .1

من ممثلي اأ�سحاب العمل.

ثالثة من خارج الموؤ�س�سة من ذوي الخبرة والخت�سا�س يعينهم مجل�س الوزراء بناء على   .2

تن�سيب المجل�س الم�ستند الى تو�سية الوزير.

يتولى مجل�س التاأمينات المهام وال�سالحيات التالية: ب- 

اقتراح ال�سيا�سة العامة التاأمينية ورفعها اإلى المجل�س لإقرارها.  .1

الالزم����ة  والبرامج  الخطط  وو�سع  للموؤ�س�سة  التاأمينية  ال�سيا�سة  تنفيذ  على  ال�سراف   .2

لتنفيذ تلك ال�سيا�سة ومتابعتها.

بيان  التاأمينى مع  للجانب  للموؤ�س�سة  ال�سنوية  الموازنة  باإقرار م�سروع  للمجل�س  التن�سيب   .3

اأوجه ال�سرف المختلفة والمبالغ المخ�س�سة لكل منها.

رفع التقارير الدورية للمجل�س عن الأن�سطة التاأمينية والأداء الوظيفي.  .4

مراجعة التقرير ال�سنوي عن اأعمال الجانب التاأميني والبيانات المالية الختامية المتعلقة   .5

بهذا الجانب والتن�سيب للمجل�س باإقراره.

ت�سمية اللجان الالزمة للعمل التاأميني وفقًا للتعليمات التنفيذية.  .6

اأغرا�س  تحقيق  يكفل  بما  التاأميني  للجانب  التنفيذية  التعليمات  م�سروعات  اإعداد   .7

الموؤ�س�سة ورفعها اإلى المجل�س.

والتعليمات  الأنظمة  بموجب  به  تناط  اأو  المجل�س  له  يفو�سها  اأخرى  �سالحيات  اأي   .8

التنفيذية ال�سادرة وفق اأحكام هذا القانون.

يختار مجل�س التاأمينات من بين اأع�سائه نائبًا لرئي�سه يقوم مقامه عند غيابه.  ج- 

تح���دد ال�سوؤون المتعلقة بمجل�س التاأمينات بما في ذلك اإدارته وكيفية عقد اإجتماعاته واإتخاذ  د- 

قراراته و�سالحيات رئي�سه ومكافاآت اأع�سائه بموجب نظام خا�س ي�سدر لهذه الغاية. 

المادة 14

ي�سكل في الموؤ�س�سة مجل�س ي�سمى )مجل�س ا�ستثمار اأموال ال�سمان الجتماعي( برئا�سة رئي�س  اأ- 

�سندوق ال�ستثمار وع�سوية كل من:

المدير العام.  .1
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اثنين يختارهما المجل�س من بين اأع�سائه احدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي   .2

اأ�سحاب العمل.

بناء  الوزراء  يعينهم مجل�س  والخت�سا�س  الخبرة  الموؤ�س�سة من ذوي  خم�سة من خارج   .3

على تن�سيب المجل�س الم�ستند الى تو�سية الوزير.

يتولى مجل�س ال�ستثمار المهام وال�سالحيات التالية: ب- 

و�سع ال�سيا�سة العامة ال�ستثمارية ل�سندوق ال�ستثمار ورفعها اإلى المجل�س لإقرارها.  .1

و�سع الخطة العامة ل�ستثمار اأموال الموؤ�س�سة ورفعها اإلى المجل�س لإقرارها.   .2

الالزمة  والبرامج  الخطط  وو�سع  للموؤ�س�سة  ال�ستثمارية  ال�سيا�سة  تنفيذ  ال�سراف على   .3

لتنفيذ تلك ال�سيا�سة ومتابعتها.

وخطتها  للموؤ�س�سة  ال�ستثمارية  ال�سيا�سة  لتنفيذ  الالزمة  ال�ستثمارية  القرارات  اتخاذ   .4

العامة وبما يتفق واحكام هذا القانون والنظمة ال�سادرة بمقت�ساه.

اأوجه  بيان  مع  ال�ستثمار  ل�سندوق  ال�سنوية  الموازنة  م�سروع  باإقرار  للمجل�س  التن�سيب   .5

ال�سرف المختلفة والمبالغ المخ�س�سة لكل منها.

