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المادة ( ١ )
يسمى هذا القانون (قانون الضمان االجتماعي رقم (١) لسنة ٢٠١٤).

المادة ( ٢ )
أ-    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون املعاني اخملصصة لها أدناه 

ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

إصابة العمل

صاحب  العمل

املؤمن  عليه

التـأمني

رئيس صندوق االستثمار

رئيس مجلس االستثمار

اخلاضعني  من  أكثر  أو  عامالً  يستخدم  معنوي  أو  طبيعي  شخص  كل 
ألحكام هذا القانون.

بهذا  امللحق   (١) رقم  اجلدول  في  املبينة  املهنة  أمراض  بأحـد  اإلصابة 
على  بناء  اجلدول  لهذا  إضافتها  اجمللس  يقرر  أخرى  أمراض  وأي  القانون 
تنسيب املرجع الطبي أو اإلصابة الناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه 
أثناء تأديته لعمله أو بسببه مبا في ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه 
لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بالشكل املعتاد أو أن يكون 

ً للذهاب للعمل أو اإلياب منه. ً مقبوال الطريق الذي سلكه مسارا

ً كان أم  الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هـذا القانون ذكرا
أنثى.

أي من التأمينات املشمولة مبوجب أحكام هذا القانون.

رئيس مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي.

هذا  أحكام  وفق  املؤسس  االجتماعي  الضمان  أموال  استثمار  صندوق 
القانون.

رئيس صندوق االستثمار املعني وفق أحكام الفقرة (ج) من املادة (١٤) من 
هذا القانون.

صندوق االستثمار

مجلس  التأمينات 

مجلس  االستثمار

اجمللس

املدير  العام

مجلس تأمينات الضمان االجتماعي املشكل وفق أحكام هـذا القانون. 

هذا  أحكام  وفق  املشكل  االجتماعي  الضمان  أموال  استثمار  مجلس 
القانون.

مجلس إدارة املؤسسة.

مدير  عام املؤسسة.

رئيس اجمللس

املؤسسة العامة للضمان االجتماعي.املؤسسة

وزير العمل.
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األجر

راتب االعتالل

راتب التقاعد

املرجع الطبي

املقابل النقدي أو املقابل العيني الذي يتقاضاه املؤمن عليه لقاء عمله 
وفقاً لألسس والضوابط التي حتددها األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام 

هذا القانون. 

راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتالل العجز اجلزئي 
راتب  أو  الدائم  اإلصابي  الكلي  العجز  اعتالل  راتب  أو  الدائم  الطبيعي 

اعتالل العجز اجلزئي اإلصابي الدائم .

أحكام  مبوجب  الصادرة  األنظمة  وفق  اجمللس  يصدرها  التي  التعليمات 
هذا القانون.

اللجنة أو اللجان الطبية األولية أو االستئنافية التي يشكلها اجمللس 
وفق أحكام هذا القانون.

التعليمات التنفيذية

العجز الكلي
الطبيعي الدائم

العجز اجلزئي
الطبيعي الدائم

العجز اجلزئي
 اإلصابي الدائم

العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويحول كلياً 
وبصفة دائمة دون مزاولة املؤمن عليه ألي مهنة أو عمل.

كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقد املؤمـن عليه بسببه مقدرتـه 
اجلسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة تقل عن (٧٥٪). 

املنتفعون من عائلة املؤمن عليه أو عائلة صاحب راتب التقاعد أو راتب املستحقون
االعتالل الوارد ذكرهم في املادة (٧٩) من هذا القانون.

أفراد عائلة صاحب راتب التقاعد الذين يتولى إعالتهم ويتم حتديدهم املعالون
وفق أحكام الفقرة (ج) من املادة (٦٢) من هذا القانون.

احلالة التي ال تتوفر فيها فرصة عمل مناسبة للمؤمن عليه رغم قدرته التعطل
على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.

املؤمن عليه الذي تنطبق عليه حالة التعطل.املتعطل

املدة الزمنية التي متنح للمؤمن عليها بسبب الوالدة.إجازة األمومة

املهن اخلطرة
املهن التي تؤدي إلى اإلضرار بصحة أو حياة املؤمن عليه نتيجة تعرضه 
لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط 

ومعايير السالمة والصحة املهنية وحتدد بنظام يصدر لهذه الغاية.

العجز الكلي
اإلصابي الدائم

كل عجز ينشأ عن إصابة العمل ويفقـد املؤمـن عليه بسببه مقدرتـه 
اجلسدية على العمل بصفة دائمة بنسبة ال تقل عن (٧٥٪).

العجز غير الناشئ عن إصابة العمل وغير القابل للشفاء ويفقد املؤمن 
عليه بسببه القدرة على مزاولة عمله أو مهنته األصلية إال أنه ال يحول 

دون مزاولته ألي مهنة أو عمل.

راتب  أو  الوجوبي  الشيخوخة  تقاعد  راتب  أو  الشيخوخة  تقاعد  راتب 
الوفاة  تقاعد  راتب  أو  الطبيعية  الوفاة  تقاعد  راتب  أو  املبكر  التقاعد 

الناشئة عن إصابة العمل.
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ب-  ملقاصد هذا القانون تعني كلمة املنشأة : أي وزارة  أو دائرة حكومية أو هيئة أو مؤسسة 
رسمية أو عامة أو أي شركة أو مؤسسة أو جمعية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري 
أي شـخص  أو  القانون  هذا  اخلاضعني ألحكام  األشخاص  من  أكثر  أو  عامالً  يستخدم 
طبيعي يعمل حلسابه اخلاص أو أي جهة أخـرى حتددها األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام 

هذا القانون.

المادة ( ٣ )
أ-    يشمل هذا القانون التأمينات التالية:

١. تأمني إصابات العمل.

٢. تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة.

٣. تأمني األمومة.

٤. تأمني التعطل عن العمل.

٥. التأمني الصحي. 

ب-  تسري التأمينات الواردة في البنـود (١) و(٢) و (٣) و (٤) من الفقـرة( أ) من هذه املـادة على 
  األشخاص اخلاضعني ألحكام هذا القانون عند سريان مفعوله.

ج-  يسري التأمني الوارد في البند (٥) من الفقرة (أ) من هذه املادة على األشخاص اخلاضعني 
ألحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اجمللس على أن يحدد في 

هذا القرار ما يلي:

١. تاريخ البدء بالتطبيق.

٢. الفئات املشمولة بالتأمني.

٣. تاريخ وضع املرحلة األولى وأي مرحلة أخرى تالية موضع التطبيق.

٤. مناطق تطبيق التأمني في كل مرحلة من مراحل التطبيق.

٥. فئات أصحاب العمل والعمال امللزمني بالتأمني في كل مرحلة من املراحل.

د-   جمللس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس إعفاء املنشآت من الفوائد والغرامات املترتبة وفق 
أحكام هذا القانون ملدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ البدء بتطبيق التأمني الصحي.



١ ٣

هـ- ١. جمللس الوزراء بنـاء على تنسيب اجمللـس تطبيق التأمـني الصحي للمستفيديـن منه 
املؤسسات  مع  باالتفاق  أو  منفردة  املؤسسة  قبل  من  سواء  ومنتفعني  مشتركني 
واجلهات اخملتصة ذات العالقة  ولهذه الغاية يستحدث في املؤسسة صندوق خاص 

للتأمني الصحي.

٢. لغايـات تنفيـذ أحكام البند (١) من هذه الفقـرة يصـدر نظـام خـاص يحـدد فئـات 
املستفيدين من هذا التأمني وأحكامه وشروطه األخرى ونسب االقتطاع من املنشآت 
واملؤمن عليهم كما يحدد هذا النظام كيفية إدارة الصندوق واستثمار أمواله واملنافع 

التأمينية املترتبة على تطبيق هذا التأمني.

المادة ( ٤ )
أ-    يخضع ألحكام هذا القانون كل من الفئات املبينة تالياً ممن أكمل ست عشرة سنة دون 
األجر  وأياً كانت طبيعة  أو شكله  العقد  أي متييز بسبب اجلنسية ومهما كانت مدة 
شريطة أن ال يقل األجر الذي حتتسب االشتراكات على أساسه عن أي منهم عن احلد 
األدنى لألجور املعتمد وفقاً لقانون العمل النافذ وسواء أكان أداء العمل بصورة رئيسية 
داخل اململكة أم خارجها مع عدم اإلخالل بأحكام االتفاقيات الدولية التي تنظم قواعد 

االزدواج في التأمينات:

١. جميع العمال اخلاضعني ألحكام قانون العمل النافذ.

٢. األشخـاص العاملون غير اخلاضعني للتقاعـد مبوجب أحكـام قانون التقاعـد املدني أو 
قانون التقاعد العسكري.

٣. األشخاص األردنيون العاملون لدى البعثات اإلقليمية والدولية والبعثات السياسية أو 
الفنية  واملراكز  وامللحقيات  اململكة  في  العاملة  واألجنبية   العربية  العسكرية 

والتعليمية التابعة لها.

في  العاملون  املتضامنون  والشركاء  العمل  أصحاب  و  اخلاص  حلسابهم  العاملون   .٤
منشآتهم وذلك بصدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس بشمولهم 
األنظمة  حتدد  أن  على   ٢٠١٥/١/١ تاريخ  تتجاوز  ال  فترة  خالل  القانون  هـذا  بأحكام 
الصادرة مبقتضى هذا القانون األحكام املتعلقة بشمولهم مبا في ذلك ساعات العمل 

واإلجازات والراحة والتفتيش وأجورهم املشمولة بأحكام هـذا القانون.



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١
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ب-  ال تخضع الفئات التالية ألحكام هذا القانـون:

١. األشخاص الذين يؤدون اشتراكات تقاعدية وفق أحكام قانون التقاعد املدني أو قانون 

التقاعد العسكري.

٢. األشـخاص غير األردنيـني العاملـون لـدى البعثـات اإلقليميـة والـدوليـة والبعثـات

السياسية أو العسكرية العربية واألجنبية العاملة في اململكة وامللحقيات واملراكـز 
الفنيـة والتعليمية التابعة لها.

٣. العمال الذين تكون عالقتهم بصاحب العمل غير منتظمة وتعتبر العالقـة منتظمة 

وفقاً ملا يلي:

أ-    للعامل في املياومة اذا عمل ستة عشر يوماً فأكثر في الشهر الواحد.

ب- للعامل بالساعة أو بالقطعة أو بالنقلة أو من في حكمهم إذا عمل ستة عشـر 

يومـاً فأكثر في الشهر الواحد بغض النظر عن عدد ساعات العمل أو القطع أو 
النقالت في اليوم الواحد.

ج- للعامل الذي يتقاضى أجراً شهرياً بغض النظـر عن عدد أيام عملـه في الشـهر 

الواحد باستثناء الشهر األول اللتحاقه بالعمل فيتم تطبيق مبدأ ستة عشر يوم 
عمل فأكثر في الشهر الواحد.

ج-  مع مراعاة أحكام املادة (٣) من هذا القانون، يجوز تطبيق التأمينات على خدم املنازل ومن 
األمور  جميع  وتنظم  اجمللس  تنسيب  على  بناء  الوزراء  مجلس  من  بقرار  حكمهم  في 
املتعلقة بشمولهم بهذه التأمينات مبوجب األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون.

(١)د-  ١. على الرغم مما ورد بأحكام الفقرة (أ) من هذه املادة يجوز للمؤسسة استثناء بعض 

بتأمني  الشمول  من  عاماً  والعشرون  الثامنة  أعمارهم  تتجاوز  ال  الذين  العاملني 
ُسجلة في  الشيخوخة في املنشآت التي ال يزيد عدد العاملني فيها على (٢٥) عامالً وامل
اململكة بعد نفاذ أحكام القانون املعدل وذلك ملدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ 
تسجيل املنشأة على أن تلتزم املنشأة بدفع اشتراكات تأمني العجز والوفاة بنسبة ١٪ 

من أجور املؤمن عليهم اخلاضعة لالقتطاع.



١ ٥

املطبقة مبوجب  التأمينات  بباقي  املؤمن عليهم  قائماً بشمول  املنشأة  التزام  يبقى   -٢
أحكام هذا القانون.

٣- في جميع األحوال يتم ايقاف العمل مبا ورد في البند (١) من هذه الفقرة إذا أكمل املؤمن 
عليه سن الثامنة والعشرين من عمره.

٤- يتم تنظيم أحكام هذه الفقرة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( ٥ ) 

أ-    تسري أحكام هذا القانون املتعلقة بتأمني إصابات العمل على املتدربني على العمل الذين 

لم يكملوا ست عشرة سنة من أعمارهم وفقاً لألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هـذا 
القانون دون أن تتحمل املنشأة أي اشتراكات عنهم. 

ب-  إذا أصيب املتدرب على العمل بالعجز الكلي اإلصابي الدائم أو توفي نتيجة إصابة العمل 

فيستحق راتباً شهرياً يعادل احلد األدنى املقرر لراتب االعتالل أو راتب التقاعد.

ج- إذا أصيب املتدرب على العمل بعجز جزئي دائم ناشئ عن إصابة العمل فيستحق تعويضاً 
يعادل نسبة ذلك العجز إلى الراتب املشار إليه في الفقرة (ب) من هذه املادة عن ستة 

 .ً وثالثني شهرا

د-  ينطبق تعريف (املؤمن عليه) الوارد في املادة (٢) من هذا القانون على املتدرب الذي أكمل 
السادسة عشرة من عمره. 

المادة ( ٦ )

أ-    مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه املادة، يكون التـأمني في املؤسسـة إلزامياً للفئات 

املنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من املادة (٤) من هذا القانون. 

ب-  ال يجوز حتميل املؤمن عليه أي نسبة من نفقات التأمني باستثناء ما ورد عليه نص خـاص 

في هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه. 

ج-  إذا كان أصحاب املنشأة خاضعني ألحكام نظـام تأمـني تقاعـد إلزامـي مبقتضى أحكـام 

التشريعات النافذة فيكون تأمينهم في املؤسسة اختيارياً وفق أحكام املادة (٧) من هذا 
القانون.
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المادة ( ٧ )
أ-     يجوز لكل من الفئات التالية االنتساب بصفة اختياريـة إلى تأمني الشيخوخـة والعجـز 

والوفاة لغايات احلصول على راتب التقاعد املبكر أو راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد 
الشيخوخة الوجوبي أو راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتالل العجز 

اجلزئي الطبيعي الدائم أو راتب تقاعد الوفاة الطبيعية:

١. الشخص الطبيعي األردني سواء كان مقيماً داخل اململكة أو خارجها شريطـة أن ال 

يكون قد أكمل سن (الستني) للذكر  أو  سن (اخلامسة واخلمسني) لألنثى عند انتسابه 
ألول مرة بهذا التأمني.

٢. املؤمن عليه األردني الذي يخرج من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.

٣. أصحاب املنشـآت األردنيون اخلاضعون ألحكام أي نظام تأمني تقاعد إلـزامي مبقتضـى 

أحكام التشريعات النافذة.

ب-  يؤدي املؤمن عليه الذي انتسب بصفة اختيارية وفقاً ألحكام هذه املادة االشتراكات التي 
تلتزم بها املنشـأة والتي يلتزم بها املؤمن عليه كاملةً عن تأمني الشيخـوخة والعـجز 
والوفاة كما يلتزم بدفع االشتراكات خالل اخلمسة عشر يوماً األولى من الشـهر التالي 
من  أي  عن  شهرياً  باملائة  واحد  قدرها  تأخير  فائدة  يدفع  تأخره  حال  وفي  لالستحقاق 

االشتراكات التي تأخر عن أدائها.

ج-  تعتبر فتـرات االشـتراك بصفة اختيارية للمؤمن عليه فتـرات اشتراك فعليـة لغايـات 
استحقاقه راتب التقاعد أو راتب االعتالل املنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه املادة.

