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المادة 59

تتكون م�سادر تمويل تاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة مما يلي: اأ- 

ال�ستراكات ال�سهرية التي توؤديها المن�ساأة بن�سب�ة ت�سعة بالمائة من اأجور الموؤمن عليهم.  .1

اأجور  من  بالمائة  ون�سف  خم�سة  بن�سبة  المن�ساأة  تقتطعها  التي  ال�سهرية  ال�ستراكات   .2

الموؤمن عليهم.

ال�ستراكات ال�سهرية التي يوؤديها الموؤمن علي�هم المنت�سبون ب�سف�ة اختيارية وفقًا لأحكام   .3

المادة )7( من هذا القانون بن�سب�ة )14.5%( من الأجر الخا�سع لالقتطاع.

من  تمكينهم  لغايات  الالزمة  المدد  اإ�سافة  مقابل  عليهم  الموؤمن  يوؤديها  التي  المبالغ   .4

ا�ستكمال �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة.

الفوائد والغرامات والمبالغ الإ�سافية التي تترتب على عدم التقيد باأحكام هذا التاأمين.  .5

ريع ا�ستثمار الأموال المتاأتية من هذه الم�سادر.  .6

للموؤ�س�سة تطبيق نظم تقاعد اإ�سافية اختيارية بموجب اأنظمة خا�سة ت�سدر لهذه الغاية. ب- 

المادة 60

ت�سمل خدمات تاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:

الرواتب ال�سهرية وتعوي�سات الدفعة الواحدة للموؤمن عليهم والم�ستحقين عنهم. اأ- 

نفقات الجنازة التي ي�ستحق دفعها في حال وفاة الموؤمن عليه خالل خدمته الم�سمولة باأحكام  ب- 

هذا القانون، وتحدد التعليمات التنفيذية مقدارها ومن ت�سرف لهم.

المادة 61

لغاي���ات تطبيق اأحكام ه���ذا القانون، يتم اإثبات ال�س���ن ب�سهادة ولدة ر�سمية للموؤم���ن عليه الأردني 

ووثيقة ر�سمية للموؤمن عليه غير الردني تعتمدها الموؤ�س�سة وفقًا للتعليمات التنفيذية.

المادة 62

ي�ستحق الموؤمن عليه راتب تقاعد ال�سيخوخة �سريطة تحقق ما يلي: اأ- 

اإكمال الموؤمن عليه الذكر �سن ال�ستين والموؤمن عليها الأنثى �سن الخام�سة والخم�سين.  .1

اأن تكون ا�ستراكاته في هذا التاأمين )180( ا�ستراكًا على الأقل منها )84( ا�ستراكًا عن   .2

خدمة فعلية.
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مع مراعاة اأحكام الفقرة )د( من هذه المادة، يح�سب راتب تقاعد ال�سيخوخة عن كل �سنة من  ب- 

�سنوات ال�ستراك بواقع )2.5%( لأول األف وخم�سمائة دينار من متو�سط الأجر ال�سهري الذي 

اتخ���ذ اأ�سا�س���ًا لت�سديد ا�ستراك الموؤمن عليه خالل ال�ستة والثالثي���ن ا�ستراكًا الأخيرة، وبواقع 

)2%( من باقي هذا المتو�سط الذي يزيد على مبلغ األف وخم�سمائة دينار.

ي���زاد رات���ب تقاعد ال�سيخوخ���ة اذا تولى الموؤمن علي���ه اإعالة �سخ�س اآخر، وتح���دد التعليمات  ج- 

التنفيذية ال�سروط المتعلقة بالإعالة واأو�ساعها وفق الن�سب والأ�س�س التالية:

زيادة بن�سبة )10%( لأول �سخ�س معال على اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سرة دنانير ول   .1

تزيد على خم�سين دينارًا.

زيادة بن�سبة )5%( لثاني �سخ�س معال وزيادة م�ساوية لها لثالث �سخ�س معال على اأن   .2

ل تقل هذه الزيادة لكل واحد عن خم�سة دنانير ول تزيد على خم�سة وع�سرين دينارًا.

