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المادة 19

تتكون الموارد المالية للموؤ�س�سة من الم�سادر التالية: اأ- 

ال�ستراكات ال�سهرية التي توؤديها المن�ساآت والموؤمن عليهم.  .1

الفوائد التي تترتب ب�سبب التاأخير في دفع ال�ستراكات وفق اأحكام هذا القانون على ان   .2

يتم اإحت�سابها على الموؤمن عليهم بعد مرور )60( يومًا من تاريخ التحاقهم بالعمل.

الغرامات والمبالغ ال�سافية المترتبة وفق اأحكام هذا القانون.  .3

ريع ا�ستثمار اأموال الموؤ�س�سة.  .4

القرو�س التي تقدمها الحكومة ل�سد العجز المالي للموؤ�س�سة.  .5

المجل�س  يقبلها  اأخرى  ايرادات  واأي  والقرو�س  والو�سايا  والتبرعات  والإعانات  الهبات   .6

�سريطة موافقة مجل�س الوزراء عليها اإذا كانت من م�سدر غير اأردني.

ل يج���وز الإنف���اق من اأم���وال الموؤ�س�س���ة اإل لما يقت�سيه تطبي���ق اأحكام هذا القان���ون والأنظمة  ب- 

ال�سادرة بمقت�ساه.

المادة 20

يتم اإحت�ساب ال�ستراكات التي توؤديها المن�ساأة اأو التي تقتطع من اأجور الموؤمن عليهم وفقًا للتعليمات 

التنفيذية على اأن تتم مراعاة الحكام والأ�س�س والحدود التالية:

يك���ون الح���د الأعلى لالأجر ال���ذي تحت�سب ال�ستراكات عل���ى اأ�سا�سه خم�س���ة اأ�سعاف متو�سط  اأ- 

الأجور كما تم تعريفه في البند )2( من الفقرة )اأ( من المادة )90( من هذا القانون وب�سرط 

اأن ل يتجاوز هذا الحد خم�سة اآلف دينار.

ي�ستثنى من تطبيق اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة كل ممن يلي: ب- 

 )26( رقم  المعدل  القانون  مفعول  �سريان  تاريخ  قبل  بالتاأمين  الم�سمول  عليه  الموؤمن   .1

ل�سنة 2009 النافذ في تاريخ 2009/10/15، وفي هذه الحالة يكون الحد الأعلى لالأجر 

الذي تحت�سب ال�ستراكات على اأ�سا�سه خم�سة اآلف دينار.

وتم   2009/1/1 بتاريخ  دينار  اآلف  خم�سة  اأجره  تجاوز  قد  كان  الذي  عليه  الموؤمن   .2

احت�ساب ا�ستراكاته على هذا الأ�سا�س ، ول يوؤخذ باأي زيادة تطراأ على اأجره بعد التاريخ 

المذكور.

تلت���زم المن�ساأة بدفع كامل ال�ست���راكات الم�ستحقة عليها وعلى الموؤم���ن عليه، وتكون م�سوؤولة  ج- 

ع���ن دفعها م���ن تاريخ التح���اق الموؤمن عليه بالعمل لديه���ا وحتى تركه له �سه���رًا ب�سهر ويعتبر 
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ك�س���ر ال�سهر �سهرًا كاماًل لغايات تطبيق اأحكام هذا القانون، كما يعتبر �سهر الإنذار جزءًا من 

الخدمة الفعلية الم�سمولة باأحكام هذا القانون.

تحدد التعليمات التنفيذية قواعد ا�ستراك الموؤمن عليه في حال اإ�سابته اأو اإعارته اأو انتدابه اأو  د- 

اإيفاده في بعثة علمية اأو اإجازة درا�سية داخل المملكة اأو خارجها اأو خالل اإجازته المر�سية اأو 

اأي �سبب اآخر يوجب اإيقاف اأو تخفي�س اأجره، كما تحدد تلك التعليمات قواعد احت�ساب الأجر 

الذي توؤدى عنه ال�ستراكات في هذه الحالت ومن يلتزم باأدائها.

المادة 21

عل���ى المن�ساأة اأن تقدم للموؤ�س�سة بيان���ات مف�سلة تت�سمن اأ�سماء العاملي���ن والمتدربين لديها  اأ- 

واأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجل�س التاأمينات واأن تكون هذه البيانات مطابقة 

لدفاترها و�سجالتها التي تحتفظ بها وفق اأحكام الت�سريعات النافذة والتي تح�سب ال�ستراكات 

على ا�سا�سها.

اذا كان���ت المن�س���اأة تحتفظ بالبيان���ات باإحدى الو�سائ���ل اللكترونية فعليها، ف���ي هذه الحالة،  ب- 

اللتزام بالتعليمات التنفيذية التي تحدد �سروط اعتماد الموؤ�س�سة لهذه البيانات.

