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المادة 48

تتكون م�سادر تمويل تاأمين التعطل عن العمل مما يلي:

ال�ستراكات ال�سهرية التي توؤديها المن�ساأة بن�سبة ن�سف بالمائة من اأجور الموؤمن عليهم. اأ- 

ال�ستراكات ال�سهرية التي تقتطعها المن�ساأة بن�سبة واحد بالمائة من اأجور الموؤمن عليهم. ب- 

الفوائد والغرامات والمبالغ الإ�سافية التي تترتب على عدم التقيد باأحكام هذا التاأمين. ج- 

اأي م�ساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التاأمين. د- 

ريع ا�ستثمار الأموال المتاأتية من هذه الم�سادر. ه�- 

المادة 49

م���ع مراع���اة اأحكام قانون العم���ل النافذ، يطبق تاأمي���ن التعطل عن العمل عل���ى جميع الموؤمن  اأ- 

عليهم الم�سمولين باأحكام هذا القانون.

ي�ستثن���ى من اأحكام الفقرة )اأ( من هذه الم���ادة، الموؤمن عليهم المنت�سبون وفق اأحكام المادة  ب- 

)7( م���ن هذا القان���ون واأي فئة اأخرى من موظف���ي الدوائر الحكومي���ة والموؤ�س�سات الر�سمية 

والعامة يقرر مجل�س الوزراء ا�ستثناءها بناء على تن�سيب المجل�س. 

المادة 50

ي�سترط ل�ستحقاق الموؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي: اأ- 

تاريخ  قبل  ا�ستراكًا   )36( عن  القانون  هذا  لأحكام  وفقًا  ا�ستراكاته  عدد  يقل  ل  اأن   .1

ا�ستحقاقه لبدل التعطل عن العمل.

اأن ل يكون قد بلغ عمره )60( �سنة للذكر و)55( �سنة لالأنثى.  .2

تحدد التعليمات التنفيذية الأ�س�س والمعايير التي ي�ستحق الموؤمن عليه بموجبها هذا البدل.  ب- 

المادة 51

يوقف �سرف بدل التعطل عن العمل للموؤمن عليه اذا ثبت للموؤ�س�سة اأنه عاد اإلى عمل يتقا�سى  اأ- 

عنه اأجرًا اأو زاول عماًل تجاريًا اأو مهنيًا لح�سابه الخا�س وتحدد التعليمات التنفيذية اأي حالت 

اأخرى لإيقاف �سرف هذا البدل.
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اذا ثبت للموؤ�س�سة اأن الموؤمن عليه تقا�سى بدل التعطل عن العمل دون وجه حق فيتم ا�سترداد  ب- 

جمي���ع المبالغ الم�سروفة له مع الفائدة التي تحددها التعليمات التنفيذية مح�سوبة من تاريخ 

�سرف تلك المبالغ وحتى تاريخ ردها للموؤ�س�سة.

المادة 52

ي�سرف للموؤمن عليه بدل التعطل عن العمل وفقًا للمدد التالية: اأ- 

ثالثة ا�سهر اإذا كان عدد ا�ستراكاته بهذا التاأمين اأقل من )180( ا�ستراكًا.  .1

�ستة ا�سهر اإذا كان عدد ا�ستراكاته بهذا التاأمين )180( ا�ستراكًا فاأكثر.  .2

تعتب���ر الم���دد الم�سروف عنها بدل التعطل عن العمل الواردة ف���ي الفقرة )اأ( من هذه المادة  ب- 

م���دة خدمة فعلي���ة لغايات �سموله���ا باأحكام ه���ذا القانون، وله���ذه الغاية يخ�س���م من ح�ساب 

الموؤمن علي���ه ا�ستراكات تاأمين ال�سيخوخة والعجز والوف���اة بن�سبة )14.5%( من اأجره الذي 

تم احت�ساب البدل على اأ�سا�سه، على اأن يتم �سرف اأي منافع تاأمينية تتحقق للموؤمن عليه وفق 

احكام هذا القانون اأثناء هذة المدد على اأ�سا�س هذا الأجر.

المادة 53

يح�س���ب بدل التعطل ع���ن العمل للموؤمن عليه خ���الل مدة التعطل على ا�سا����س الن�سب المبينة  اأ- 

ادناه، من اآخر اأجر خا�سع لالإقتطاع:

)75%( لل�سهر الول.  .1

)65%( لل�سهر الثاني.   .2

)55%( لل�سهر الثالث.   .3

)45%( لكل من ال�سهر الرابع والخام�س وال�ساد�س.  .4

1. يك���ون الحد العلى ل�سافي بدل التعطل عن العمل خم�سمائة دينار �سهريًا ولمجل�س الوزراء  ب- 

بناء على تن�سيب المجل�س اإعادة النظر في هذا الحد زيادة اأو نق�سانًا.