عن���د احت�ساب رات���ب تقاعد ال�سيخوخ���ة يجب اأن ل تتج���اوز الزيادة في متو�س���ط الأجر الذي  د- 

يح�س���ب هذا الراتب عل���ى اأ�سا�سه باأكثر من )60%( من اأجر الموؤم���ن عليه في بداية ال�ستين 

ا�ست���راكًا الأخيرة كما يجب اأن ل يقل المتو�سط ع���ن هذا الأجر باأكثر من )20%( وفي جميع 

الأحوال يجب مراعاة ما يلي:

للموؤمن عليه الذي يكمل خالل عام 2011 �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة اأو   .1

)216( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)180( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى وفي هذه 

الحالة يجب اأن ل تتجاوز الزيادة في متو�سط اأجره الذي يح�سب راتب تقاعد ال�سيخوخة 

على اأ�سا�سه باأكثر من )77%( من اأجره في بداية الثنين وال�سبعين ا�ستراكًا الأخيرة.

للموؤمن عليه الذي يكمل خالل عام 2012 �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة اأو   .2

)216( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)180( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى وفي هذه 

الحالة يجب اأن ل تتجاوز الزيادة في متو�سط اأجره الذي يح�سب راتب تقاعد ال�سيخوخة 

على اأ�سا�سه باأكثر من )95%( من اأجره في بداية الربعة والثمانين ا�ستراكًا الأخيرة.

للموؤمن عليه الذي يكمل خالل عام 2013 �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة اأو   .3

)216( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)180( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى وفي هذه 

الحالة يجب اأن ل تتجاوز الزيادة في متو�سط اأجره الذي يح�سب راتب تقاعد ال�سيخوخة 

على اأ�سا�سه باأكثر من )114%( من اأجره في بداية ال�ستة والت�سعين ا�ستراكًا الأخيرة.

للموؤمن عليه الذي يكمل خالل عام 2014 �سروط ا�ستحقاق راتب تقاعد ال�سيخوخة اأو   .4

)216( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)180( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى وفي هذه 

الحالة يجب اأن ل تتجاوز الزيادة في متو�سط اأجره الذي يح�سب راتب تقاعد ال�سيخوخة 

على اأ�سا�سه باأكثر من )136%( من اأجره في بداية المائة والثمانية ا�ستراكًا الأخيرة.

تقاعد  راتب  ا�ستحقاق  �سروط   2014/12/31 تاريخ  بعد  يكمل  الذي  عليه  للموؤمن   .5

بالن�سبة  فعليًا  ا�ستراكًا  و)180(  للذكر  بالن�سبة  فعليًا  ا�ستراكًا   )216( اأو  ال�سيخوخة 
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لالأنثى وفي هذه الحالة يجب اأن ل تتجاوز الزيادة في متو�سط اأجره الذي يح�سب راتب 

تقاعد ال�سيخوخة على اأ�سا�سه باأكثر من )160%( من اأجره في بداية المائة والع�سرين 

ا�ستراكًا الأخيرة.

المادة 63

للموؤم���ن عليه ال�ستمرار في ال�سمول باأحكام ه���ذا القانون، اأو اللتحاق بعمل جديد م�سمول به  اأ- 

بع���د اإكمال �سن ال�ستين للذكر اأو �سن الخام�سة والخم�سين لالأنثى وحتى اإكمال المدة الموجبة 

ل�ستحق���اق راتب تقاع���د ال�سيخوخة، ويعتبر الموؤم���ن عليه خالل هذه الم���دة م�سموًل باأحكام 

ه���ذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة على ا�سا�س �سن ال�ستين للذكر و�سن الخام�سة 

والخم�سين لالنثى.