د-   حتدد األنظمـة الصـادرة مبقتضى أحكام هذا القانون آليات اشـتراك املؤمن عليه بصفة
اختيارية واألجر اخلاضع لالقتطاع واحلاالت التي يتم فيها إيقاف االنتساب االختياري.
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المادة ( ٨ )

أ-    تنشأ مبقتضى أحكـام هـذا القانون مؤسسـة تسمى (املؤسســة العامـة للضمـان 
االجتماعي) تتمتع بالشخصية االعتبارية وذات استقالل مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن 
تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود مبا في ذلك حق التقاضي ومتلك األموال 
والوصايا  والتبرعات  واملسـاعدات  الهبـات  وقبول  واستثمارها  املنقولة  وغير  املنقولة 
واالقتراض والقيام باإلجراءات القانونية وأن تنيب عنها لهذه الغاية احملامي العام املدني أو 

 أي محام توكله لهذه الغاية.

ب- يكون املركـز الرئيـس للمؤسسـة في عمـان ولهـا أن تنشـئ فروعــاً ومكاتـب داخــل 
اململكة وخارجها. 

ج-  لغايات استثمار أموال املؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صنـدوق استثمـار أمـوال 
واألموال  وآليات عمله  إدارته  إداري وحتدد كيفية  الضمان االجتماعي) يتمتع باستقالل 

اخملصصة له وإدارتها واستثمارها مبوجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.

المادة ( ٩ )

أ-   يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة رئيس اجمللس وعضوية كل من:
١. املدير العام  نائباً لرئيس اجمللس.

٢. رئيس صندوق االستثمار.
٣. نائب محافظ البنك املركزي اخملتص باالستثمار.

٤. ممثل عن القوات املسلحة واألجهزة األمنية يسميه مجلس الوزراء.
٥. اثنني ميثـالن النقـابات املهنيـة يسميهمـا رؤسـاء النقابـات املهنيـة على أن يكـون 

أحدهما من أصحاب العمل واآلخر من املهنيني.
٦. أربعة ميثلون العمال يسميهم االحتاد العام لنقابات العمال.

٧. أربعة ميثلون أصحـاب العمـل اثنـان منهم تختارهمـا غرفـة صناعـة األردن واالثنـان 
اآلخران تختارهما غرفة جتارة األردن.
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ب-  يراعى عنـد اختيار األعضـاء املنصـوص عليهـم في البنـود من (٤-٧) من الفقرة (أ) من 
هذه املادة أن يكونوا من ذوي اخلبرة والكفاءة واالختصاص.

ج-  تكـون مدة عضويـة األعضـاء املنصـوص عليهـم في البنـود من (٤-٧)  من الفقـرة (أ) 
من هذه املادة ثالث سنوات ملرة واحدة فقط وال يجوز إعادة نفس العضو إال بعد مرور ثالث 
من  بقرار  حكماً  منهم  أي  عضوية  وتنتهي  عضويته  انتهاء  على  األقل  على  سنوات 

اجمللس في أي من احلاالت التالية:

١.  إذا تخلف عن حضور ثالث جلسات عادية متتالية.

٢.  إذا فقد الصفة التي عني من أجلها في اجمللس كعامل أو صاحب عمل.
٣.  إذا حكم عليه بأي جرم مخل باألخالق واآلداب العامة أو الشرف أو بأي جـرم سرقة 

أو احتيال أو إساءة ائتمان أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام.

٤.  إذا ثبت إعساره أو أعلن إفالسه.

المادة ( ١٠ )
أ-    يعقد اجمللس اجتماعاته بدعوة من رئيسـه مـرة على األقـل كـل شهـر ولـه أن يعقـد 
اجتماعات غير عادية إذا رأى رئيس اجمللس ضرورة لذلك أو بناء على طلب مقدم من أربعة 

أعضاء على األقل، يبني فيه أسباب الدعوة لالجتماع واألمور التي ستبحث فيه.

ب-  يكون اجتماع اجمللس قانونياً إذا حضره ما ال يقل عن ثلثـي أعضائـه على أن يكـون من 
احلاضرين على  بأكثرية أصوات  القرارات  وتتخذ  نائبه في حال غيابه  أو  الرئيس  بينهم 

 األقل وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت معه رئيس االجتماع.

ً أو أكثر من اخملتصني حلضور االجتماع لغايات االستئنـاس برأيه.  ج-  للمجلس أن يدعو خبيرا

د-   حتدد مكافـأة شـهرية لرئيـس اجمللـس وأعضائـه بقـرار من مجلس الـوزراء بنــاء على 
تنسيب رئيس اجمللس وبحد أقصاه (٥٠٠) دينار ويتم ربط هذه املكافأة بحضور اجللسات. 
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المادة ( ١١ )

جميع  الغرض  لهذا  به  وتناط  وأعمالها  املؤسسة  شؤون  على  اإلشراف  اجمللس  يتولى 
الصالحيات واملهام الالزمة مبا في ذلك: 

أ-    إقرار السياسات العامة التأمينية للمؤسسة. 

ب-  إقرار السياسـات العامـة االستثماريــة للمؤسســة لتعظيـم القيمـة السـوقيــة 

لألصول ووضع أهداف استثمارية وحتديد معايير وآليات ومحددات لالستثمارات. 

ج-  مراقبـة العمليـة االستثماريـة لتعظيـم احملفظـة والتحـوط والتتبـع وحتقيق أهـداف 

السياسة االستثمارية. 

د-   إقرار اخلطة العامة الستثمار أموال املؤسسة. 

هـ- إقرار الهيكـل التنظيمـي وجـدول تشـكيـالت الوظائـف ووصـفهـا ووصــف املهــام 

واملسؤوليات في املؤسسة. 

و-   تعيني خبراء تأمني وخبراء اكتواريني لفحص املركز املالي للمؤسسة وإعداده.

ز-   إقرار املوازنة السنوية للمؤسسة مع بيان أوجه الصرف اخملتلفة واملبالغ اخملصصـة لكل 

منها.  

ح-  إقرار التقرير السنوي والبيانات املالية اخلتامية للمؤسسة.

ط- تعيني مدقق حسابات قانوني خارجي لتدقيق حسابات املؤسسة. 

ي-  رفع تقاريـر ربــع سـنويـة جمللـس الـوزراء وجمللسـي األعيـان والنـواب على أن تتضمــن

ما يلي:

١. البيانات واحلسابات املالية.

٢. النتائج األساسية املتعلقة بأداء االستثمارات.

٣. مدى تطابق أداء مديري احملافظ االستثمارية مع القيم املستهدفة في اخلطة العامة 

لالستثمار.

٤. بيان سياسة االستثمارات للمرحلة القادمة.

٥. تقرير املدقق اخلارجي بشأن املركز املالي للمؤسسة.

٦. التقارير الربعية لكل من جلنة املراقبة ومجلس االستثمار.



٧. السياسات االستثمارية واملعايير و اإلجراءات.

٨. حتليل ومطابقة لكل من املوجودات واملطلوبات.

٩. إقرار من اجمللـس يؤكـد أن جميـع االستثمـارات التي متـت خـالل الفتـرة السـابقـة 
والقرارات  واألنظمة  للقانون  وفقاً  واإلجراءات  واملعايير  االستثمار  سياسة  مع  تتفق 

 والتعليمات وتبني أي خلل حال وروده.
ك-  إصــدار التعليمـات التنفيذيـة والتنظيميـة الداخليـة واملاليــة واإلداريــة والفنيــة 

واالستثمارية للمؤسسة مبا يكفل حتقيق أغراضها. 
ل-  اقتراح مشروعات القوانني واألنظمة اخلاصة باملؤسسة.

م-  تفويض من ينوب عنه بالتوقيع في األمور املالية والقضائية واإلدارية.
ن-  تشكيل جلان دائمة ومؤقتة وحتديد مهامها وصالحياتها واتعابها.

س- إقرار أسـس احلوكمـة الرشـيدة ومعاييـرها في املؤسسـة مبـا في ذلك سياســات منــع 
تضارب املصالح احملتملة ووضع إجراءات للحد من هذه التضاربات.

ع-  إقرار دليل الستثمارات وموجودات املؤسسة وتطويره كلما دعت احلاجة إلى ذلك.
ف- أي صالحيـات أخـرى تنـاط بـه مبوجـب أحكـام هـذا القانـون واألنظـمـة والتعليمـات 

الصادرة مبقتضاه.

المادة ( ١٢ )
يعني املدير العام ويحـدد راتبـه بقرار من مجلس الـوزراء بنـاء على تنسـيب رئيـس اجمللـس 

ويتولى املهام والصالحيات التالية:-

أ-   تطبيق السياسة التي يقرها اجمللس وتنفيذ القرارات التي يصدرها.
ب- إعداد مشـروع املوازنـة السنوية والبيانـات املاليـة اخلتاميـة للمؤسسة وعرضـها على 

اجمللس إلقرارها.
ج-  إعداد التقارير اخلاصـة بأعمـال املؤسســة واملتعلقـة بحالتهـا املـاليـة ورفـعهـا إلى 

اجمللس ومتابعة أعمال املؤسسة.
د-   اإلشراف على موظفي املؤسسة ومستخدميها وإدارة جميع أجهزتها.

هـ- الصالحيات املنوطـة به مبقتضـى األنظمة والتعليمات التنفيذيـة الصـادرة وفق أحكـام
هذا القانون.

٢ ١
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و-    أي مهـام وصـالحيـات أخـرى يفوضـهـا لـه اجمللــس على أن يكـون التفويـض خطيــاً 
.ً ومحـددا

ز-   إصــدار التعليمـات التطبيقيـة الالزمــة لتنفيـذ أحكـام هـذا القانــون واألنظمــة 
والتعليمات التنفيذية الصادرة مبقتضاه.

المادة ( ١٣ )
أ-    يشكل في املؤسسـة مجلـس يسـمى (مجلـس التأمينـات) برئاسـة املديــر العــام 

وعضوية كل من:

١. أمني عام وزارة الصحة.
٢. اثنني يختارهمـا اجمللـس من بني أعضائـه على أن يكـون أحدهمـا من ممثلـي العمال 

واآلخر من ممثلي أصحاب العمل.
٣. ثالثـة من خـارج املؤسسـة من ذوي اخلبـرة واالختصـاص يعينهـم مجلـس الــوزراء 

بنـاء على تنسيب اجمللس.
ب- يتولى مجلس التأمينات املهام والصالحيات التالية:

١. اقتراح السياسة العامة التأمينية ورفعها إلى اجمللس إلقرارها.
٢. اإلشـراف على تنفيـذ السياسـة التأمينيـة للمؤسسـة ووضع اخلطـط والبرامــج 

الالزمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.
٣. التنسيـب للمجلـس بإقــرار مشـروع املـوازنـة السـنويـة للمـؤسسـة للجـانـب 

التأميني مع بيان أوجه الصرف اخملتلفة واملبالغ اخملصصة لكل منها.
٤. رفع التقارير الدورية للمجلس عن األنشطة التأمينية واألداء الوظيفي.

٥. مراجعة التقـرير السـنوي عن أعمـال اجلانـب التأمينـي والبيانـات املاليـة اخلتاميـة 
املتعلقة بهذا اجلانب والتنسيب للمجلس بإقراره.

٦. تسمية اللجان الالزمة للعمل التأميني وفقاً للتعليمات التنفيذية.
٧. إعداد مشـروعات التعليمـات التنفيذيـة للجانـب التأميني مبا يكفـل حتقيـق أغراض 

املؤسسة ورفعها إلى اجمللس.
٨. أي صالحيـات أخـرى يفوضهـا له اجمللـس أو تنـاط به مبوجـب األنظمـة والتعليمـات 

التنفيذية الصادرة وفق أحكام هذا القانون.
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ج-  يختار مجلس التأمينات من بني أعضائه نائباً لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. 

د-   حتـدد الشؤون املتعلقة مبجلس التأمينـات مبـا في ذلك إدارته وكيفية عقـد اجتماعاتـه 
واتخاذ قراراته وصالحيات رئيسه ومكافآت أعضائه على أن ال تتجاوز هذه املكافأة مبلغاً 
وقدره (٥٠٠) دينار شهرياً ويتم ربط هذه املكافأة بحضور اجللسات مبوجب نظام خاص 

يصدر لهذه الغاية.

هـ- يشكل مجلس التأمينات اللجان التأمينية ويسمي أعضاءها بنـاء على تنسـيب املديـر 
العام وذلك لغايات تسوية حقوق املؤمن عليهم واملنشآت وتطبيق أحكام هذا القانون 
واألنظمة والتعليمات الصادرة مبقتضاه على أن حتدد مهامها وصالحياتها وأتعابها وكافة 

الشؤون املتعلقة بها مبوجب األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون:

١. جلنة أو جلان تسوية احلقوق األولية.
٢. جلنة تسوية احلقوق االستئنافية.

٣. جلنة شؤون الضمـان.

المادة ( ١٤ )
أ-    يشكل في املؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان االجتماعي) 

ممن يلي:

١. رئيس صندوق االستثمار نائباً لرئيس مجلس استثمار أمـوال الضمان االجتماعي.
٢. املدير العام.

٣. اثنني يختارهمـا اجمللـس من بني أعضائـه أحدهمـا من ممثلـي العمـال وثانيهما مـن 
ممثلي أصحاب العمل من ذوي اخلبرة والكفاءة واالختصاص في االستثمار.

٤. خمسـة من خارج املؤسسـة من ذوي اخلبـرة واالختصـاص يعينهـم مجلس الـوزراء  
جمللـس  رئيساً  أحدهم  الوزراء  مجلس  يسمي  أن  على  اجمللس  تنسيب  على  بناء 

االستثمار.

ب-  يتولى مجلس االستثمار املهام والصالحيات التالية:
١. وضع السياسة العامة االستثمارية لصندوق االستثمار ورفعها إلى اجمللس إلقرارها.

٢. وضع اخلطة العامة الستثمار أموال املؤسسة ورفعها إلى اجمللس إلقرارها.
٣. اإلشراف على تنفيذ السياسة االستثمارية للمؤسسة ووضع اخلطط والبرامج 

الالزمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها.



٤. اتخـاذ القـرارات االستثماريـة الالزمـة لتنفيـذ السياسـة االستثمارية للمؤسسـة 
وخطتها العامة ومبا يتفق وأحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة مبقتضاه.

٥. التنسـيب للمجلس بإقـرار مشروع املوازنـة السنوية لصنـدوق االسـتثمار مع بيـان 
أوجه الصرف اخملتلفة واملبالغ اخملصصة لكل منها.

٦. رفع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق االستثمار وأدائه.
٧. مراجعة التقرير السنوي عن أعمـال صنـدوق االستثمـار والبيانـات املاليـة اخلتاميـة 

املتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها.
٨. تسمية اللجان الالزمة للعمل االستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية.

٩. إعـداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق االستثمـار مبا يكفل حتقيق أغـراض 
املؤسسة ورفعها إلى اجمللس.

١٠. أي صالحيـات أخـرى يفوضها لـه اجمللـس أو تنـاط به مبوجـب األنظمـة والتعليمـات   
التنفيذية التي تصدر مبقتضى أحكام هذا القانون. 

ج-  يعني مجلس الـوزراء بناء على تنسيب رئيس اجمللس رئيساً متفرغاً لصندوق االستثمـار 
ملدة سنتني قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء. 

د-   حتدد الشؤون املتعلقة مبجلس االستثمار مبا في ذلك إدارته وكيفيـة عقـد اجتماعاتـه 
واتخاذ قراراته وصالحيات رئـيس مجلـس االستثمار ورئيس صـندوق االستثمار مبوجب 

نظام خاص يصدر لهذه الغاية. 