عند عدم توافر البيانات لدى المن�ساأة وفق احكام الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة اأو عدم  ج- 

مطابقته���ا للواقع تح�سب ال�ستراكات وفقًا لما تق���دره الموؤ�س�سة وتكون المن�ساأة ملزمة بدفعها 

بمقت�سى اأحكام هذا القانون، كما تتم ت�سوية حقوق الموؤمن عليه على هذا الأ�سا�س.

المادة 22

عل���ى المن�س���اة اأن ت���وؤدي ال�ست���راكات المقتطع���ة من اأج���ور الموؤم���ن عليهم العاملي���ن لديها  اأ- 

وال�ست���راكات التي توؤديها لح�سابهم اإلى الموؤ�س�سة خالل الخم�سة ع�سر يومًا الأولى من ال�سهر 

التالي لال�ستحقاق وفي حال تاأخرها تدفع فائدة تاأخير قدرها واحد بالمائة �سهريًا عن اأي من 

ال�ستراكات التي تاأخرت عن اأدائها.

لمجل�س الوزراء بناء على تن�سيب المجل�س زيادة ن�سبة الفائدة الم�سار اإليها في الفقرة )اأ( من  ب- 

هذه المادة.

تلت���زم المن�ساة بتزوي���د الموؤ�س�سة بالبيانات ال���واردة في المادة )21( من ه���ذا القانون وفقًا  ج- 

للنم���اذج التي يعتمدها مجل�س التاأمينات خالل المدة ال���واردة في الفقرة )اأ( من هذه المادة 

وفي حال تاأخرها تدفع غرامة تاأخير قدرها ن�سف بالمائة من ال�ستراكات الم�ستحقة عن كل 

�سهر تتاأخر فيه.
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تلت���زم المن�س���اة التي لم تقتطع ال�ستراكات ع���ن، كل اأو بع�س، العاملين لديه���ا اأو التي لم توؤِد  د- 

ال�ستراكات على اأ�سا�س الأجور الحقيقية باأن توؤدي مبلغًا اإ�سافيًا قدره ثالثون بالمائة من قيمة 

ال�ستراكات التي لم توؤدها ح�سب ال�سول دون اإنذار او اإخطار م�سبق من الموؤ�س�سة.

عل���ى المن�س���اأة تزوي���د الموؤ�س�سة ببيان باأ�سم���اء الموؤمن عليه���م العاملين لديه���ا الذين انتهت  ه�- 

خدماته���م وذلك خالل ثالثين يومًا م���ن تاريخ اإنتهاء خدمة كل منهم، وفي حال تاأخرها تدفع 

غرام���ة تاأخير تعادل ع�س���رة بالمائة من مقدار ال�ستراك ال�سهري وذل���ك عن كل �سهر تتاأخر 

فيه عن اإخطار الموؤ�س�سة بمن اإنتهت خدماتهم من الموؤمن عليهم ويح�سب مقدار الغرامة عن 

المدة الواقعة بين تاريخ اإنتهاء الخدمة وتاريخ تزويد الموؤ�س�سة بالإخطار.

اإذا تبي���ن لمجل�س التاأمينات ان هناك ظروفًا اأو اأحواًل ل تنطوي على �سوء نية حالت دون قيام  و- 

المن�ساأة باأداء ال�ستراكات الم�ستحقة اأو بعدم اإخطار الموؤ�س�سة باإنتهاء خدمة الموؤمن عليه في 

المواعيد المحددة فله اأن ين�سب اإلى المجل�س اإعفاء المن�ساأة بما ل يتجاوز �سبعين بالمائة من 

مجموع المبالغ ال�سافية والغرامات المن�سو�س عليها في الفقرات )ج( و)د( و)ه�( من هذه 

المادة.

اذا ترت���ب على المن�ساأة فوائد تاأخي���ر اأو غرامات تاأخير اأو مبالغ اإ�سافية بمقت�سى اأحكام هذه  ز- 

المادة نتيجة لتخلفها عن ت�سديد مبلغ معين من ال�ستراكات فيجوز للموؤ�س�سة ا�ستعمال اأي مبلغ 

م�سدد لت�سوية الفوائ���د والمبالغ الإ�سافية والغرامات الم�ستحقة عليها قبل ت�سوية ال�ستراكات 

التي تخلفت عن ادائها.

المادة 23

اإذا عهدت المن�ساأة بتنفيذ العمل لأي �سخ�س طبيعي اأو اإعتباري وجب عليها اإخطار الموؤ�س�سة باإ�سم 

ذل���ك ال�سخ����س وعنوانه قبل تاريخ بدء العم���ل باأ�سبوع على الأقل، وتعتب���ر المن�ساأة وهذا ال�سخ�س 

م�سوؤولين م�سوؤولية ت�سامنية عن الوفاء باللتزامات المقررة وفق اأحكام هذا القانون.