عل���ى المن�س���اأة ال�ستم���رار في �سم���ول الموؤم���ن عليه في ح���ال ا�ستم���راره في العم���ل لديها اأو  ب- 

ا�ستخدام���ه بعمل بعد اإكماله �سن ال�ستين للذكر و�سن الخام�سة والخم�سين لالأنثى اإذا كان من 

�س���اأن ذلك ا�ستكم���ال الموؤمن عليه المدة الموجبة ل�ستحقاق رات���ب تقاعد ال�سيخوخة، وتلتزم 

المن�س���اأة بدفع ال�ست���راكات المترتبة على ذلك، وفي هذه الحالة يعتب���ر الموؤمن عليه م�سموًل 

باأح���كام ه���ذا القانون ولهذه الغاية يعتمد معامل المنفعة عل���ى ا�سا�س �سن ال�ستين للذكر و�سن 

الخام�سة والخم�سين لالنثى.

يج���وز للموؤم���ن عليه خالل مدة �ستة اأ�سهر من تاريخ اإكمال �سن ال�ستين للذكر اأو �سن الخام�سة  ج- 

والخم�سي���ن لالأنث���ى، وكان ق���د اأكم���ل الم���دة الموجب���ة ل�ستحقاق رات���ب تقاع���د ال�سيخوخة، 

ال�ستم���رار في ال�سمول باأحكام هذا القانون، لغاية �سن الخام�سة وال�ستين للذكر و�سن ال�ستين 

لالأنث���ى لغايات زي���ادة راتب تقاع���د ال�سيخوخة، وذلك اإم���ا اإختياريًا اأو بموافق���ة المن�ساأة في 

ح���ال اإ�ستمراره في العمل لديها اأو اإلتحاقه بعمل جدي���د، وفي هذه الحالة يح�سب راتب تقاعد 

ال�سيخوخة الوجوبي وفقًا لمعامل المنفعة الوارد في الجدول رقم )5( الملحق بهذا القانون.

ل يج���وز للموؤم���ن عليه الذي خ�س����س له راتب تقاع���د ال�سيخوخة اأو راتب تقاع���د ال�سيخوخة  د- 

الوجوبي العودة لل�سمول في اأحكام هذا القانون.

المادة 64

عل���ى الموؤ�س�س���ة بناًء على طلب الموؤمن عليه تخ�سي�س راتب تقاعد مبكر له اإذا انتهت خدمته  اأ- 

لأي �سبب كان �سريطة تحقق ما يلي:
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اأن تكون ا�ستراكاته في هذا التاأمين قد بلغت على القل )300( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة   .1

للذكر و)264( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

اأن يكون قد اأكمل �سن الخم�سين على الأقل.  .2

على الرغم مما ورد في الفقرة )اأ( من هذه المادة، على الموؤ�س�سة بناء على طلب الموؤمن عليه  ب- 

تخ�سي�س راتب تقاعد مبكر له اإذا اإنتهت خدمته لأي �سبب كان في اأي من الحالت التالية:

الموؤمن عليه الذي يكمل �سن الرابعة والأربعين قبل حلول تاريخ 2011/1/1 وذلك عند   .1

عن  يقل  ل  ما  التاأمين  في  ا�ستراكاته  وبلوغ  الأقل  على  والأربعين  ال�ساد�سة  �سن  اإكماله 

)228( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)192( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

الموؤمن عليه الذي يكمل �سن الثالثة والأربعين قبل حلول تاريخ 2011/1/1 وذلك عند   .2

عن  يقل  ل  ما  التاأمين  في  ا�ستراكاته  وبلوغ  الأقل  على  والأربعين  ال�سابعة  �سن  اإكماله 

)246( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)210( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

وذلك   2011/1/1 تاريخ  حلول  قبل  والأربعين  الثانية  �سن  يكمل  الذي  عليه  الموؤمن   .3

عند اإكماله �سن الثامنة والأربعين على الأقل وبلوغ ا�ستراكاته في التاأمين ما ل يقل عن 

)264( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)228( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

وذلك   2011/1/1 تاريخ  حلول  قبل  والأربعين  الحادية  �سن  يكمل  الذي  عليه  الموؤمن   .4

عند اإكماله �سن التا�سعة والأربعين على الأقل وبلوغ ا�ستراكاته في التاأمين ما ل يقل عن 

)282( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة للذكر و)246( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

الموؤمن عليه الذي يكمل �سن الخام�سة والأربعين على الأقل قبل حلول تاريخ 2011/1/1   .5