هـ-  حتدد مكافأة شـهرية ألعضـاء مجلـس االستثـمار بقـرار من مجلـس الوزراء بنـاء على 
تنسيب رئيس اجمللس وبحد أقصاه (٥٠٠) دينار ويتم ربط هذه املكافأة بحضور اجللسات 
باستثناء رئيس مجلس االستثمار الذي حتدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بناء على 

تنسيب رئيس اجمللس.

المادة ( ١٥ )
تكون مدة عضوية األعضاء من خـارج املؤسسة املنصوص عليهم في الفقرة (أ) من املادتـني 
(١٣) و (١٤) من هذا القانون ثالث سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة وتنتهي عضوية أي منهم 

بطريقة تعيينه ذاتها.

الفصل الثاني
التنظيم اإلداري للمؤسسة

٢ ٤
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المادة ( ١٦ )
أ-    يشكل اجمللس من بني أعضائه جلنـة تسمى ( جلنـة املراقبـة) من ثالثـة أعضـاء وتكـون 

مدة العضوية ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ب-  تنتخب جلنـة املراقبة رئيسـاً لها من بني أعضائها وجتتمـع بدعـوة منه مرة على األقـل 
كل شهرين وكلما دعت احلاجة وتتولى املهام والصالحيات التالية:

١. مراقبـة أعمـال إدارة املؤسسـة املتعلقـة بالشـؤون املاليـة واالستثماريـة وتدقيـق 
على  عرضها  قبل  اخلتامية  املالية  بياناتها  ذلك  في  مبا  بها  اخلاصة  املالية  التقارير 

اجمللس. 
٢. مراجعـة تقاريـر التدقيق الداخلي في املؤسسـة وقواعـد احلوكمة وإبـداء الـرأي في 
أنظمة املؤسسة املالية واخلطة احلسابية العامة واألصول احملاسبية لها ورفعها إلى 

اجمللس.
٣. ممارسـة الصالحيـات األخرى التي تنـاط بها مبوجـب أحكـام هذا القانـون واألنظمـة 

والتعليمات الصادرة مبقتضاه. 

ج-  ال يجوز أن يكون املدير العام ورئيس صندوق االستثمار أعضاء في جلنة املراقبة.  

المادة ( ١٧ )
أ-    يشكل اجمللـس جلنـة تسمى (جلنـة احلوكمـة الرشيدة) برئاسـة أحد أعضائه وعضوية 
اثنني من مجلس التأمينات واثنني من مجلس االستثمار، وتكون مدة العضوية في هذه 

اللجنة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 

ب- تتولى جلنة احلوكمة الرشيدة املهام والصالحيات التالية:
١. التنسيب للمجلس بأسـس احلوكمـة الرشـيدة ومعاييرهـا في املؤسسـة إلقرارهـا 

ووضع الضوابط واآلليات التي تعزز االلتزام بهذه األسس واملعايير.
٢. وضع سياسات ملنع تضارب املصالـح واإلقرارات املطلوبـة من أعضـاء كل من اجمللـس 

ومجلس التأمينات ومجلس االستثمار والتأكد من مدى االلتزام بتلك السياسات.
٣. مراجعـة الهيكـل التنظيمي للمؤسسـة من حيث توزيــع املسـؤوليـات وتفويـض 

الصالحيات والتأكد من وجود آليات وسياسات سليمة لتقييم األداء واملساءلة.



٤. وضع السياسات العامة املتعلقة بإفصاح املؤسسة عن أعمالها وأنشطتها.
٥. التأكد من توفـر مدونة لقواعـد السـلوك حتكـم أخالقيـات الوظيفـة وسلوكياتهـا 

وتعميمها على جميع موظفي املؤسسة.
٦. تقدمي تقرير سنوي عن احلوكمة الرشيدة في املؤسسة إلى اجمللـس.

٧. وضع األسس التي تنظم عمليات متثيل املؤسسـة في هيئـات مديري ومجالـس إدارة 
الشركات املساهمة فيها مبا يشمل تقييم األشخاص املقترحني لتمثيل املؤسسة.

٨. أي مهام أو صالحيات أخرى يكلفها بها اجمللس.

ج- ال يجوز اجلمع بني عضوية جلنة احلوكمة الرشيدة وعضوية جلنة املراقبة.
د-   ال يجوز ان يكون املدير العام ورئيس صندوق االستثمار ورئيس مجلس االستثمار أعضاء 

في جلنة احلوكمة الرشيدة.  
هـ- ال يجـوز اجلمع بني عضويـة أي من اجمللـس أو مجلـس التأمينات أو مجلـس االسـتثمار 
ومتثيل املؤسسة في رئاسة أو عضوية أي من هيئات مديري ومجالس إدارة الشركات التي 
ومبوافقة  للمؤسسة  بالكامل  اململوكة  الشركات  باستثناء  املؤسسة  فيها  تساهم 

مجلس الوزراء على ذلك.

المادة ( ١٨ )
أ-   يتم فحص املركز املالي للمؤسسـة مـرة كل ثالث  سـنوات على األقـل مبعرفـة جهـة 

متخصصة بالدراسات االكتوارية ومعتمدة عاملياً. 
ب-  يجب أن يتناول املركز املالـي للمؤسسـة تقديـر االلتزامـات القائمة فإذا تبني وجود عجز 
مالي تلتزم احلكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه احلكومة على هذا الوجه ديناً 

على املؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات املقبلة. 
ج-  إذا تبني نتيجة فحص املركز املالي للمؤسسة وفقاً ألحكـام الفقرة (أ) من هذه املادة أن 
التقييم  إجراء  تاريخ  من  العاشرة  السنة  في  تقديرها  جرى  كما  املؤسسة  موجودات 
سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها املقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء 
على تنسيب اجمللس اتخاذ اإلجراءات الالزمة مبا يضمن تصويب املركز املالـي للمؤسسة 

وذلك من خالل السير بإجراء التعديالت التشريعية املالئمة. 

٢ ٦
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المادة ( ١٩ )

أ-    تتكون املوارد املالية للمؤسسة من املصادر التالية:
١. االشتراكات الشهرية التي تؤديها املنشآت واملؤمن عليهم.

٢. الفوائـد التي تترتـب بسبب التأخيـر في دفـع االشتراكـات وفـق أحكام هذا القانون 
تاريخ التحاقهم  على أن يتم احتسابها على املؤمن عليهم بعد مرور (٦٠) يوماً من 

بالعمل.
٣. الغرامات املترتبة وفق أحكام هذا القانون.

٤. ريع استثمار أموال املؤسسة.
٥. القروض التي تقدمها احلكومة لسد العجز املالي للمؤسسة.

٦. املبالـغ التي تتحقـق للمؤسسـة مبوجـب أحكـام هذا القانـون واألنظمـة الصـادرة 
مبقتضاه أو أي تشريع آخر.

٧. الهبات واملساعدات والتبرعـات والوصـايا والقروض وأي إيرادات أخـرى يقبلها اجمللـس 
شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. 

ب-  ال يجـوز اإلنفاق من أمـوال املؤسسـة إال ملـا يقتضيـه تطبيـق أحكـام هذا القانـون 

واألنظمة الصادرة مبقتضاه.

المادة ( ٢٠ )
يتم احتساب االشتراكات التي تؤديها املنشأة أو التي تقتطع من أجور املؤمن عليهم وفقاً 
لألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون على أن تتم مراعاة األحكام واألسس واحلدود 

التالية:

أ-    يكون احلد األعلى لألجر الذي حتتسب االشتراكات على أساسه ثالثة آالف دينار.
ب-  يتم ربط احلد األعلى لألجور الوارد في الفقــرة ( أ ) من هذه املـادة بالتضخـم كمـا تـم 
تعريفه في البند (١) من الفقرة (أ) من املادة (٩٠) من هذا القانون وذلك في شهر كانون 

الثاني من كل عام.

٢ ٨
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ج-  يستثنى من تطبيق أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة كل ممن يلي:

١. املؤمـن عليه املشمـول بالتأمـني قبل تاريـخ سـريان مفعـول القانـون املعـدل رقـم 
(٢٦) لسنة ٢٠٠٩ النافذ في تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥، وفي هذه احلالة يكون احلد األعلى لألجر 

الذي حتتسب االشتراكات على أساسه خمسة آالف دينار.
٢. املؤمـن عليـه الذي كـان قد تـجـاوز أجره خمسة آالف دينــار قبل تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٥
وتـم احتساب اشتراكاته على هذا األساس وال يؤخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد 

التاريخ املذكور.
٣. في حـال وصـول أجر املؤمـن عليه الـوارد في البندين (١) و (٢) من هذه الفقـرة احلـد 
األعلى لألجر اخلاضع لالقتطاع املنصوص عليه في هذه املادة يخضع هذا األجر للزيادة 

وفقاً لآللية املنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه املادة.

د-   تلتـزم املنشـأة بدفع كامل االشـتراكات املستحقـة عليها وعلى املؤمـن عليه، وتكون 
 ً مسـؤولة عن دفعها من تاريخ التحاق املؤمن عليه بالعمل لديها وحتى تركه له شهرا
ً كامالً لغايات تطبيق أحكام هذا القانون كما يعتبر  بشهر ويعتبر كسر الشهر شهرا
يلتحق  لم  ما  القانون،  هذا  بأحكام  املشمولة  الفعلية  اخلدمة  من   ً جزءا اإلنذار  شهر 

املؤمن عليه بعمل آخر خالل هذا الشهر.

هـ- حتـدد األنظمة الصادرة مبقتضى أحكـام هذا القانون قواعـد اشـتراك املؤمـن عليه في 
حال إصابته أو إعارته أو انتدابه أو إيفاده في بعثة علمية أو إجازة دراسية داخل اململكة 
أو خارجها أو خالل إجازته املرضية أو أي سبب آخر يوجب إيقاف أو تخفيض أجره، كما 
حتدد تلك األنظمة قواعد احتساب األجـر الذي تؤدى عنه االشتراكات في هذه احلاالت 

ومن يلتزم بأدائها.

٢ ٩
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المادة ( ٢١ )
أ-    على املنشأة أن تقدم للمؤسسة البيانات التاليـة مفصلـة تتضمن أسـماء العاملـني 
واملتدربني لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس  التأمينات وأن تكون 
التشريعات  أحكام  وفق  بها  حتتفظ  التي  وسجالتها  لدفاترها  مطابقة  البيانات  هذه 

النافذة والتي حتسب االشتراكات على أساسها:

١. الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عـام وذلك خـالل مـدة أقصاها 
نهاية شهر آذار من كل عام.

٢. الذين التحقوا بالعمـل لديها خالل العـام وذلك خـالل مـدة أقصاها نهايـة الشـهر 
التالي اللتحاقهم بالعمل.

٣. الذين انتهت خدماتهم لديها خالل العـام وذلك خـالل مـدة أقصاها نهايـة الشـهر 
التالي النتهاء خدماتهم. 

ب-  إذا كانت املنشـأة حتتفـظ بالبيانـات بإحـدى الوسـائل اإللكترونيـة فعليهـا في هـذه 
احلالة االلتزام باألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون التي حتدد شروط اعتماد 

املؤسسة لهذه البيانات. 

ج-  عند عدم توافـر البيانـات لدى املنشـأة وفق أحكـام الفقـرتني ( أ ) و (ب) من هذه املـادة 
أو عدم مطابقتها للواقع حتسب االشتراكات وفقاً ملا تقدره املؤسسة وتكون املنشأة 
ملزمة بدفعها مبقتضى أحكام هذا القانون، كما تتم تسوية حقوق املؤمن عليه على 

هذا األساس.

المادة ( ٢٢ )
أ-   على املنشـأة أن تـؤدي االشـتراكـات املقتطعـة من أجـور املـؤمـن عليهـم العـاملـني 
لديها واالشتراكات التي تؤديها حلسابهم إلى املؤسسة خالل اخلمسة عشر يوماً األولى 
من الشهر التالي لالستحقاق وفي حالة تأخرها تدفع فائدة تأخير قدرها (واحد باملائة) 

شهرياً عن أي من االشتراكات التي تأخرت عن أدائها.
 

ب-  تلتزم املنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد باملائة) من االشتراكات املستحقة عن كل شهر 
هذا  من   (٢١) املادة  من  (أ)  الفقرة  في  الواردة  بالبيانات  املؤسسة  تزويد  عن  فيه  تتأخر 

القانون.



ج-  تلتـزم املنشـأة التي لم تقتطع االشـتراكات عن كل أو بعض العاملـني لديهـا أو التي 
لم تـؤد االشتراكات على أساس األجور احلقيقية زيادة أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها 
(ثالثون باملائة) من قيمة االشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن املقرر 

دون إنذار أو إخطار مسبق من املؤسسة. 

د-   إذا تبني للمجلـس أن هناك ظـروفاً أو أحـواالً ال تنطوي على سـوء نيـة حالت دون قيـام 
املؤمن  خدمة  بانتهاء  املؤسسة  إخطار  بعدم  أو  املستحقة  االشتراكات  بأداء  املنشأة 
باملائة) من  يتجاوز (سبعني  مبا ال  املنشأة  إعفاء  احلق في  احملددة فله  املواعيد  عليه في 
مجموع الغرامات املنصوص عليها في الفقرتني (ب) و (ج)  من هذه املادة وفقاً ألسس 

يضعها اجمللس ويتم نشرها في اجلريدة الرسمية.
  

هـ- إذا ترتب على املنشأة فوائد تأخير أو غرامات مبقتضى أحكام هذه املادة نتيجة لتخلفها 
فيجوز  القانون  هذا  ألحكام  مخالفتها  أو  االشتراكات  من  معني  مبلغ  تسديد  عن 
للمؤسسة استعمال أي مبلغ مسدد لتسوية الفوائد والغرامـات املستحقة عليها قبل 

تسوية االشتراكات التي تخلفت عن أدائها وذلك وفقاً للترتيب التالي:

١. تسدد املبالغ املستحقة على املنشأة وفقاً ألحكام املادتني (٢٧) و (٣٢) من هذا القانون 
من املبالغ التي تقوم املنشأة بدفعها للمؤسسة.

٢. حتول األرصدة الدائنة للمبالغ التي دفعتها املنشأة لتسديد املبالغ املترتبة عليها من 
اشتراكات وفوائد وغرامات كل حسب نسبته.

المادة ( ٢٣ )
إخطار  عليها  وجب  اعتباري  أو  طبيعي  شخص  ألي  العمل  بتنفيذ  املنشأة  عهدت  إذا 
املؤسسة باسم ذلك الشخص وعنوانه قبل تاريخ بدء العمل بأسبوع على األقل، وتعتبر 
وفق  املقررة  بااللتزامات  الوفاء  عن  تضامنية  مسؤولية  مسؤولني  الشخص  وهذا  املنشأة 

أحكام هذا القانون.

٣ ١





الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل



المادة ( ٢٤ )
تتكون مصادر متويل تأمني إصابات العمل مما يلي:

أ-    االشتراكـات الشهريـة التي تؤديهـا املنشـأة بنسـبة (اثنـني باملـائـة) مـن أجـور   املؤمـن 
عليهم.

ب-  الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمني.
ج-   ريع استثمار األموال املتأتية من هذه املصادر.

المادة ( ٢٥ )
تشمل خدمات تأمني إصابات العمل ما يلي:

أ-    العناية الطبية التي تستلزمها احلالة املرضية للمصاب. 
ب-  البدالت اليومية للعجز املؤقت عن العمل إذا أصبح املصاب غير قادر على العمل بسبب 

إصابة العمل على أن تراعى في ذلك أحكام املادة (٣١) من هذا القانون. 
ج-  الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة املستحقة للمصاب واملستحقني عنه. 

د-   نفقات اجلنـازة التي يستحـق دفعهـا في حـال وفاة املؤمـن عليه نتيجـة إصـابة العمـل 
ويحدد اجمللس مقدارها ومن تصرف لهم.