لغايات تنفيذ احكام البند )1( من هذه الفقرة يتم احت�ساب �سافي بدل التعطل عن العمل   .2

بعد خ�سم ال�ستراكات الواردة في الفقرة )ب( من المادة )52( من هذا القانون.
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المادة 54

يب���داأ �سرف ب���دل التعطل عن العمل للموؤمن علي���ه اعتبارًا من اأول ال�سه���ر التالي لل�سهر الذي  اأ- 

تقدم خالله الموؤمن عليه بطلب �سرف هذا البدل.

ب- ل ي�سرف بدل التعطل عن ال�سهر الذي انهيت فيه خدمة المتعطل عن العمل.

المادة 55

ي�ستح���ق الموؤم���ن عليه ب���دل التعطل عن العم���ل لثالث مرات طيل���ة مدة �سمول���ه باأحكام هذا  اأ- 

القانون.

م���ع مراع���اة اأحكام الم���ادة )50( من هذا القان���ون، ي�سرف بدل التعطل ع���ن العمل لأي من  ب- 

المرتين الالحقتين للمرة الأولى اإذا كان عدد ا�ستراكات الموؤمن عليه في كل منهما ل يقل عن 

)36( ا�ستراكًا لحقًا ل�سرف بدل التعطل عن العمل.

المادة 56

ل يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وبدل اإجازة الأمومة ويتم �سرف البدل الأكثر. اأ- 

ل يجوز الجمع بين بدل التعطل عن العمل وتعوي�س الدفعة الواحدة الذي ي�سرف وفقًا لأحكام  ب- 

الم���ادة )70( من هذا القانون، وفي حال ا�ستحقاق هذا التعوي�س تتبع الإجراءات الواردة في 

المادة )57( من هذا القانون.

ل يج���وز الجم���ع بين بدل التعطل عن العم���ل واأي راتب تقاعد اأو رات���ب اعتالل مخ�س�س وفق  ج- 

اأحكام هذا القانون.

المادة 57

تعتب���ر اإيرادات تاأمين التعطل عن العمل ح�سابًا اإدخاري���ًا للموؤمن عليه، وتتم ت�سوية حقوقه من هذا 

الح�ساب عند خروجه نهائيًا من اأحكام هذا القانون وفقًا لالجراءات التالية:

يعاد للموؤمن عليه الر�سيد المتراكم في ح�سابه الإدخاري والمتكون من ال�ستراكات المقتطعة  اأ- 

م���ن اأجره وال�ست���راكات المدفوعة م���ن المن�س���اأة م�سافًا اليه���ا الريع ال�ستثم���اري المتحقق 

للح�س���اب الدخاري على المبالغ الم�ستثمرة مخ�سومًا منها جمي���ع المبالغ الم�سروفة له بدل 
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التعط���ل عن العمل والنفق���ات المترتبة على اإدارة هذا الح�ساب التي تح�سب وفقًا لالأ�س�س التي 

يحددها المجل�س.

اإذا كان ر�سي���د الح�س���اب الإدخ���اري للموؤمن علي���ه مدينًا ففي هذه الحال���ة ي�سترد مقدار هذا  ب- 

الر�سي���د من راتب التقاع���د اأو راتب العتالل اأو تعوي�س الدفع���ة الواحدة المخ�س�س للموؤمن 

علي���ه اأو اأي اأم���وال اأخ���رى عائدة ل���ه، ويجوز تق�سيط ه���ذه المبالغ من رات���ب التقاعد اأو راتب 

العتالل المخ�س�س له وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المادة 58

عل���ى الرغ���م من اأي ن����س اآخر، ل ي�س���رف بدل التعط���ل عن العم���ل اأو اأي جزء منه ف���ي الحالت 

التالية:

للموؤم���ن عليه الأردن���ي اذا اأ�سبح ر�سيد ح�ساب���ه الإدخاري قبل مدة ا�ستحقاق���ه لبدل التعطل  اأ- 

اأو خالله���ا مدين���ًا باأكثر من ثالث���ة اأ�سعاف متو�سط الأج���ر الذي احت�سب���ت ال�ستراكات على 

اأ�سا�س���ه خالل ال�ستة والثالثين ا�ست���راكًا الأخيرة �سريطة اأن ل يك���ون تخلف المن�ساأة عن دفع 

ال�ستراكات �سببًا في هذا الر�سيد المدين.

للموؤمن عليه غير الأردني اإذا لم يكن له ر�سيد دائن في ح�سابه الإدخاري.  ب- 