وكانت ا�ستراكاته في التاأمين بالتاريخ المذكور اأقل من )216( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة 

ا�ستراكاته في  تبلغ  اأن  بالن�سبة لالأنثى، �سريطة  ا�ستراكًا فعليًا  واأقل من )180(  للذكر 

التاأمين عند تقديم طلب تخ�سي�س الراتب ما ل يقل عن )228( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة 

للذكر و)192( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

1. على الرغم مما ورد في الفقرتين )اأ( و)ب( من هذه المادة، على الموؤ�س�سة بناء على طلب  ج- 

الموؤم���ن علي���ه الذي يعمل باإحدى المه���ن الخطرة تخ�سي�س راتب تقاعد مبك���ر له اإذا اإنتهت 

خدمته، لأي �سبب كان، �سريطة تحقق ما يلي:

فعليًا  ا�ستراكًا   )216( الأقل  على  بلغت  قد  التاأمين  هذا  في  اإ�ستراكاته  تكون  اأن  اأ. 

بالن�سبة للذكر و)180( ا�ستراكًا فعليًا بالن�سبة لالأنثى.

اأن يكون قد اأكمل �سن الخام�سة والأربعين على الأقل. ب. 

لغايات تطبيق البند )1( من هذه الفقرة، ي�سدر نظام خا�س لتحديد المهن الخطرة   .2

واأ�س�س اعتمادها وال�ستراكات ال�سافية التي يتوجب اأداوؤها.
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يح�س���ب راتب التقاعد المبكر وفقًا لالأ�س����س الواردة في الفقرات )ب( و)ج( و)د( من المادة  د- 

)62( من هذا القانون وعلى اأ�سا�س معامل المنفعة الوارد في الجدول رقم )5( الملحق بهذا 

القان���ون ومتو�س���ط الأجر ال�سهري ال���ذي اتخذ اأ�سا�س���ًا لت�سديد ا�ستراك الموؤم���ن عليه خالل 

ال�ستين ا�ستراكًا الأخيرة.

ي�ستح���ق راتب التقاعد المخ�س�س وفقًا لأحكام هذه المادة اعتبارا من اأول ال�سهر الذي تقدم  ه�- 

ب���ه الموؤم���ن عليه بطلب تخ�سي�س هذا الراتب �سريطة اأن يق���دم طلبه بعد انتهاء ال�سهر الذي 

انتهت به خدمته.

يجوز للم�ستحقين من ورثة الموؤمن عليه المتوفى خارج خدمته الم�سمولة باأحكام هذا القانون  و- 

والذي اأكمل �سروط ا�ستحقاق راتب التقاعد المبكر وفقًا لأحكام هذه المادة اأن يتقدموا با�سم 

مورثهم بطلب ا�ستحق���اق هذا الراتب ويخ�س�س الراتب اعتبارًا من بداية ال�سهر الذي قدموا 

فيه هذا الطلب.

عل���ى الرغ���م من اأي ن�س اآخر ل ت�سري اأحكام هذه المادة عل���ى الموؤمن عليه الذي يتم �سموله  ز- 

باح���كام ه���ذا القان���ون لأول مرة بع���د تاري���خ 2009/10/6 با�ستثناء ح���الت المهن الخطرة 

الواردة في الفقرة )ج( منها.

المادة 65

للموؤم���ن عليه الذي اأكم���ل �سن ال�ستين للذكر و�سن الخام�سة والخم�سي���ن لالأنثى اأو ا�ستمر بعد  اأ- 

ذل���ك ولم يكمل الحد الدنى م���ن ال�ستراكات الالزمة ل�ستحقاق رات���ب تقاعد ال�سيخوخة اأن 

يطلب اإ�سافة المدة الالزمة لغاي�ات تمكينه من اإكمال المدة الموجبة ل�ستحقاق هذا الراتب، 

وذلك مقابل مبلغ يتم احت�سابه وفقًا للجدول رقم )3( الملحق بهذا القانون وعلى اأ�سا�س اأجره 

ال�سهري الأخيرالمعتمد لدى الموؤ�س�سة.