( المادة ( ٢٦ 
أ-    تشمل العناية الطبية املنصوص عليها في الفقرة (أ) من املـادة (٢٥) من هـذا القانـون 

ما يلي: 
١.  تكاليف املعاجلة الطبية واإلقامة في املستشفى. 

٢.  نفقـات انتقال املصاب من مكان العمـل أو من سكنـه إلى املكـان الذي يعالـج فيـه 
 والعودة منه. 

٣.   توفير اخلدمات والتجهيزات التأهيلية مبا في ذلك األطراف الصناعية التي يقرر املرجع 
 الطبي نوعها ومستواها. 

ب-  حتدد االنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون آليات تنفيذ أحكام هذه املادة.

٣ ٤
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٣ ٥

المادة ( ٢٧ )
أ-    على املنشأة أن تقوم بنقل املؤمن عليه املصاب إثر وقوع إصابة العمل إلى جهة العالج 
التي تعتمدها املؤسسة وإبالغ أقرب مركز أمني عن اإلصابات التي يقرر اجمللس ضرورة 
مبقتضى  الصادرة  لألنظمة  وفقاً  حدوثها  من  ساعة  وأربعني  ثمانٍ  خالل  عنها  اإلبالغ 

أحكام هذا القانون. 

ب-  تلتزم املنشأة بإشعار املؤسسة بوقوع إصابة العمل خطياً وإرفاق التقرير الطبي األولي 
ً أعلى كما تلتزم املنشأة بتزويد  وذلك خالل أربعة عشر يوم عمل من تاريخ وقوعها حدا

  املؤسسة بجميع ما تطلبه من وثائق وبيانات متعلقة باإلصابة.
ج-  في حال تأخر املنشأة عن إشعار املؤسسة بإصابة العمل وفقـاً ألحكـام الفقرة (ب) من 
هذه املادة تتحمل ما نسبته (١٥٪) من تكاليف العناية الطبية املترتبة وفق أحكام املادة 

(٢٦) من هذا القانون وكامل البدل اليومي املستحق وفق أحكام املادة (٢٩) منه.

د-   للمؤمن عليه أو لذويه احلـق في إشعار املؤسسـة بإصابة العمل خالل مـدة ال تتجـاوز 
أربعة أشهر من تاريخ وقوعها إذا لم تقم املنشأة بإشعار املؤسسة بها. 

هـ- مع مراعـاة أحكام الفقرة (ج) من هذه املادة تتحمل املؤسسة نفقـات رواتب االعتـالل، 
وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل حسب مقتضى احلال  في حال مت إشعارها 

بإصابة العمل بعد أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.

المادة ( ٢٨ )
أ-   تتولى املؤسسة عالج املصاب إلى أن يثبت شفاؤه أو عجزه أو وفاته الناشئة عن إصـابة 
الصادرة  األنظمة  مبوجب  حتدد  التي  اخملتصة  اجلهة  أو  الطبي  املرجع  من  بقرار  العمل 

مبقتضى أحكام هذا القانون. 
ب-  على املرجع الطبي إذا استدعت احلالـة الصحية للمؤمـن عليه الـذي تستقـر حالتـه 
الصحية بثبوت العجز الكلي اإلصابي الدائم أو العجز اجلزئي اإلصابي الدائم إقرار مدى 
حاجته لألدوية واملستلزمات الطبية الالزمة الستمرار حياته، وفي هـذه احلالة تتحمل 

املؤسسة النفقات املترتبة على ذلك.



ج-  على املرجع الطبي، إذا حصلت انتكاسة و/أو مضاعفات للمصاب بسبب اإلصابة خالل 
ً للعالج واستحقاقه للبدل اليومي  سنة من تاريخ استقرار حالته أن يقرر حاجته مجددا

وفق أحكام املادة (٢٩) من هذا القانون. 

المادة ( ٢٩ )
أ-    إذا حالت إصابة العمل دون أداء املؤمن عليه لعمله تلتزم املؤسسة خالل مـدة تعطلـه 
الناشئ عن اإلصابة بدفع بدل يومي يعادل (٧٥٪) من أجره اليومي الذي اتخذ أساساً 
لتسديد االشتراكات بتاريخ وقوع اإلصابة عن األيام التي يقضيها املصاب حتت العالج 
املنزل  التي يقضيها املصاب في  أو تلك  في أحد مراكز العالج املعتمدة من املؤسسة 
وفقاً لقرار صادر عن املرجع الطبي أو اجلهة اخملتصة التي حتدد مبوجب األنظمة الصادرة 

مبقتضى أحكام هـذا القانون. 

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة ( أ ) من هذه املادة يستمر صرف البدل اليومي طيلة مدة عجز 
املصاب عن مباشرة عمله أو حتى ثبوت العجز الدائم أو حدوث الوفاة.  

ج-  تتحمل املنشأة أجر األيام الثالثة األولى من تاريخ وقوع اإلصابة. 

المادة ( ٣٠ )
أ-    إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة املصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة 
وقوع  بتاريخ  اشتراكاته  لتسديد  أساساً  اتخذ  الذي  أجره  من   (٪٧٥) بنسبة  العمل 
على  ويوزع  الوفاة  فيه  حدثت  الذي  الشهر  بداية  من  الراتب  هذا  ويخصص  اإلصابة 

املستحقني عنه وفقاً ألحكام هذا القانون.

ب-  إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كلي اصابي دائم فيستحق املصاب راتب اعتـالل شهري 
يعـادل (٧٥٪) من أجره الذي اتخذ أسـاساً لتسـديد اشتراكاته بتاريـخ وقـوع اإلصـابة،  
ويخصص هذا الراتب من تاريخ استقرار حالة املصاب الذي يحدد بقرار من املرجع الطبي، 
ويزاد هذا الراتب بنسبة (٢٥٪) منه إذا كان املصاب بحاجة ملن يعينه على القيام بأعباء 
احلد  الزيادة  تتجاوز هذه  أن ال  الطبي شريطة  املرجع  قرار من  بناء على  اليومية  حياته 

األدنى لألجور املعتمد وفقاً ألحكام قانون العمل النافذ. 

٣ ٦
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٣ ٧

ج-  إذا نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائم نسبته ال تقل عن (٣٠٪) فيستحق املصـاب 
راتب اعتالل شهري يحسب على أساس نسبة ذلك العجز من راتب اعتالل العجز الكلي 
اإلصابي الدائم املشار إليه في الفقرة (ب) من هذه املادة، ويخصص هذا الراتب من تاريخ 

 استقرار حالة املصاب الذي يحدد بقرار من املرجع الطبي.
د-   إذا نشأ عن إصابـة العمل عجز جزئي دائـم تقـل نسبته عن (٣٠٪) فيستحق املصـاب 

راتب اعتالل العجز الكلي  الواحدة الذي يعادل نسبة ذلك العجز من  تعويض الدفعة 
.ً اإلصابي الدائم املشار إليه في الفقرة (ب) من هذه املادة مضروباً في ستة وثالثني شهرا

المادة ( ٣١ )
أ-    يسقط حق املصاب في البدل اليومي املنصوص عليه في املادة (٢٩) من هذا القانون وفي 
تعويض الدفعة الواحدة املنصوص عليه في الفقرة (د) من املادة (٣٠) من هذا القانون في 

أي من احلاالت التالية:

١. إذا نشأت إصابة العمل عن  فعل متعمد من املصاب.
٢. إذا نشأت إصابة العمل بسـبب تعاطي املشروبـات الروحيـة أو اخملـدرات أو املـؤثـرات 

العقلية أو العقاقير اخلطرة.
٣. إذا خالف املصاب التعليمات اخلاصة بالعالج أو بالسـالمـة والصحة املهنيـة املعلـن 
عنها والواجب اتباعها وكانت هذه اخملالفة سبباً أساسياً لإلصابة أو ذات أثر مهم في 

وقوعها أو تأخر شفائها. 

ب-  يتم إثبـات احلـاالت املشـار إليها في الفقـرة ( أ ) من هذه املـادة بالتحقيق الذي جتريــه 
املؤسسة أو تعتمده. 

ج-  ال تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه املادة إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة املصاب أو ثبات 
حالته الصحية بعجز جزئي إصابي دائم ال تقل نسبته عن (٣٠٪) أو بعجز كلي إصابي 

دائم. 



٣ ٨

الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل

المادة ( ٣٢ )
أ-    تلتزم املنشأة بتوفير شـروط ومعايير السالمـة والصحـة املهنيـة وأدواتـها في مواقـع 

العمل وفقاً ألحكام التشريعات النافذة. 
ب-  إذا ثبت للمؤسسة أن إصابة العمل وقعـت بسبب مخالفة املنشأة ملـا ورد في الفقرة (أ) 
من هذه املادة فتتحمل املنشأة جميع تكاليف العناية الطبية الواردة في املادة (٢٦) من 

هذا القانون التي دفعتها املؤسسة.

المادة ( ٣٣ )
للمجلس زيادة نسبة اشتراكات إصابات العمل املنصوص عليها في الفقرة (أ) من املادة (٢٤) 
ً أعلى وفقاً لألنظمة الصادرة مبقتضى  من هذا القانون على املنشأة لتصبح (أربعة باملائة) حدا
أحكام هذا القانون يحدد فيها أسس هذه الزيادة ومعاييرها تبعاً ملدى التزام املنشأة بتطبيق 
شروط ومعايير السالمة والصحة املهنية مع األخذ بعني االعتبار نسب إصابات العمل في 

القطاع أو النشاط الذي تندرج ضمنه املنشأة. 

المادة ( ٣٤ )
أ-    يعتمد اجلدول رقـم (٢) امللحق بهذا القانون لتحديـد نسبـة العجز الدائـم الناشئ عن 
اجلدول  في  نسبته  أو  العجز  يرد سبب  لم  وإذا  الطبي،  املرجع  من  بقرار  العمل  إصابة 

املذكور فيتم حتديد سببه وتقدير نسبته بقرار من املرجع الطبي.  
ب-  جمللس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس املستند إلى توصية املرجع الطبي إعادة النظر في 

اجلدول رقم (٢) امللحق بهذا القانون.



٣ ٩

المادة ( ٣٥ )
إذا تكرر حدوث إصابة العمل فتتبع بشأن تعويض املصاب أو راتب االعتالل الذي يستحقه 

 القواعد التالية:
أ-    إذا كانت نسـبة العجز اإلجمـالي الناشـئ عن اإلصابـة احلاليـة واإلصابـة أو اإلصابـات 
السابقة أقل من (ثالثني باملائة) فيدفع للمصاب تعويض عن نسبة العجز الناشئ عن 
اإلصابة األخيرة وحدها ويحسب التعويض في هذه احلالة على أساس أجره الذي اعتمد 
أساساً لتسديد االشتراكات بتاريخ وقوع اإلصابة األخيرة وفقاً ألحكام الفقرة (د) من 

 املادة (٣٠) من هذا القانون.
ب- إذا بلغت نسبـة العجز اإلجمالي الناشـئ عن اإلصابـة احلاليـة واإلصابـة أو اإلصابـات 

السابقة (ثالثون باملائة) فأكثر فيحسب له راتب االعتالل على الوجه التالي:

١. إذا كان املصاب قد سبق له احلصول على تعويـض عن أي إصابـة أو إصابـات سابقـة 
فيحسب راتب االعتالل على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً 

ألجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع اإلصابة األخيرة.
٢. إذا كان املصاب يتقاضى راتب اعتـالل عن إصابـة أو إصابـات سابقـة فيحسب راتـب 
االعتالل اجلديد على أساس نسبة العجز الناشئ عن إصاباته جميعاً وفقاً ألجره الذي 
اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع اإلصابة األخيرة، شريطة أال يقل راتب 

االعتالل اجلديد عما كان يتقاضاه من راتب اعتالل قبل وقوع اإلصابة األخيرة. 

المادة ( ٣٦ )
أ-    يجوز لكل من املؤسسة واملصاب الذي تقرر له راتب اعتالل العجز اجلزئي اإلصابي الدائم 
أو راتب اعتالل العجز الكلي اإلصابي الدائم طلب إعادة الفحص الطبي مرة واحدة كل 
اإلجراءات  وتتبع  العجز  ثبوت  لتاريخ  التاليتني  السنتني  خالل  األقل  على  أشهر  ستة 

التالية وفقاً لنتيجة إعادة الفحص وبقرار من املرجع الطبي:-

١. إذا أصبحت نسبة العجز أقل من (٣٠٪) فيوقـف صـرف راتب االعتـالل نهائيـاً ومينـح 
املصاب التعويض املقرر وفقاً ألحكام الفقرة (د) من املادة (٣٠) من هذا القانون حسب 
مقتضى احلـال عن نسبة العجـز التي لم يسبق له أن تقـاضى عنها تعويضاً وفقاً 

ألجره الذي اعتمد أساساً لتسديد اشتراكاته بتاريخ وقوع اإلصابة األخيرة.



٤ ٠

الفصل الرابع
تأمين إصابات العمل

٢. إذا زادت نسبـة العجـز عما كانـت عليه، فتتم زيـادة راتـب االعتـالل وفقـاً ألحكـام 
 ً الفقرتني (ب) أو (ج) من املادة (٣٠) من هذا القانون حسب مقتضى احلال وذلك اعتبارا

من اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.
٣. إذا أصبح املصاب بالعجز الكلي اإلصابي الدائم بحاجة ملن يعينه على القيام بأعباء 
حياته اليومية فيتم زيادة راتب اعتالل العجز الكلي اإلصابي الدائم وذلك وفقاً ألحكام 
ً من اليوم األول من الشهر التالي  الفقرة (ب) من املادة (٣٠) من هذا القانون وذلك اعتبارا

لتاريخ إعادة الفحص.
٤. إذا أصبح املصاب بالعجـز الكلي اإلصابي الدائـم غير محتاج ملن يعينه على القيـام 
بأعباء حياته اليومية فيتم في هـذه احلالة وقف الزيادة املقررة وفقاً ألحكام الفقرة 
التالي  الشهر  األول من  اليوم  ً من  اعتبارا وذلك  القانون  (٣٠) من هـذا  املادة  (ب) من 

لتاريخ إعادة الفحص.
٥. إذا انخفضت نسبة العجز وبقيت بنسبة (ثالثني باملائة) فأكثر، فتتم إعادة احتسـاب 
ً من  راتب االعتالل وفق أحكام الفقرة (ج) من املادة (٣٠) من هذا القانون وذلك اعتبارا

اليوم األول من الشهر التالي لتاريخ إعادة الفحص.  
ب - ١. إذا تخلف املصاب عن إعادة الفحص الطبي فيوقف صرف راتب االعتالل اخملصص له.

٢. إذا قام املصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ احملدد ملوعد إجرائه وكان تأخره بعذر 
إلجراء  احملدد  التاريخ  من   ً اعتبارا الفحص  لنتيجة  وفقاً  حقوقه  فتسوى  مشروع 

الفحص الطبي األول.
٣. إذا قام املصاب بإعادة الفحص الطبي بعد التاريخ احملدد ملوعد إجرائه ولم يكن تأخـره 
إعادة  إجراء  تاريخ  من   ً اعتبارا الفحص  لنتيجة  وفقاً  حقوقه  فتسوى  مشروع  بعذر 

الفحص.

المادة ( ٣٧ )
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (هـ) من املادة (٢٧) من هذا القانون ال يحق للمصاب أو لورثته أو 
للمستحقني عنه الرجوع على املنشأة للمطالبة بأي تعويض خالف التعويضات الواردة في 
هذا القانون وذلك فيما يتعلق بإصابات العمل، إال إذا كانت اإلصابة ناشئة عن خطـأ جسيم 

من املنشأة.