رفع التقارير الدورية للمجل�س عن ن�ساط �سندوق ال�ستثمار وادائه.  .6

الختامية  المالية  والبيانات  ال�ستثمار  �سندوق  اعمال  عن  ال�سنوي  التقرير  مراجعة   .7

المتعلقة به والتن�سيب للمجل�س باإقرارها.

ت�سمية اللجان الالزمة للعمل ال�ستثماري وفقًا للتعليمات التنفيذية.  .8

اأغرا�س  تحقيق  يكفل  بما  ال�ستثمار  ل�سندوق  التنفيذية  التعليمات  م�سروعات  اإعداد   .9

الموؤ�س�سة ورفعها اإلى المجل�س.

والتعليمات  الأنظمة  بموجب  به  تناط  اأو  المجل�س  له  يفو�سها  اأخرى  �سالحيات  اأي   .10

التنفيذية التي ت�سدر بمقت�سى اأحكام هذا القانون.

يعي���ن مجل�س الوزراء بناء عل���ى تن�سيب الوزير رئي�سًا متفرغًا ل�سن���دوق ال�ستثمار لمدة ثالث  ج- 

�سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويحدد راتبه بقرار من مجل�س الوزراء.

يعي���ن مجل�س ال�ستثمار بن���اء على تن�سيب رئي�س �سندوق ال�ستثمار نائب رئي�س تنفيذي ل�سوؤون  د- 

ال�ستثمار ونائب رئي�س تنفيذي للعمليات.

يختار مجل�س ال�ستثمار من بين اأع�سائه نائبًا لرئي�سه يقوم مقامه عند غيابه. ه�- 

تحدد ال�سوؤون المتعلق���ة بمجل�س ال�ستثمار بما في ذلك اإدارته وكيفية عقد اإجتماعاته واإتخاذ  و- 

قرارات���ه ومكافاآت اأع�سائه و�سالحيات رئي�سه ونائبي الرئي����س الم�سار اليهما في الفقرة )د( 

من هذه المادة بموجب نظام خا�س ي�سدر لهذه الغاية.
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المادة 15

تك���ون مدة ع�سوية الع�ساء من خ���ارج الموؤ�س�سة المن�سو�س عليهم في الفق���رة )اأ( من المادتين 

)13( و)14( م���ن هذا القانون ثالث �سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتنتهي ع�سوية اأي منهم 

بطريقة تعيينه ذاتها.

المادة 16

ي�سكل المجل�س من بين اأع�سائه لجنة ت�سمى )لجنة المراقبة( من ثالثة اع�ساء على اأن يكون  اأ- 

اأحده���م اأمين عام وزارة المالي���ة وتكون مدة الع�سوين الآخرين ث���الث �سنوات قابلة للتجديد 

لمرة واحدة ، وي�سمى رئي�سها في قرار ت�سكيلها.

تتولى لجنة المراقبة المهام وال�سالحيات التالية: ب- 

التقارير  المالية وال�ستثمارية وتدقيق  بال�سوؤون  المتعلقة  الموؤ�س�سة  اإدارة  اأعمال  مراقبة   .1

المالية الخا�سة بها بما في ذلك بياناتها المالية الختامية قبل عر�سها على المجل�س.

مراجعة تقارير الرقابة الداخلية في الموؤ�س�سة واإبداء الراأي في اأنظمتها المالية والخطة   .2

الح�سابية العامة والأ�سول الح�سابية العامة والأ�سول المحا�سبية لها.

والأنظمة  القانون  هذا  اأحكام  بموجب  بها  المنوطة  الأخرى  ال�سالحيات  ممار�سة   .3

والتعليمات ال�س��ادرة ب�ساأنه.

ل يجوز اأن يكون المدير العام ورئي�س �سندوق ال�ستثمار اع�ساء في لجنة المراقبة.  ج- 

المادة 17

ي�سك���ل المجل���س لجنة ت�سمى )لجنة الحوكمة الر�سيدة( برئا�سة احد اع�سائه وع�سوية اإثنين  اأ- 

من مجل�س التاأمينات واإثنين من مجل�س ال�ستثمار، وتكون مدة الع�سوية في هذه اللجنة ثالث 

�سنوات قابلة للتجديد لمرة واح�دة.