لمجل����س ال���وزراء بناء على تن�سي���ب المجل�س اإعادة النظر في الجدول رق���م )3( الملحق بهذا  ب- 

القانون.

المادة 66

ي�ستح���ق الموؤمن عليه راتب تقاع���د الوفاة الطبيعية اإذا وقعت الوفاة خ���الل خدمته الم�سمولة  اأ- 

باأح���كام ه���ذا القانون �سريطة اأن يكون قد �سدد ما ل يقل ع���ن )24( ا�ستراكًا فعليًا منها )6( 

ا�ستراكات مت�سلة.
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يح�سب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي: ب- 

بن�سبة )50%( من متو�سط الأجر ال�سهري الذي اأتخذ اأ�سا�سًا لت�سديد ا�ستراك الموؤمن   .1

عليه خالل الثني ع�سر ا�ستراكًا الأخيرة لأول األف وخم�سمائة ديناٍر من ذلك المتو�سط 

وبن�سبة )30%( من باقي المتو�سط الذي يزيد على األف وخم�سمائة دينار.

يزاد الراتب الم�سار اإليه في البند )1( من هذه الفقرة بن�سبة ن�سف بالمائة عن كل �سنة   .2

من �سنوات ا�ستراك الموؤمن عليه اإذا بلغ عدد ا�ستراكاته )60( ا�ستراكًا فاأكثر على اأن 

تزاد هذه الن�سبة اإلى واحد بالمائة اإذا بلغ عدد ا�ستراكاته )120( ا�ستراكًا فاأكثر.

المادة 67

ي�ستحق الموؤمن عليه راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم اأو راتب اعتالل العجز الجزئي  اأ- 

الطبيعي الدائم �سريطة تحقق ما يلي:

انتهاء خدمته.  .1

تاريح  من  ا�سهر  �ستة  تتجاوز  ل  مدة  خالل  العتالل  راتب  تخ�سي�س  بطلب  يتقدم  اأن   .2

انتهاء الخدمة.

اأن ل تقل ا�ستراكاته الفعلية عن )60( ا�ستراكًا منها )36( ا�ستراكًا مت�ساًل.  .3

ثبوت حالة العجز بقرار من المرجع الطبي.  .4

ل ي�ستح���ق الموؤم���ن عليه رات���ب اعتالل العجز الكل���ي الطبيعي الدائم اأو رات���ب اعتالل العجز  ب- 

الجزئي الطبيعي الدائم عن حالت العجز ال�سابقة ل�سموله باأحكام هذا القانون.

1. يح�س���ب راتب اعت���الل العجز الكل���ي الطبيعي الدائ���م بن�سبة )50%( م���ن متو�سط الأجر  ج- 

ال�سه���ري الذي اأتخ���ذ اأ�سا�سًا لت�سديد ا�ست���راك الموؤمن عليه خالل ال�ست���ة والثالثين ا�ستراكًا 

الأخي���رة لأول األ���ف وخم�سمائة دينار من ذلك المتو�سط وبن�سب���ة )30%( من باقي المتو�سط 

الذي يزيد على األف وخم�سمائة دينار.

بالمائة  ن�سف  بن�سبة  الفقرة  البند )1( من هذه  في  اإليه  الم�سار  العتالل  راتب  يزاد   .2

ا�ستراكًا  ا�ستراكاته )60(  بلغ عدد  اإذا  الموؤمن عليه  ا�ستراك  �سنوات  �سنة من  عن كل 

فاأكثر على اأن تزاد هذه الن�سبة اإلى واحد بالمائة اإذا بلغ عدد ا�ستراكاته )120( ا�ستراكًا 

فاأكثر.

يزاد راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم بن�سبة )25%( منه اإذا كان الموؤمن عليه   .3

باأعباء حياته  القيام  يعينه على  لمن  بحاجة  لأول مرة  الطبي  المرجع  اأمام  مثوله  وقت 

اليومية، وذلك بناء على قرار من المرجع الطبي، �سريطة اأن ل تتجاوز هذه الزيادة الحد 

الأدنى لالأجور المعتمد وفقًا لأحكام قانون العمل النافذ.
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1. يح�س���ب رات���ب اعتالل العج���ز الجزئي الطبيع���ي الدائم بن�سبة )75%( م���ن راتب اعتالل  د- 

العجز الكلي الطبيعي الدائم.