٤ ١

المادة ( ٣٨ )
أ-    لكل من املؤسسة واملؤمن عليه احلق في االعتراض على القرارات التي تصدرهـا اللجنة 

الطبية األولية فيما يخص إصابات العمل أمام اللجنة الطبية االستئنافية.

ب-  يقدم االعتراض خالل ستني يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية األولية 
وللمعترض أن يرفق باالعتراض الوثائق الالزمة، وال تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.

ج- تشكل اللجان الواردة في هذه املادة وأسس تنظيم أعمالها مبا في ذلك رئاستها و أتعاب 
أعضائها مبوجب األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون.

المادة ( ٣٩ )
تلتزم املؤسسة بحقوق التأمني املنصوص عليها في هذا القانون إذا ظهرت أعراض املرض 
املهني على املؤمن عليه خالل سنتني من تاريخ انتهاء خدمته في مهنة معينة وعلى أن 

يثبت بقرار من املرجع الطبي أن تلك املهنة كانت السبب في إصابته باملرض املهني. 

المادة ( ٤٠ )
يجوز اجلمع بني األجر من عمل أو الدخل من مهنة وراتب اعتالل العجز الناشئ عن إصابة 

العمل املقرر وفق أحكام هذا القانون.

المادة ( ٤١ )
إذا وقعت إصابة العمل بفعل الغير تبقى مسؤولية املؤسسة قائمـة جتـاه املصاب املؤمن 
العناية  تكاليف  من  دفعته  ما  بكامـل  للمطالبة  الغير  على  الرجـوع  وللمؤسسة  عليه 
الطبية املنصوص عليها في املادة (٢٦) من هـذا القانون والبدالت اليومية املنصوص عليهـا 

في املادة (٢٩) منه، وذلك وفقاً لألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون.





الفصل الخامس
�ة�����تأمين األموم



(١)

(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١

المادة ( ٤٢ )

 أ-   تتكون مصادر متويل تأمني األمومة مما يلي:
من  باملائـة  الواحد  أربـاع  ثالثـة  بنسبة  املنشأة  تؤديها  التي  الشهرية  االشتراكات   -١

أجـور املؤمن عليهم.
٢- الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمني.

٣- ريع استثمار األموال املتأتية من هذه املصادر. 
ب-  للمؤسسة تخصيص ما نسبته ٢٥٪ من االشتراكات الشهرية املنصوص عليها في 
اجتماعية  حماية  برامج  استحداث  لغايات  املادة  هذه  من  (أ)  الفقرة  من   (١) البند 

مرتبطة بتأمني األمومة يتم حتديدها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة ( ٤٣ )
أ-    يطبق تأمني األمومة على جميع املؤمن عليهم املشمولني بأحكام هذا القانون. 

ب-  يستثنى من أحكـام الفقرة ( أ ) من هذه املـادة املؤمن عليهم املنتسـبون وفـق أحكـام 
واملؤسسات  احلكومية  الدوائر  موظفي  من  أخرى  فئة  وأي  القانون  هذا  من   (٧) املادة 

الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب اجمللس.

المادة ( ٤٤ )
للمؤمن عليها االنتفاع من تأمني األمومة وفقاً للمدد احملددة في قانون العمل النافذ شريطة 

ما يلي:

أ-    أن تكـون مشـمولة بأحكـام هذا التأمـني خـالل األشـهر السـتة األخـيرة التي تسـبق 

استحقاقها إجازة األمومة. 

ب-  أن تثبت الوالدة بشهادة رسـمية. 

٤ ٤

الفصل الخامس
تأمين األموم�����ة



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
٤عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١ ٥

المادة ( ٤٥ )
أ-    يصرف للمؤمن عليها خالل إجازة األمومة بـدل يعـادل أجرهـا وفقـاً آلخـر أجـر خاضـع 

لالقتطاع عند بدء إجازة األمومة. 
(١) ب-  تعتبر إجـازة األمومة املمنوحة للمؤمن عليها وفقاً ألحكام املـادة (٤٤) من هذا القانون 

مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكامه، ويخصم من البدل املصروف لها خالل هذه 
اإلجازة اشتراكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة واشتراك تأمني التعطل عن العمل.

المادة ( ٤٦ )
أ-    يوقف صرف بدل إجازة األمومة في حال التحاق املؤمن عليها بعمل خالل هذه اإلجازة.

ب-  يجـوز للمؤمن عليها اجلمـع بني بـدل إجـازة األمومـة وما يستحق لها من راتب اعتـالل 
العجز اجلزئي اإلصابي الدائم أو راتب اعتالل العجز الكلي اإلصابي الدائم.

المادة ( ٤٧ )
ال يجوز للمؤمن عليها التي حصلت على بدل إجازة األمومة طلب صرف تعويض الدفعة 
الواحدة وفقاً ألحكام الفقرة (ب) من املادة (٧٠) من هذا القانون إال إذا كان عدد اشتراكاتها 

السابقة إلجازة األمومة ال يقل عن اثني عشر اشتراكاً.





الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل



المادة ( ٤٨ )
تتكون مصادر متويل تأمني التعطل عن العمل مما يلي: 

أ-   االشتراكات الشـهرية التي تؤديـها املنشأة بنسـبة (نصـف باملائـة) من أجـور املؤمـن  
عليهم. 

ب-  االشتراكات الشهرية التي تقتطعها املنشأة بنسـبة (واحـد باملائـة) من أجـور املؤمـن 
عليهم. 

ج-  الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكـام هذا التأمني. 
د-   أي مساهمة تدفع من خزينة الدولة لتمويل هذا التأمني. 

هـ- ريع استثمار األموال املتأتية من هذه املصادر. 

المادة ( ٤٩ )
أ-    مع مراعـاة أحكـام قانون العمل النافـذ، يطبق تأمني التعطـل عن العمـل على جميع 

 املؤمن عليهم املشمولني بأحكام هذا القانون.
ب-  يستثنى من أحكـام الفقرة ( أ ) من هذه املـادة املؤمـن عليهم املنتسـبون وفق أحكـام 
واملؤسسات  احلكومية  الدوائر  موظفي  من  أخرى  فئة  وأي  القانون  هذا  من   (٧) املادة 

الرسمية والعامة يقرر مجلس الوزراء استثناءها بناء على تنسيب اجمللس. 

المادة ( ٥٠ )
أ-   يشترط الستحقاق املؤمن عليه بدل التعطل عن العمل ما يلي: 

١. أن ال يقـل عدد اشـتراكاته وفقـاً ألحكـام هذا القانـون عن (٣٦) اشتراكاً قبل تاريـخ 
استحقاقه لبدل التعطل عن العمل وأن يكون له اشتراك واحد على األقل في تأمني 

التعطل عن العمل. 
٢. أن ال يكون قد بلغ عمره (٦٠) سنة للذكر و(٥٥) سنة لألنثى.

ب-  حتـدد األنظمة الصـادرة مبقتضى أحكـام هذا القانـون األسس واملعايير التي يسـتحق 
املؤمن عليه مبوجبها هذا البدل.

٤ ٨

الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل



٤ ٩

المادة ( ٥١ )
أ-    يوقف صرف بدل التعطل عن العمـل للمؤمـن عليه إذا ثبـت للمؤسسـة أنه عـاد إلى 
األنظمة  وحتدد  اخلاص  حلسابه  مهنياً  أو  جتارياً  عمالً  زاول  أو   ً أجرا عنه  يتقاضى  عمل 

الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون أي حاالت أخرى إليقاف صرف هذا البدل.   
ب- إذا ثبـت للمؤسسـة أن املؤمـن عليـه تقاضى بـدل التعطل عن العمـل دون وجـه حـق 
الصادرة  األنظمة  حتددها  التي  الغرامة  مع  له  املصروفة  املبالغ  جميع  استرداد  فيتم 
ردها  تاريخ  وحتى  املبالغ  تلك  صرف  تاريخ  من  محسوبة  القانون  هذا  أحكام  مبقتضى 

للمؤسسة.

المادة ( ٥٢ )
أ-    مع مراعاة مـا ورد في أحكـام املـادة (٥٠) من هذا القانـون، يصـرف للمؤمـن عليه بـدل 
التعطل عن العمل وذلك في كل مرة يستحق فيها صرف هذا البدل وفقاً للمدد التالية:

١. ثالثة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون أقل من (١٨٠) اشتراكاً.
٢. ستة أشهر إذا كان عدد اشتراكاته بأحكام هذا القانون (١٨٠) اشتراكاً فأكثر.  

ب-  تعتبر املـدد املصـروف عنها بـدل التعطل عن العمـل الـواردة في الفقـرة  (أ) من هـذه 
املادة مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية يخصم من 
حساب املؤمن عليه اشتراكات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة الوارد في البند (٣) من 
البدل على  احتساب  مت  الذي  أجره  وذلك من  القانون  (٥٩) من هذا  املادة  (أ) من  الفقرة 
أساسه على أن يتم صرف أي منافع تأمينية تتحقق للمؤمن عليه على أساس هذا األجر 

وفق أحكام هذا القانون أثناء هذه املدد.
(١) ج-  على الرغم مما ورد في الفقرتني (أ) و(ب) من هذه املادة واملادة (٥٧) من هذا القانون، يجوز 

للمؤمن عليه االردني التقدم بطلب لسحب الرصيد املتراكم في حسابه االدخاري أو أي 
جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي واملهني او لغايات تغطية 
نفقات او تكاليف املعاجلة الطبية للمؤمن عليه او ألفراد العائلة وذلك وفقا للشروط 

واألحكام الواردة في التعليمات التي يصدرها اجمللس لهذه الغاية.



٥ ٠

الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل

المادة ( ٥٣ )
أ-    يحسب بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه خالل مدة التعطل على أساس النسـب 

املبينة أدناه من آخر أجر خاضع لالقتطاع: 

١. (٧٥٪) للشهر األول. 
٢. (٦٥٪) للشهر الثاني. 
٣. (٥٥٪) للشهر الثالث. 

٤. (٤٥٪) لكل من األشهر الرابع واخلامس والسادس. 

ب- ١.  يكون احلـد األعلى لصافي بدل التعطل عن العمـل خمسمائـة دينـار شـهرياً ويتـم 
ربط هذا احلد سنوياً مبعدل التضخم كما مت تعريفه في املادة (٩٠) من هذا القانون.  

٢. لغايات تنفيذ أحكام البند (١) من هذه الفقرة، يتم احتساب صافي بدل التعطل عن 
العمل بعد خصم االشتراكات الواردة في الفقرة (ب) من املادة (٥٢) من هذا القانون.

المادة ( ٥٤ )
ً من أول الشهر التالي للشـهر  أ-    يبدأ صرف بدل التعطل عن العمل للمؤمن عليه اعتبارا

الذي تقدم خالله املؤمن عليه بطلب صرف هذا البدل. 

ب- ال يصرف بدل التعطل عن الشهر الذي أنهيت فيه خدمة املتعطل عن العمل.

المادة ( ٥٥ )
أ-    يستحق املؤمن عليه بدل التعطل عن العمل لثالث مرات طيلة مدة شمولـه بأحكـام 

هذا القانون. 

ب-  مع مراعاة أحكـام املـادة (٥٠) من هذا القانون، يصرف بـدل التعطل عن العمـل ألي من 
املرتني الالحقتني للمـرة األولـى إذا كان عدد اشتراكات املؤمـن عليـه في كل منهما ال 

يقل عن (٣٦) اشتراكاً الحقاً لصرف بدل التعطل عن العمل. 



٥ ١

المادة ( ٥٦ )
أ-    ال يجوز اجلمع بني بدل التعطل عن العمل وبدل إجازة األمومة ويتم صرف البدل األكثر. 

ب-  ال يجوز اجلمع بني بدل التعطل عن العمـل وتعويض الدفعـة الواحـدة الذي يصرف وفقـاً 
تتبع اإلجراءات  التعويض  القانون، وفي حال استحقاق هذا  (٧٠) من هذا  املادة  ألحكام 

الواردة في املادة (٥٧) من هذا القانون. 
ج-  ال يجوز اجلمع بني بـدل التعطل عن العمـل وأي راتب تقاعد أو راتـب اعتـالل مخصـص 

وفق أحكام هذا القانون.

المادة ( ٥٧ )
تعتبر إيرادات تأمني التعطل عن العمل حساباً ادخارياً للمؤمن عليه، وتتم تسوية حقوقه 

 من هذا احلساب عند خروجه نهائياً من أحكام هذا القانون وفقاً لإلجراءات التالية:
أ-    يعـاد للمؤمن عليه الرصيـد املتراكـم في حسـابه االدخـاري واملتكون من االشـتراكات 
االستثماري  الريع  إليها  املنشأة مضافاً  املدفوعة من  واالشتراكات  أجره  املقتطعة من 
املتحقق للحساب االدخاري على املبالغ املستثمرة مخصوماً منها جميع املبالغ املصروفة 
له بدل التعطل عن العمل والنفقات املترتبة على إدارة هذا احلساب التي حتسب وفقاً 

لألسس التي يحددها اجمللس. 
ب-  إذا كان رصيد احلساب االدخـاري للمؤمـن عليه مدينـاً ففي هذه احلالـة يسـترد مقـدار 
هذا الرصيد من راتب التقاعد أو راتب االعتالل أو تعويض الدفعة الواحدة اخملصص للمؤمن 
راتب  أو  التقاعد  راتب  املبالغ من  ويجوز تقسيط هذه  له  أخرى عائدة  أموال  أي  أو  عليه 

االعتالل اخملصص له وفقاً لألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون.



المادة ( ٥٨ )
احلاالت  أي جزء منه في  أو  العمل  التعطل عن  بدل  آخر، ال يصرف  أي نص  الرغم من  على 

التالية:

أ-    للمؤمن عليه األردني إذا أصبح رصيـد حسـابه االدخـاري قبل مـدة استحقاقـه لبـدل 
احتسبت  الذي  األجر  متوسط  أضعاف  ثالثة  من  بأكثر  مديناً  خاللها  أو  التعطل 
االشتراكات على أساسه خالل الستة وثالثني اشتراكاً األخيرة شريطة أن ال يكون تخلف 

املنشأة عن دفع االشتراكات سبباً في هذا الرصيد املدين.  
ب- للمؤمن عليه غير األردني إذا لم يكن له رصيد دائن في حسابه االدخاري.

٥ ٢

الفصل السادس
تأمين التعطل عن العمل



الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة



المادة ( ٥٩ )
أ-   تتكون مصادر متويل تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:

١. االشتراكات الشهرية التي تؤديهـا املنشـأة بنسبة (تسعـة باملائـة) من أجـور املؤمـن 
عليهم على أن تزاد هذه االشتراكات بنسبة (نصف باملائة) في كانون الثاني من كل 

ً من ٢٠١٤/١/١ لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (إحدى عشر باملائة).  عام اعتبارا
٢. االشتراكات الشهرية التي تقتطعها املنشأة بنسبة (خمسة ونصف باملائة) من أجور 
املؤمن عليهم على ان تزاد هذه االشتراكات بنسبة (٠,٢٥٪) في كانون الثاني من كل 

ً من ٢٠١٤/١/١ لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (٦,٥٪).  عام اعتبارا
٣. االشتراكات الشهرية التي يؤديها املؤمـن عليهم املنتسـبون بصفـة اختياريـة وفقـاً 
ألحكام املادة (٧) من هذا القانون بنسبة (١٤,٥٪) من األجر اخلاضع لالقتطاع على أن تزاد 
ً من ٢٠١٤/١/١  هذه االشتراكات بنسبة (٠,٧٥٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا

لتصل هذه النسبة بحد أقصاه (١٧,٥٪).
٤. املبالغ التي يؤديها املؤمـن عليهم مقابـل إضافـة املـدد الالزمـة لغايات متكينهم من 

استكمال شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.
٥. الفوائد والغرامات التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا التأمني. 