تتولى لجنة الحوكمة الر�سيدة المهام وال�سالحيات التالية: ب- 

وو�سع  لقرارها  الموؤ�س�سة  في  ومعاييرها  الر�سيدة  الحوكمة  باأ�س�س  للمجل�س  التن�سيب   .1

ال�سوابط والليات التي تعزز اللتزام بهذه الأ�س�س والمعايير.

و�سع �سيا�سات لمنع ت�سارب الم�سالح والإقرارات المطلوبة من اع�ساء كل من المجل�س   .2

ومجل�س التاأمينات ومجل�س ال�ستثمار والتاأكد من مدى اللتزام بتلك ال�سيا�سات.
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مراجعة الهيكل التنظيمي للموؤ�س�سة من حيث توزيع الم�سوؤوليات وتفوي�س ال�سالحيات   .3

والتاأكد من وجود اآليات و�سيا�سات �سليمة لتقييم الأداء والم�ساءلة.

و�سع ال�سيا�سات العامة المتعلقة باإف�ساح الموؤ�س�سة عن اعمالها وان�سطتها.  .4

التاأكد من توافر مدونة لقواعد ال�سلوك تحكم اأخالقيات الوظيفة و�سلوكياتها وتعميمها   .5

على جميع موظفي الموؤ�س�سة.

تقديم تقرير �سنوي عن الحوكمة الر�سيدة في الموؤ�س�سة الى المجل�س.  .6

اإدارة  ومجال�س  مديري  هيئات  في  الموؤ�س�سة  تمثيل  عمليات  تنظم  التي  الأ�س�س  و�سع   .7

ال�سركات الم�ساهمة فيها بما ي�سمل تقييم الأ�سخا�س المقترحين لتمثيل الموؤ�س�سة.

اأي مهام اأو �سالحيات اخرى يكلفها بها المجل�س.  .8

ل يجوز الجمع بين ع�سوية لجنة الحوكمة الر�سيدة وع�سوية لجنة المراقبة. ج- 

ل يجوز اأن يكون المدير العام ورئي�س �سندوق ال�ستثمار اع�ساء في لجنة الحوكمة الر�سيدة. د- 

ل يج���وز الجم���ع بين ع�سوية اأي م���ن المجل�س اأو مجل�س التامينات اأو مجل����س ال�ستثمار وتمثيل  ه�- 

الموؤ�س�سة في رئا�سة اأو ع�سوية اأي من هيئات مديري ومجال�س اإدارة ال�سركات التي ت�ساهم فيها 

الموؤ�س�سة باإ�ستثناء ال�سركات المملوكة بالكامل للموؤ�س�سة وبموافقة مجل�س الوزراء على ذلك.

المادة 18

يتم فح�س المركز المالي للموؤ�س�سة مرة كل ثالث �سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخ�س�سة  اأ- 

بالدرا�سات الإكتوارية وم�سنفة عالميًا.

يج���ب اأن يتن���اول المركز المال���ي للموؤ�س�سة تقدي���ر اللتزامات القائمة ف���اإذا تبين وجود عجز  ب- 

مال���ي تلتزم الحكومة بت�سديد هذا العجز، ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه دينًا على 

الموؤ�س�سة تلتزم بت�سديده من اأي فائ�س يتوافر لديها في ال�سنوات المقبلة.

لمجل����س ال���وزراء بتو�سية من المجل�س اأن يقرر زيادة ن�سبة ا�ست���راكات التاأمين التي تلتزم بها  ج- 

كل من المن�ساأة والموؤمن عليه اأو التي يلتزم بها اأحدهما على اأن ل تزيد ن�سبة ا�ستراك الموؤمن 

عليه اإلى ا�ستراك المن�ساأة عما هو وارد في هذا القانون.

اذا تبي���ن نتيج���ة فح�س المركز المالي للموؤ�س�سة وفقًا لأح���كام الفقرة )اأ( من هذه المادة اأن  د- 

موج���ودات الموؤ�س�س���ة كما جرى تقديرها في ال�سن���ة العا�سرة من تاريخ اإج���راء التقييم �سوف 

تق���ل عن ع�سرة اأ�سعاف نفقاتها المقدرة في تلك ال�سنة فعلى مجل�س الوزراء بناء على تن�سيب 

المجل�س اإتخاذ الإجراءات الالزمة بما ي�سمن ت�سويب المركز المالي للموؤ�س�سة.