تتم زيادة راتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم بن�سبة ن�سف بالمائة عن كل �سنة   .2

من �سنوات ا�ستراك الموؤمن عليه اإذا بلغ عدد اإ�ستراكاته )60( ا�ستراكًا فاأكثر على اأن 

تزاد هذه الن�سبة اإلى واحد بالمائة اإذا بلغ عدد ا�ستراكاته )120( ا�ستراكًا فاأكثر.

لكل من الموؤ�س�سة و�ساحب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم اأو �ساحب راتب اعتالل  ه�- 

العج���ز الجزئ���ي الطبيعي الدائ���م طلب اإع���ادة الفح�س الطبي ف���ي اأي وقت خ���الل ال�سنتين 

التاليتين لتاريخ ثبوت هذا العجز وتتخذ الموؤ�س�سة بناًء على قرار من المرجع الطبي الجراءات 

التالية:

وقف الراتب اعتبارًا من اأول ال�سهر الذي يلي تاريخ �سدور قرار المرجع الطبي اإذا زالت   .1

�سفة العجز الكلي الطبيعي الدائم اأو العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

ت�سوية حقوق �ساحب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم وفقًا لأحكام الفقرة )د(   .2

من هذه المادة وذلك من اأول ال�سهر الذي يلي تاريخ �سدور قرار المرجع الطبي بانتفاء 

�سفة العجز الكلي وثبوت �سفة العجز الجزئي لديه.

وقف الزيادة المقررة على الراتب وفق اأحكام البند )3( من الفقرة )ج( من هذه المادة   .3

باأن �ساحب  الطبي  المرجع  قرار  تاريخ �سدور  يلي  الذي  ال�سهر  اأول  اعتبارًا من  وذلك 

مبا�سرة  يعينه على  اإلى من  بحاجة  يعد  لم  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز  اعتالل  راتب 

حياته اليومية.

اإذا تخل���ف �ساحب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيع���ي الدائم اأو �ساحب راتب اعتالل العجز  و- 

الجزئ���ي الطبيع���ي الدائم ع���ن اإعادة الفح�س الطب���ي الم�سار اليه في الفق���رة )ه�( من هذه 

الم���ادة فيوق���ف �سرف رات���ب العت���الل المخ�س�س له اإلى حي���ن مثوله اأم���ام المرجع الطبي 

لإعادة الفح�س الطبي له، وفي هذه الحالة، تقوم الموؤ�س�سة بت�سوية حقوقه وفقًا لنتيجة اإعادة 

الفح�س اعتبارًا من تاريخ وقف �سرف راتب العتالل.

يج���وز للموؤم���ن عليه الذي يزيد ع���دد ا�ستراكاته على )60( ا�ستراكًا اأن يق���دم للموؤ�س�سة طلبًا  ز- 

لفح�سه وهو على راأ�س عمله لبيان ما اإذا كان ينطبق على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي 

الدائم وذلك لمرة واحدة خالل مدة �سموله باأحكام هذا القانون.

على الرغم مما ورد في اأي ت�سريع اآخر بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الخدمة المدنية  ح- 

ونظ���ام اللجان الطبي���ة الحكومية، يكون المرج���ع الطبي لدى الموؤ�س�سة ه���و الجهة المخت�سة 

باإ�س���دار التن�سيب باإنهاء خدم���ات الموظفين العامي���ن الم�سمولين باأحكام ه���ذا القانون بعد 

ا�ستنف���اذ اإجازاته���م المر�سية وذل���ك لغايات ا�ستحق���اق راتب اعتالل العج���ز الكلي الطبيعي 

الدائم اأو راتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم.
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المادة 68

اذا انته���ت خدم���ة الموؤمن عليه في اأي يوم من ال�سهر لإكمال ال�س���ن اأو ثبوت العجز اأو وقوع الوفاة، 

فت�ستحق اأي من الرواتب التالية على ا�سا�س كامل مدة ال�سهر:

راتب تقاعد ال�سيخوخة. اأ- 

راتب تقاعد ال�سيخوخة الوجوبي. ب- 

راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اأو راتب تقاعد الوفاة النا�سئة عن ا�سابة العمل. ج- 

راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم اأو راتب اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم. د- 

المادة 69

ل���كل م���ن الموؤ�س�سة والموؤمن علي���ه الحق في العترا�س عل���ى جميع الق���رارات التي ت�سدرها  اأ- 

اللجن���ة الطبية الأولية اأم���ام اللجنة الطبية ال�ستئنافية الم�سكلة وف���ق اأحكام الفقرة )ج( من 

المادة )38( من هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

الطبيعي  الجزئي  العجز  او  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز  ثبوت  عدم  اأو  ثبوت  قرار   .1

الدائم.

القرار ال�سادر بعد اإعادة الفح�س.  .2

حاجة الموؤمن عليه ب�سبب عجزه اأو عدم حاجته اإلى من يعينه على القيام باأعباء حياته   .3

اليومية.

يق���دم العترا����س خالل ثالثين يومًا م���ن اليوم التالي لتاريخ تبلغ ق���رار اللجنة الطبية الأولية  ب- 

وعلى اأن يرفق بالعترا�س الوثائق الالزمة، ول تقبل اأي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

المادة 70

اإذا انته���ت خدم���ة الموؤمن عليه ب�سبب الوفاة اأو العج���ز الطبيعي خالل الخدمة اأو لإكماله �سن  اأ- 

ال�ستي���ن للذكر و�سن الخام�سة والخم�سين لالأنث���ى اأو تجاوزها دون ا�ستكمال �سروط ا�ستحقاق 

رات���ب التقاعد اأو راتب العتالل مهما بلغت مدة ا�ستراك���ه في�سرف له اأو للم�ستحقين، ح�سب 

مقت�س���ى الح���ال، تعوي�س الدفعة الواحدة بن�سب���ة )15%( من متو�سط الأج���ر ال�سهري لآخر 

)24( ا�ست���راكًا اأو م���ن متو�سط الأجر ال�سهري اإذا قل عدد ا�ستراكاته عن ذلك م�سروبًا بعدد 

ال�ستراكات.
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اإذا انته���ت خدم���ة الموؤم���ن عليه دون اإكمال���ه �سن ال�ستي���ن للذكر و�سن الخام�س���ة والخم�سين  ب- 

لالأنثى لتوافر حالة من حالت الخروج من نطاق اأحكام هذا القانون وفقًا للتعليمات التنفيذية 

في�س���رف ل���ه تعوي�س الدفعة الواح���دة وفقًا للن�سب التالية عن كل �سنة م���ن �سنوات ال�ستراك 

�سريطة اأن ل يقل عدد ا�ستراكاته عن اثني ع�سر ا�ستراكًا:

)10%( من مجموع الأجر الخا�سع لالقتطاع اإذا كان عدد ا�ستراكاته )120( ا�ستراكًا   .1

فاأقل.

 )120( على  ا�ستراكاته  عدد  زاد  اإذا  لالقتطاع  الخا�سع  الأجر  مجموع  من   )%12(  .2

ا�ستراكًا وقل عن )216( ا�ستراكًا.

)15%( من مجموع الأجر الخا�سع لالقتطاع اإذا كان عدد ا�ستراكاته ل يقل عن )216(   .3

ا�ستراكًا.

يج���وز للموؤمن عليه الذي تقا�س���ى التعوي�س بموجب اأحكام الفق���رة )ب( من هذه المادة وتم  ج- 

�سمول���ه مجددًا باأح���كام هذا القانون اعادة التعوي�س الم�سروف له م���ع الفائدة التي تحددها 

التعليم���ات التنفيذية وفي هذه الحالة تعتبر مدة خدمته التي اأعيد عنها التعوي�س خدمة فعلية 

لغايات احت�ساب راتب التقاعد اأو راتب العتالل، وفي حال وفاته يجوز للم�ستحقين اإعادة هذا 

التعوي�س وما ترتب عليه لغايات هذه الفقرة.