٦. ريع استثمار األموال املتأتية من هذه املصادر.  

ب-  للمؤسسـة تطبيق نظـم تقاعـد إضافيـة اختياريـة مبوجـب أنظمـة خاصـة تصـدر 
لهذه الغاية.

المادة ( ٦٠ )
 تشمل خدمات تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة ما يلي:

أ-    الرواتب الشهرية وتعويضات الدفعة الواحدة للمؤمن عليهم واملستحقني عنهم. 
ب-  نفقات اجلنازة التي يستحق دفعها في حال وفاة املؤمـن عليه خـالل خدمتـه املشمولـة 

بأحكام هذا القانون ويحدد اجمللس مقدارها ومن تصرف لهم. 

٥ ٤

الفصل السابع
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المادة ( ٦١ )
عليه  للمؤمن  رسمية  والدة  بشهادة  السن  إثبات  يتم  القانون  هذا  أحكام  تطبيق  لغايات 
األردني ووثيقة رسمية للمؤمن عليه غير األردني تعتمدها املؤسسة وفقاً  لألنظمة الصادرة 

مبقتضى أحكام هذا القانون.

المادة ( ٦٢ )
 

 أ-    يستحق املؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة شريطة حتقق ما يلي:
١. إكمال املؤمن عليه الذكـر سن الستني واملؤمن عليها األنثى سن اخلامسة واخلمسني. 
٢. أن تكون اشتراكاتـه في هذا التأمـني (١٨٠) اشـتراكاً على األقل منها (٨٤) اشـتراكاً 

فعلياً.

ب-  مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من هذه املـادة، يحسـب راتب تقاعـد الشيخوخـة عن كل 
سنة من سنوات االشتراك بواقع (٢,٥٪) ألول ألف وخمسمائة دينار من متوسط األجر 
الشهري الذي أتخذ أساساً لتسديد اشتراك املؤمن عليه خالل الستة والثالثني اشتراكاً 

األخيرة، وبواقع (٢٪) من باقي هذا املتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار.

ج-  يزاد راتب تقاعـد الشيخوخـة إذا تولـى املؤمـن عليه إعالـة شخص آخـر، وحتدد األنظمة 
الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون الشروط املتعلقة باإلعالة وأوضاعها وفق النسب 

واألسس التالية:

١. زيـادة بنسبة (١٢٪) ألول شخص معـال على أن ال تقل هذه الزيـادة عن عشرة دنانيـر 
وال تزيد على مائة دينار.

٢. زيـادة بنسبة (٦٪) لثاني شخص معال وزيادة مسـاوية لها لثالث شخص معال على 
.ً أن ال تقل هذه الزيادة لكل واحد عن عشرة دنانير وال تزيد على خمسة وعشرين دينارا

د-    عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخـة يجب أن ال تتجاوز الزيادة في متوسط األجر  الذي 
يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (٦٠٪) من أجر املؤمن عليه في بداية الثمانية 

واألربعني اشتراكاً األخيرة كما يجب أن ال يقل املتوسط عن هذا األجر بأكثر من (٢٠٪). 

 

٥ ٥



٥ ٦

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

هـ- على الرغم مما ورد بأحكام الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) من هذه املادة، يحسب راتب تقاعـد 
التي  األنثى  عليها  واملؤمن  الستني  سن  أكمل  الذي  الذكر  عليه  للمؤمن  الشيخوخة 
أكملت سن اخلامسة واخلمسني وبلغ عدد اشتراكات أي منهما (١٨٠) اشتراكاً على األقل 

منها (٦٠) اشتراكاً فعلياً وذلك حتى تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون وفقاً ملا يلي :

١. مع مراعاة أحكام البند (٤) من هذه الفقرة، يحسب راتب تقاعد الشيخوخـة عن كل 
سنة من سنوات االشتراك بواقع (٢,٥٪) من متوسط األجر الشهري الذي اتخذ أساساً 
لتسديد اشتراك املؤمن عليه خالل األربعة وعشرين اشتراكاً األخيرة وبحد أعلى ال 

يتجاوز (٧٥٪) من ذلك املتوسط.
٢. يزاد راتب تقاعد الشيخوخـة الوارد في البنـد (١) من هذه الفقـرة مبقـدار (١٠٪) منه 
للشخص األول الذي يتولى املؤمن عليه إعالته ومبقدار (٥٪) منه لكل من الشخصني 
أحكام هذا  الصادرة مبقتضى  األنظمة  أن حتدد  يعيلهما على  اللذين  والثالث  الثاني 

القانون الشروط املتعلقة باإلعالة وأوضاعها.
٣. يزاد راتب تقاعد الشيخوخـة الـوارد في البند (١) من هذه الفقـرة بنسبة (١٠٪) منه 

. ً ً وال تزيد على (٥٠) دينارا بحيث ال تقل هذه الزيادة عن (٣٠) دينارا
٤. عند احتساب راتب تقاعد الشيخوخة يجب أن ال تتجـاوز الزيـادة في متوسط األجـر 
الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (٦٠٪) من أجر املؤمن عليه في بداية 
الستني اشتراكاً األخيرة، كما يجب ان ال يقل املتوسط عن هذا األجر بأكثر من (٢٠٪).

المادة ( ٦٣ )
أ-    للمؤمـن عليه االستمرار في شمولـه بأحكـام هذا القانـون، أو االلتحـاق بعمل جديـد 
وحتى  لألنثى  واخلمسني  اخلامسة  أو سن  للذكر  الستني  إكمال سن  بعد  به  مشمول 
إكمال املدة املوجبة الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، ويعتبر املؤمن عليه خالل هذه 
ً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب االحتساب على أساس سن  املدة مشموال
الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى الواردة في اجلدول رقم (٦) امللحق بهذا 

القانون. 
 



٥ ٧

ب-  على املنشـأة االستمرار في شـمول املؤمـن عليه في حـال استمراره في العمـل لديها 
أو استخدامه بعمل بعد إكماله سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى إذا 
تقاعد  راتب  الستحقاق  املوجبة  املدة  عليه  املؤمن  استكمال  ذلك  شأن  من  كان 
الشيخوخة، وتلتزم املنشأة بدفع االشتراكات املترتبة على ذلك، وفي هذه احلالة يعتبر 
ً بأحكام هذا القانون ولهذه الغاية تعتمد نسب االحتساب على  املؤمن عليه مشموال
أساس سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى الواردة في اجلدول رقم (٦) 

امللحق بهذا القانون.  

ج-  يجـوز للمؤمن عليه خالل مدة ستـة أشـهر من تاريـخ إكمـال سـن السـتني للذكر أو 
تقاعد  راتب  الستحقاق  املوجبة  املدة  أكمل  قد  وكان  لألنثى،  واخلمسني  اخلامسة  سن 
الشيخوخة، االستمرار في الشمول بأحكام هذا القانون، لغاية سن اخلامسة والستني 
أو  اختيارياً  إما  وذلك  الشيخوخة،  تقاعد  راتب  زيادة  لغايات  لألنثى  الستني  للذكر وسن 
مبوافقة املنشأة في حال استمراره في العمل لديها أو التحاقه بعمل جديد، وفي هذه 
احلالة يحسب راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفقاً لنسب االحتساب الواردة في اجلدول 

رقم (٦) امللحق بهذا القانون. 

د-   ال يجـوز للمؤمـن عليـه الذي خصـص لـه راتـب تقاعـد الشيخوخـة أو راتـب تقاعـد 
الشيخوخة الوجوبي العودة للشمول في أحكام هذا القانون.

المادة ( ٦٤ )
انتهت  إذا  له  تقاعد مبكر  راتب  املؤمن عليه تخصيص  بناءً على طلب  املؤسسة  أ-  على 

خدمته ألي سبب كان شريطة حتقق أي مما يلي:
١- ان يكون قد أكمل سن اخلمسني على األقل وان تكون اشتراكاته في هذا التأمني قد 
بلغت على االقل (٢٥٢) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (٢٢٨) اشتراكاً فعلياً بالنسبة 

لألنثى . 
٢- ان تبلغ اشتراكات املؤمن عليه في هذا التأمني (٣٠٠) اشتراكاً فعلياً شريطة ان ال يقل 

سن املؤمن عليه عن (٤٥) سنة.  



ب-  على الرغـم ممـا ورد في الفقرة (أ) من هذه املـادة، على املؤسسـة بناء على طلـب املؤمـن 
عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته ألي سبب كان في أي من احلاالت 

التالية:
١. املؤمن عليه الذي يكمل سن الرابعـة واألربعني قبل تاريـخ نفـاذ أحكـام هذا القانـون 
وذلك عند إكماله سن السادسة واألربعني على األقل وبلوغ اشتراكاته في التأمني ما ال 

يقل عن (٢٢٨) اشتراكا فعلياً بالنسبة للذكر و (١٩٢) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى.

٢. املؤمن عليه الذي يكمل سـن الثالثـة واألربعـني قبل تاريـخ نفاذ أحكام هذا القانون 
وذلك عند إكماله سن السابعة واألربعني على األقل وبلوغ اشتراكاته في التأمني ما ال 

يقل عن (٢٤٠) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(٢٠٤) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى.

٣. املؤمن عليه الذي يكمل سن الثانيـة واألربعـني قبل تاريـخ نفـاذ أحكام  هذا القانون 
وذلك عند إكماله سن الثامنة واألربعني على األقل وبلوغ اشتراكاته في التأمني ما ال 
يقل عن (٢٥٢) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (٢١٦) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى.

٤. املؤمـن عليـه الـذي يكمـل سـن اخلامسـة واألربعـني على األقــل قبـل تاريـخ نفـاذ 
 (٢١٦) من  أقل  املذكور  بالتاريخ  التأمني  في  اشتراكاته  وكانت  القانون  هذا  أحكام 
اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر وأقل من (١٨٠) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى، شريطة 
أن تبلغ اشتراكاته في التأمني عند تقدمي طلب تخصيص الراتب ما ال يقل عن (٢٢٨) 

اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و(١٩٢) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى.  
ج- ١.  على الرغم مما ورد في الفقرتني (أ) و (ب) من هذه املادة، على املؤسسة بناء على طلب 
املؤمن عليه الذي يعمل بإحدى املهن اخلطرة تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت 

خدمته، ألي سبب كان، شريطة حتقق ما يلي :

    أ-    أن تكون اشتراكاته في هذا التأمـني قد بلغت على األقـل (٢١٦) اشـتراكاً فعليـاً 
بالنسبة للذكر و (١٨٠) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى.

    ب-  أن يكون قد أكمل سن اخلامسة واألربعني على األقل.

٢. تسري أحكـام البند (١) من الفقرة (ج) من هذه املـادة على املؤمـن عليه الـذي يعمل 
بإحدى املهن اخلطرة ملدة ال تقل عن ستني اشتراكاً خالل العشر سنوات السابقة على 

طلبه تخصيص راتب التقاعد املبكر.

٣. تلتزم املنشأة التي تستخدم املؤمن عليه الذي يعمل في إحـدى املهن اخلطرة بتأديـة 
ما نسبته (١٪) من أجر املؤمن عليه وذلك زيادة على االشتراكات املترتبة عليها وفقاً 

ألحكام هذا القانون. 

٥ ٨
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٥ ٩

٤. لغايات تطبيق أحكام هذه الفقرة يتم حتديد املهن اخلطرة وأسـس اعتمادها مبوجـب 
األنظمة الصادرة مبقتضى هذا القانون.

د-   ١.  مع مراعاة أحكام البند (٤) من هذه الفقـرة، يحسب راتـب التقاعـد املبكـر عن كل 
سنة من سنوات االشتراك بواقع (٢,٥٪) ألول ألف وخمسمائة دينار من متوسط األجر 
اشتراكاً  الستني  خالل  عليه  املؤمن  اشتراك  لتسديد  أساساً  اتخذ  الذي  الشهري 
األخيرة، وبواقع (٢٪) من باقي هذا املتوسط الذي يزيد على مبلغ ألف وخمسمائة دينار .

٢. يخفض راتب التقاعد املبكر وفقاً لسن املؤمن عليه وعلى أساس نسب اخلصم الواردة 
في اجلدول رقم (٥) امللحق بهذا القانون.

٣. يـزاد راتب التقاعد املبكـر إذا تولى املؤمن عليه إعالـة شخص آخـر، وحتـدد األنظمـة 
الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون الشروط املتعلقة باإلعالة وأوضاعها وفق النسب 

واألسس التالية:
أ-    زيادة بنسبة (١٢٪) ألول شخص معال على أن ال تقل هذه الزيادة عن عشرة دنانير 

وال تزيد على مائة دينار.
ب- زيادة بنسبة (٦٪) لثاني شخص معال وزيـادة مساويـة لها لثالـث شخص معـال 
على خمسة  تزيد  ال  و  دنانير  عن عشرة  واحد  لكل  الزيادة  هذه  تقل  ال  أن  على 

.ً وعشرين دينارا
٤. عند احتسـاب راتـب التقاعـد املبكـر يجب أن ال تتجـاوز الزيـادة في متوسـط األجـر 
الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من (٦٠٪) من أجر املؤمن عليه في بداية 

الستني اشتراكاً األخيرة كما يجب أن ال يقل املتوسط عن هذا األجر بأكثر من (٢٠٪).

ًا من أول الشهر الذي  هـ- يستحق راتـب التقاعـد اخملصـص وفقـاً ألحكـام هذه املـادة اعتبار
تقدم به املؤمن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء 

الشهر الذي انتهت به خدمته. 

و-   يجوز للمستحقني من ورثة املؤمـن عليه املتوفى خارج خدمتـه املشمولة بأحكـام هذا 
القانون والذي أكمل شروط استحقاق راتب التقاعد املبكر وفقاً ألحكام هذا القانون أن 
ً من بداية  يتقدموا باسم مورثهم بطلب استحقاق هذا الراتب ويخصص الراتب اعتبارا

الشهر الذي قدموا فيه هذا الطلب. 



٦ ٠

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

ز-   على الرغـم ممـا ورد بأحكـام الفقـرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه املـادة، يحسـب راتـب 
أحكام هذا  نفاذ  تاريخ  قبل  اشتراكاته  تبلغ  الذي  الذكر  للمؤمن عليه  املبكر  التقاعد 
القانون (٢١٦) اشتراكاً  فعلياً بالنسبة للذكر و (١٨٠) اشتراكاً فعلياً بالنسبة لألنثى، 
شريطة إكماله سن اخلامسة واألربعني على األقل عند تقدمه بطلب تخصيص هذا 

الراتب وفقاً ملا يلي:

١. مع مراعاة أحكام البند (٥) من هذه الفقـرة، يحسـب راتـب التقاعـد املبكـر عن كل 
سنة من سنوات االشتراك بواقع (٢,٥٪) من متوسط األجر الشهري الذي اتخذ أساساً 
لتسديد اشتراك املؤمن عليه خالل األربعة وعشرين اشتراكاً األخيرة وبحد أعلى ال 

يتجاوز (٧٥٪) من ذلك املتوسط.

٢. أ- يخفض راتب التقاعد املبكر وفقاً لسن املؤمن عليه الذكر على النحو التالي:  
١.   بنسـبة (١٨٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه اخلامسـة واألربعـني ولـم يتجـاوز السادسـة 

واألربعني من عمره. 
٢.   بنسـبة (١٦٪) إذا جتـاوز املؤمــن عليه السادسـة واألربعـني ولم يتجـاوز السابعة

واألربعني من عمره. 
٣.   بنسـبة (١٤٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه السـابـعـة واألربعـني ولم يتجـاوز الثـامنـة 

واألربعني من عمره. 
٤.   بنسـبة (١٢٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه الثـامنـة واألربعــني ولم يتجـاوز التاسعــة 

واألربعني من عمره. 
٥.   بنسـبة (١٠٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه التاسـعـة واألربعـني ولم يتجاوز اخلمســني 

من عمره. 
٦.   بنسـبة (٩٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه اخلمسـني ولم يتجـاوز احلـاديــة واخلمســني

من عمره. 
٧.   بنسـبة (٨٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه احلـاديـة واخلـمســني ولم يتجـاوز الثـانيـة 

واخلمسني من عمره. 
٨.   بنسـبة (٧٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه الثـانيـة واخلـمسـني ولم يتجـاوز الثـالثــة 

واخلمسني من عمره. 
٩.   بنسـبة (٦٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه الثـالثـة واخلـمسـني ولم يتجـاوز الـرابعـة 

واخلمسني من عمره. 
١٠. بنسـبة (٥٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه الـرابعـة واخلـمسـني ولم يتجـاوز اخلـامسة 

واخلمسني من عمره. 



٦ ١

١١. بنسـبة (٤٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه اخلـامسة واخلمسـني ولم يتجـاوز السادسة 
واخلمسني من عمره. 

١٢. بنسـبة (٣٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه السـادسة واخلـمسني ولم يتجاوز السـابعة 
واخلمسني من عمره. 

١٣. بنسـبة (٢٪)إذا جتـاوز املؤمـن عليه السـابعة واخلـمسـني ولم يتجـاوز الثـامنـة 
واخلمسني من عمره. 

١٤. بنسـبة (١٪) إذا جتـاوز املؤمـن عليه الثـامنـة واخلـمسـني ولم يتجاوز التـاسعـة 
واخلمسني من عمره. 

ب- يخفض راتب التقاعد املبكر وفقاً لسن املؤمن عليها األنثى على النحو التالي:

١.   بنسبة (١٠٪) إذا جتاوزت املؤمن عليها اخلامسة واألربعني ولم تتجاوز اخلـمسني من 
عمرها.

    ٢.   بنسبة (٥٪) إذا جتاوزت املؤمـن عليها اخلمسني ولم تتجاوز الرابعـة واخلمسني من 
عمرها.

     ٣.   ال يخفض الراتب إذا جتاوزت املؤمن عليها الرابعة واخلمسـني ولم تكمل اخلامسـة 
واخلمسني من عمرها.

٣.   يزاد راتب التقاعد املبكر الـوارد في البنديـن(١) و(٢) من الفقـرة (ز) من هذه املـادة مبقـدار 
لكل من  (٥٪) منه  ومبقدار  إعالته  املؤمن عليه  يتولى  الذي  األول  للشخص  (١٠٪) منه 
الشخصني الثاني والثالث اللذين يعيلهما على أن حتدد األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام 

هذا القانون الشروط املتعلقة باإلعالة وأوضاعها. 

٤.   يزاد راتب التقاعد املبكر الـوارد في البندين (١)و(٢) من الفقـرة (ز) من هذه املـادة بنسبة 
. ً ً وال تزيد على (٥٠) دينارا (١٠٪) منه بحيث ال تقل هذه الزيادة عن (٣٠) دينارا

٥.   عند احتساب راتب التقاعد املبكر الوارد في البند (١) من الفقرة (ز) من هذه املـادة يجب 
أن ال تتجاوز الزيادة في متوسط األجر الذي يحسب هذا الراتب على أساسه بأكثر من 
يقل  ال  أن  يجب  كما  األخيرة  اشتراكاً  الستني  بداية  في  عليه  املؤمن  أجر  من   (٪٦٠)

املتوسط عن هذا األجر بأكثر من (٢٠٪).



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١

(١) ح-  ١- على الرغم مما ورد في احكام هذه املادة يشترط الستحقاق راتب التقاعد املبكر للمؤمن 

عليه الذي يتم شموله ألول مرة بعد نفاذ احكام هذا القانون املعدل ان يكمل املؤمن عليه 
 (٢٥٢) التأمني  هذا  في  اشتراكاته  تبلغ  وان  عمره  من  واخلمسني  اخلامسة  سن  الذكر 
من  واخلمسني  الثانية  االنثى سن  عليها  املؤمن  تكمل  وان   ، االقل  على  فعلياً  اشتراكاً 

عمرها وأن تبلغ اشتراكاتها (٢٢٨) اشتراكاً فعلياً على االقل في هذا التأمني. 
ُشار اليه في البند (١) من هذه الفقرة وفقاً ألحكام   ٢- يتم احتساب راتب التقاعد املبكر امل
البنود (٤،٣،١) من الفقرة (د) من هذه املادة، ويُخفض وفقاً لسن املؤمن عليه وعلى اساس 

نسب اخلصم الواردة في البند (٣) من هذه الفقرة .
٣-  أ- يخفض راتب التقاعد املبكر وفقاً لسن املؤمن عليه الذكر على النحو التالي: 

السادسة  يتجاوز  ولم  واخلمسني  اخلامسة  عليه  املؤمن  جتاوز  اذا   (٪٢٢) بنسبة   -١
واخلمسني من عمره .

السابعة  يتجاوز  ولم  واخلمسني  السادسة  عليه  املؤمن  جتاوز  اذا   (٪١٨) بنسبة   -٢
واخلمسني من عمره .

٣- بنسبة (١٤٪) اذا جتاوز املؤمن عليه السابعة واخلمسني ولم يتجاوز الثامنة واخلمسني 
من عمره.

٤- بنسبة (١٠٪) اذا جتاوز املؤمن عليه الثامنة واخلمسني ولم يتجاوز التاسعة واخلمسني 
من عمره.

٥- بنسبة (٥٪) اذا جتاوز املؤمن عليه التاسعة واخلمسني ولم يكمل الستني من عمره .

ب- يخفض راتب التقاعد املبكر وفقاً لسن املؤمن عليها االنثى على النحو التالي:
الثالثة  تتجاوز  ولم  واخلمسني  الثانية  عليها  املؤمن  جتاوزت  اذا   (٪٢٥) بنسبـة   -١

واخلمسني من عمرها .
الرابعة  تتجاوز  ولم  واخلمسني  الثالثة  عليها  املؤمن  جتاوزت  اذا   (٪١٥) بنسبة   -٢

واخلمسني من عمرها .
اخلامسة  تكمل  ولم  واخلمسني  الرابعة  عليها  املؤمن  جتاوزت  اذا   (٪٥) بنسبة   -٣

واخلمسني من عمرها .
٤- ال تسري احكام هذه الفقرة على املؤمن عليهم العسكريني، واملؤمن عليهم الذين 

تنطبق عليهم احكام الفقرة (ج) من هذه املادة .

٦ ٢

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة



٦ ٣

المادة ( ٦٥ )
أ-    للمؤمن عليه الذي أكمـل سـن السـتني للذكر وسـن اخلامسـة واخلمسـني لألنثـى أو 
استمر بعد ذلك ولم يكمل احلد األدنى من االشتراكات الالزمة الستحقاق راتب تقاعد 
الشيخوخة وانتهت خدماته ألي سبب كان أن يطلب إضافة املدة الالزمة لغايـات متكينه 
الراتب، وذلك مقابل مبلغ يتم احتسابه وفقاً  من إكمال املدة املوجبة الستحقاق هذا 
للجدول رقم (٣) امللحق بهذا القانون وعلى أساس أجره الشهري األخير اخلاضع لالقتطاع 

املعتمد لدى املؤسسة. 

ب-  يجـوز للمؤمـن عليه اسـتخدام رصيد حسـابه االدخاري املتراكم الوارد في الفقـرة (أ) 
الالزمة  املدة  املقابل إلضافة  املبلغ  القانون وذلك لغايات تسديد  املادة (٥٧) من هذا  من 

لغايات متكينه من إكمال املدة املوجبة الستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة.

المادة ( ٦٦ )
أ-    يسـتحق املؤمن عليه راتب تقاعد الوفـاة الطبيعيـة إذا وقعـت الوفـاة خـالل خدمتـه 
املشمولة بأحكام هذا القانون شريطة أن يكون قد سدد ما ال يقل عن (٢٤) اشتراكاً 

فعلياً منها (٦) اشتراكات متصلة.

ب- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية على النحو التالي:

١. بنسبة (٥٠٪) من متوسط األجر الشهري الذي أتخذ أساسـاً لتسديد اشتراك املؤمن 
عليه خالل االثني عشر اشتراكاً األخيرة.

٢. يزاد الراتب املشار إليه في البند (١) من هذه الفقرة بنسبة نصف باملائة عن كل سنة 
من سنوات اشتراك املؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكاً فأكثر على أن 

تزاد هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكاً  فأكثر.

ج-  إذا توفي املؤمن عليه خالل خدمته املشمولة بأحكام هذا القانـون واستحق راتب تقاعد 
الوفاة الطبيعية وكان مكمالً لشروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد 

املبكر فيتم في هذه احلالة تخصيص راتب التقاعد األعلى له.



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١

 (١٢٠) االردني  املؤمن عليه  لدى  اذا كان  املادة  (أ) من هذه  الفقرة  ورد في  مما  الرغم  د- ١- على   (١)

اشتراكاً فعلياً فأكثر منها (١٢) اشتراكاً متصالً ووقعت الوفاة خارج اخلدمة ولم ميض 
على انقطاعه عن الشمول بأحكام هذا القانون أكثر من ستني شهراً محسوبةً من بداية 
الشهر التالي للشهر الذي أوقف االشتراك فيه عنه وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه 

الوفاة فيجوز للورثة التقدم بطلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
٢- لغايات تطبيق البند (١) من هذه الفقرة يلتزم الورثة املستحقون بدفع اشتراكات تأمني 
الشيخوخة والعجز والوفاة فقط من الشهر التالي للشهر الذي أوقف فيه االقتطاع 
وحتى نهاية الشهر الذي وقعت فيه الوفاة وذلك على اساس أجر املؤمن عليه املتوفى 

االخير اخلاضع لالقتطاع دفعة واحدة او بالتقسيط .
٣- تسري احكام البندين (١) و (٢) من هذه الفقرة على املؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم 
مبلغ  كامل  املستحقون  الورثة  يعيد  ان  املعدل شريطة  القانون  هذا  احكام  نفاذ  قبل 
التعويض اذا مت صرفه لهم سابقاً مع الفائدة القانونية دفعة واحدةً او بالتقسيط مضافاً 

اليه االشتراكات الواردة في البند (٢) من هذه الفقرة .
ً من بداية الشهر الذي تقدم فيه  ٤- يخصص الراتب املنصوص عليه في هذه الفقرة اعتبارا

الورثة املستحقون بطلب تسوية حقوقهم.

٦ ٤

الفصل السابع
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة



٦ ٥

المادة ( ٦٧ )
أ-    يستحق املؤمن عليه راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتـالل العجز 

اجلزئي الطبيعي الدائم شريطة حتقق ما يلي: 

١. انتهاء خدمته.
٢. أن يتقدم بطلب تخصيص راتب االعتالل خالل مدة ال تتجـاوز سـتة أشـهر من تاريخ 

انتهاء اخلدمة.
٣. أن ال تقل اشتراكاته الفعلية عن (٦٠) اشتراكاً منها (٢٤) اشتراكاً متصالً.

٤. ثبوت حالة العجز بقرار من املرجع الطبي.   
ب-  ال يسـتحق املؤمـن عليه راتب اعتـالل العجـز الكلي الطبيعـي الدائـم أو راتب اعتـالل 
العجز اجلزئي الطبيعي الدائم عن حاالت العجز السابقة لشموله بأحكام هذا القانون. 

ج- ١. يحسـب راتـب اعتـالل العجـز الكلي الطبيعي الدائـم بنسـبة (٥٠٪) من متوسـط 
األجر الشهري الذي اتخذ أساساً لتسديد اشتراك املؤمن عليه خالل الستة والثالثني 
اشتراكاً األخيرة ألول ألف وخمسمائة دينار من ذلك املتوسط وبنسبة (٣٠٪) من باقي 

املتوسط الذي يزيد على ألف وخمسمائة دينار.

٢. يزاد راتب االعتالل املشار إليه في البند (١) من هذه الفقـرة بنسـبة نصف باملائـة عن 
كل سنة من سنوات اشتراك املؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكا فأكثر 
على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكاً فأكثر.

٣. يزاد راتب اعتـالل العجز الكلي الطبيعي الدائـم املشـار إليـه في البنـد (١) من هذه 
الفقرة بنسبة (٢٥٪) منه إذا كان املؤمن عليه وقت مثوله أمام املرجع الطبي بحاجة 
ملن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على قرار من املرجع الطبي، 
شريطة أن ال تتجاوز هذه الزيادة احلد األدنى لألجور املعتمد وفقاً ألحكام قانون العمل 

النافذ.
د-   ١. يحسب راتب اعتـالل العجـز اجلزئي الطبيعي الدائم بنسبة (٧٥٪) من راتـب اعتـالل 

العجز الكلي الطبيعي الدائم.
٢. تتم زيـادة راتـب اعتـالل العجـز اجلزئي الطبيعي الدائـم بنسـبة نصف باملائـة عـن 
كل سنة من سنوات اشتراك املؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكاً فأكثر 
على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكاً فأكثر. 
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هـ- لكل من املؤسسة وصاحب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو صاحب راتـب 
خالل  وقت  أي  في  الطبي  الفحص  إعادة  طلب  الدائم  الطبيعي  اجلزئي  العجز  اعتالل 
املرجع  من  قرار  على  بناءً  املؤسسة  وتتخذ  العجز  هذا  ثبوت  لتاريخ  التاليتني  السنتني 

الطبي اإلجراءات التالية:

ً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قـرار املرجـع الطبي إذا زالت  ١. وقف الراتب اعتبارا
صفة العجز الكلي الطبيعي الدائم أو العجز اجلزئي الطبيعي الدائم.

٢. تسوية حقوق صاحـب راتـب اعتـالل العجـز الكلي الطبيعي الدائـم وفقـاً ألحكـام 
الفقرة (د) من هذه املادة وذلك من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار املرجع الطبي 

بانتفاء صفة العجز الكلي وثبوت صفة العجز اجلزئي لديه.
٣. منح الزيادة املقررة على الراتب وفق أحكام البند (٣) من الفقرة (ج) من هذه املادة وذلك 
ً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار املرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتالل  اعتبارا
حياته  مباشرة  على  يعينه  من  إلى  بحاجة  أصبح  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز 

اليومية.
٤. وقف الزيادة املقررة على الراتب وفق أحكام البند (٣) من الفقرة (ج) من هذه املادة وذلك 
ً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار املرجع الطبي بأن صاحب راتب اعتالل  اعتبارا
يعينه على مباشرة حياته  إلى من  بحاجة  يعد  لم  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز 

اليومية.

و-   إذا تخلف صاحـب راتـب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائـم أو صاحب راتـب اعتـالل 
العجز اجلزئي الطبيعي الدائم عن إعادة الفحص الطبي املشار إليه في الفقرة (هـ) من 
الطبي  املرجع  أمام  إلى حني مثوله  له  االعتالل اخملصص  راتب  املادة فيوقف صرف  هذه 
إلعادة الفحص الطبي له، وفي هذه احلالة، تقوم املؤسسة بتسوية حقوقه وفقاً لنتيجة 

ً من تاريخ وقف صرف راتب االعتالل.  إعادة الفحص اعتبارا

ز-    يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد عدد اشتراكاتـه على (٦٠) اشتراكـاً منها (٢٤) اشتراكـاً 
متصالً أن يقدم للمؤسسة طلباً لفحصه وهو على رأس عمله لبيان ما إذا كان ينطبق 
على حالته مفهوم العجز الكلي الطبيعي الدائم وذلك مرتني فقط خالل مدة شموله 

بأحكام هذا القانون. 

ح-  على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر مبا في ذلك األحكام الـواردة في نظام اخلدمـة املدنية 
ونظام اللجان الطبية احلكومية، يكون املرجع الطبي لدى املؤسسة هو اجلهـة اخملتصـة 

 



٦ ٧

وذلك  القانون  هذا  بأحكام  املشمولني  العامني  املوظفني  خدمات  بإنهاء  التنسيب  بإصدار 
لغايات استحقاق راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتالل العجز اجلزئي 

الطبيعي الدائم.

المادة ( ٦٨ )
إذا انتهت خدمة املؤمن عليه في أي يوم من الشهر إلكمال السن املوجبة الستحقاق راتب 
الوفاة،  وقوع  أو  العجز  ثبوت  أو  الوجوبي  الشيخوخة  تقاعد  راتب  أو  الشيخوخة  تقاعد 

فتستحق أي من الرواتب التالية على أساس كامل مدة الشهر: 

أ-    راتب تقاعد الشيخوخة. 
ب-  راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي. 

ج-   راتب تقاعد الوفاة الطبيعية أو راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 
د-    راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم أو راتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم.

المادة ( ٦٩ )
أ-    لكل من املؤسسة واملؤمن عليه احلـق في االعتراض على جميع القـرارات التي تصـدرها 
اللجنة الطبية األولية أمام اللجنة الطبية االستئنافية املشكلة وفق أحكام الفقرة (ج) 

من املادة (٣٨) من هذا القانون. 

ب-  يقدم االعتراض خالل ستني يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغ قرار اللجنة الطبية األولية 
وله أن يرفق باالعتراض الوثائق الالزمة، وال تقبل أي وثائق تقدم بعد هذا التاريخ.
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المادة ( ٧٠ )
أ-    إذا انتهت خدمـة املؤمن عليه بسبب الوفاة أو العجز الطبيعي خالل اخلدمة أو إلكماله 

شروط  استكمال  دون  جتاوزها  أو  لألنثى  واخلمسني  اخلامسة  وسن  للذكر  الستني  سن 
أو  له  فيصرف  اشتراكه  مدة  بلغت  مهما  االعتالل  راتب  أو  التقاعد  راتب  استحقاق 
للمستحقني حسب مقتضى احلال تعويض الدفعة الواحدة بنسبة (١٥٪) من متوسط 
األجر الشهري آلخر (٢٤) اشتراكاً أو من متوسط األجر الشهري إذا قل عدد اشتراكاته عن 

ذلك مضروباً بعدد االشتراكات. 

ب-  إذا انتهت خدمة املؤمن عليه دون إكماله سن الستني للذكر وسـن اخلامسـة واخلمسـني 
لألنثى لتوفر حالة من حاالت اخلروج من نطاق أحكام هذا القانون وفقاً لألنظمة الصادرة 
مبقتضى أحكام هذا القانون فيصرف له تعويض الدفعة الواحدة وفقاً للنسب التالية عن 

كل سنة من سنوات االشتراك:

١. (١٠٪) من مجموع األجر اخلاضع لالقتطاع إذا كان عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكاً فأقل. 
٢. (١٢٪) من مجموع األجر اخلاضع لالقتطاع إذا زاد عدد اشتراكاته على (١٢٠) اشتراكاً 

وقل عن (٢١٦) اشتراكاً. 
٣. (١٥٪) من مجموع األجر اخلاضـع لالقتطاع إذا كان عدد اشـتراكاتـه ال يقل عن (٢١٦) 

اشتراكاً.  

ج-  يجـوز للمؤمـن عليه الذي تقاضى التعويض مبوجـب أحكـام الفقـرة (ب) من هذه املـادة 
التي  الفائدة  مع  له  املصروف  التعويض  إعادة  القانون  هذا  بأحكام   ً ومت شموله مجددا
حتددها األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون وفي هذه احلالة تعتبر مدة خدمته 
التي أعيد عنها التعويض خدمة فعلية لغايات احتساب راتب التقاعد أو راتب االعتالل 
هذه  لغايات  عليه  ترتب  وما  التعويض  هذا  إعادة  للمستحقني  يجوز  وفاته  حال  وفي 

الفقرة.



الفصل الثامن
تأمين القطاع العام



المادة ( ٧١ )

ملقاصد هذا الفصل :

أ-    يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هـذا القانون املعاني اخملصصة لها أدناه 
ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القطاع العام: الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرسـمية والعامة مبـا في ذلك 

القوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية.

املؤمن عليه العسكري:  كل ضابط وكل فرد تسري عليه أحكام هذا الفصل والتحـق 
ً من ٢٠٠٣/١/١ وما يليه. باخلدمة في القوات املسلحة و/أو أي من األجهزة األمنية اعتبارا

اللجان الطبية العسكرية:  اللجان الطبيـة العسكريـة التي متـارس أعمالهـا وفـق 
أحكام قانون التقاعد العسكري ونظام اللجان الطبية العسكرية.

اللجنة العسكرية اخلاصة:  اللجنة املشكلة استنـاداً ألحكـام قانـون خدمـة األفراد 
رقم(٢) لسنة ١٩٧٢ وتعديالته أو أي قانون آخر يحل محله. 

املفقود: املؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته او وجوده على قيد احلياة رسمياً 
أو أحد مديري األجهزة األمنية حسب  بشهادة يصدرها رئيس هيئة األركان املشتركة 

مقتضى احلال.

اللجنة العسكرية املشتركة اخلاصة: اللجنة املشكلة وفقا ألحكام قانون صندوق 
شهداء القوات املسلحة األردنية- اجليش العربي واألجهزة األمنية.

ب-  لغايات تطبيق أحكام هـذا الفصل على املؤمن عليهم العسكريني، يشترط توافر أي من 
الشروط التالية:

ً بأحكام هذا القانون في اخلدمـة العسكريـة في القوات  ١. (٢٤٠) اشتراكاً فعلياً مشموال
املسلحة األردنية أو األجهزة األمنية ملن لم يكمل سن (٦٠) للذكر أو سن (٥٥) لألنثى 

شريطة إنهاء خدماته وإكماله (٤٥) سنة.  

ً بأحكـام هذا القانـون في اخلـدمـة العسكريـة في  ٢. (١٨٠) اشتراكـاً فعليـاً مشمـوال
أو األجهزة األمنية ملن أكمل سن(٦٠) للذكر أو سن (٥٥)  القوات املسلحـة األردنية 

لألنثى أو جتاوزها. 
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٣. إكمال املدة املوجبة الستحقاق راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائـم أو العجـز 
العسكرية في  اخلدمة  الطبيعية في  الوفاة  تقاعد  راتب  أو  الدائم  الطبيعي  اجلزئي 

القوات املسلحة األردنية أو األجهزة األمنية.

ج- على الرغم مما ورد في املادة (٦٢) من هذا القانون، يحسب راتب تقاعد الشيخوخة للمؤمن 
عليه العسكري على النحو التالي:

١- بواقع (٤٠/١) جزء من أربعني على أساس األجر الشهري األخير اخلاضع لالقتطاع وذلك 
عن كل سنة من سنوات االشتراك على أن ال يتجاوز (٧٥٪) من ذلك األجر. 

٢- تتم زيادة راتب تقاعد الشيخوخة مبقدار (١٠٪) منه للشخص األول الذي يتولى املؤمن 
عليه العسكري إعالته ومبقدار (٥٪) منه لكل من الشخصني الثاني والثالث اللذين 
الصادرة  وفقاً لألنظمة  وأوضاعها  باإلعالة  املتعلقة  الشروط  ان حتدد  يعيلهما على 

مبوجب أحكام هذا القانون. 
٣- يزاد الراتب املشار اليه في البند (١) من هذه الفقرة بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل 

الزيادة عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على (٥٠) خمسني دينارا.

د-  على الرغم مما ورد في املادة (٦٤) من هذا القانون، يحسب راتب التقاعد املبكر للمؤمن عليه 
العسكري وفقا ملا يلي:

١- بواقع (١/ ٤٠) جزء من أربعني على أساس األجر الشهري األخير اخلاضع لالقتطاع وذلك 
عن كل سنة من سنوات االشتراك على أن ال يتجاوز (٧٥٪) من ذلك األجر .

٢- يخفض راتب التقاعد املبكر اخملصص للمؤمن عليه العسكري الذكر واملؤمن عليها 
العسكري األنثى وفقا للنسب الواردة في البند (٢) من الفقرة (ز) من املادة (٦٤) من هذا 

القانون.
٣- تتم زيادة راتب التقاعد املبكر مبقدار (١٠٪) منه للشخص األول الذي يتولى املؤمن عليه 
العسكري إعالته ومبقدار (٥٪) منه لكل من الشخصني الثاني والثالث اللذين يعيلهما 
مبوجب  الصادرة  لألنظمة  وفقا  وأوضاعها  باإلعالة  املتعلقة  الشروط  حتدد  أن  على 

أحكام هذا القانون.
٤- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (١) من هذا البند بعد إجراء التخفيض املشار اليه في 
الفقرة (٢) منه بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل الزيادة عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على 

(٥٠) خمسني دينارا.

٧ ١



هـ- ١- على الرغم مما ورد في املادة (٦٦) من هذا القانون، يستحق املؤمن عليه العسكري راتب 
القانون  بأحكام هذا  الوفاة خالل خدمته املشمولة  إذا وقعت  الطبيعية  الوفاة  تقاعد 
شريطة أن يكون قد سدد ما ال يقل عن (٢٤) اشتراكاً فعلياً في اخلدمة العسكرية، منها 

(٦) اشتراكات متصلة.
٢- يحسب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية للمؤمن عليه العسكري على النحو التالي:

أ-   بنسبة (٥٠٪) من األجر الشهري األخير اخلاضع لالقتطاع عند حدوث الوفاة.
ب- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف باملائة عن كل سنة 
من سنوات اشتراك املؤمن عليه العسكري اذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكا فأكثر 
على ان تزاد هذه النسبة الى واحد باملائة اذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل 

الزيادة عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على (٥٠) دينارا.

عليه  املؤمن  الستحقاق  يشترط  القانون،  هذا  من   (٦٧) املادة  في  ورد  مما  الرغم  على   -١ و-  
اجلزئي  العجز  اعتالل  راتب  أو  الدائم  الطبيعي  الكلي  العجز  اعتالل  راتب  العسكري 
الطبية  اللجان  من  قرار  على  بناء  صحية  ألسباب  خدماته  انتهاء  الدائم  الطبيعي 
العسكرية وأن يكون لديه ما ال يقل عن (٦٠) اشتراكا فعليا في اخلدمة العسكرية منها 

(٢٤) اشتراكا متصال .
٢- أ- يحسب راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم بنسبة (٥٠٪) من األجر الشهري 

األخير اخلاضع لالقتطاع.
ب- يزاد الراتب املشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة نصف باملائة عن كل سنة 
من سنوات اشتراك املؤمن عليه العسكري إذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكا فأكثر 
على أن تزاد هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكاً فأكثر.
ج- يزاد الراتب املشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند بنسبة (٢٥٪) منه إذا كان املؤمن 
عليه العسكري بحاجة ملن يعينه على القيام بأعباء حياته اليومية، وذلك بناء على 
قرار من اللجان الطبية العسكرية شريطة أن ال تتجاوز هذه الزيادة احلد األدنى لألجور 

املعتمد وفقاً ألحكام قانون العمل.
د- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل الزيادة 

عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على (٥٠) خمسني دينارا.
اعتالل  راتب  من   (٪٧٥) بنسبة  الدائم  الطبيعي  اجلزئي  العجز  اعتالل  راتب  أ- يحسب   -٣

العجز الكلي الطبيعي الدائم.

٧ ٢

الفصل الثامن
تأمين القطاع العام



ب- تتم زيادة راتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم بنسبة نصف باملائة عن كل سنة 
من سنوات اشتراك املؤمن عليه إذا بلغ عدد اشتراكاته (٦٠) اشتراكا فأكثر على أن تزاد 

هذه النسبة إلى واحد باملائة إذا بلغ عدد اشتراكاته (١٢٠) اشتراكا فأكثر.
ج- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل 

الزيادة عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على (٥٠) خمسني دينارا.

ً بقرار من اللجنة العسكرية املشتركة اخلاصة . ز-   ١- يعتبر املؤمن عليه العسكري شهيدا
٢- على الرغم مما ورد في هذا القانون، في حال استشهاد املؤمن عليه العسكري يستحق 

راتبا تقاعديا إجماليا يعادل (١٠٠٪) من أجره اخلاضع لالقتطاع بتاريخ االستشهاد.
٣- يعاد احتساب رواتب املؤمن عليهم العسكريني الذين استشهدوا قبل نفاذ أحكام هذا 

ً من تاريخ نفاذه. القانون املعدل وفقاً ألحكام البند (٢) من هذه الفقرة اعتبارا
٤- أ- على الرغم مما ورد في املادة (٣٠) من هذا القانون، إذا نشأت عن إصابة العمل وفاة املؤمن 
عليه العسكري املصاب فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل بنسبة 
بداية  الراتب من  الوفاة ويخصص هذا  وقوع  بتاريخ  لالقتطاع  اخلاضع  أجره  (٧٥٪) من 

الشهر الذي حدثت فيه الوفاة ويوزع على املستحقني عنه وفقا ألحكام هذا القانون.
ب- يزاد الراتب املشار اليه في الفقرة (أ) من هذا البند بواقع (١٠٪) منه على أن ال تقل الزيادة 

عن (٣٠) ثالثني دينارا وال تزيد على (٥٠) خمسني دينارا.

اذا طرأ تعديل على أجر املؤمن عليه  القانون،  املادة (٢٠) من هذا  الرغم مما ورد في  ح- ١- على 
العسكري اخلاضع لالقتطاع فيتم تعديل أجره من بداية الشهر الذي مت  فيه التعديل، 

وذلك وفقاً ألحكام األنظمة الصادرة مبقتضى هذا القانون. 
٢- يكون احلد األعلى لألجر اخلاضع لالقتطاع للمؤمن عليه العسكري خمسة آالف دينار على 
أن يتم ربطه بالتضخم وفقا ألحكام الفقرة (ب) من املادة (٢٠) من هذا القانون عند وصول 

احلد األعلى لألجر املشار اليه في الفقرة (أ) من املادة ذاتها الى هذا احلد.
التقاعد  قانون  في  عليها  املنصوص  واملزايا  باحلقوق  العسكري  عليه  املؤمن  يحتفظ  أ-   -٣
العسكري والتشريعات النافذة مبا في ذلك مجانية التعليم ومبا ال يتعارض مع أحكام 
هذا القانون ودون ان تتحمل املؤسسة أي أعباء أو التزامات مالية أو إدارية تنتج عن ذلك.
ب- حتدد أسس وشروط املزايا املشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند مبقتضى نظام يصدر 

لهذه الغاية.

٧ ٣



المادة ( ٧٢ )
أ- لغايات هذا الفصل ينشأ في املؤسسة حساب خاص للمؤمن عليهم العاملني في القطاع 

العام وتتكون مصادر متويله مما يلي:-
عليهم  املؤمن  أجور  من   (٪٢) بنسبة  العام  القطاع  يؤديها  التي  الشهرية  االشتراكات   -١

لغايات تطبيق تأمني إصابات العمل. 
بنسبة  األمنية  واألجهزة  األردنية  املسلحة  القوات  تؤديها  التي  الشهرية  االشتراكات   -٢
والعجز  تأمني الشيخوخة  املؤمن عليهم العسكريني لغايات تطبيق  (١٨٫٥٪) من أجور 
والوفاة على ان تزاد هذه االشتراكات بواقع (١٪) في كانون الثاني من كل عام اعتبارا من 

٢٠٢٠/١/١ لتصل هذه النسبة حدا أقصاه (٢٠٫٥٪).
األردنية  املسلحة  القوات  غير  من  العام  القطاع  يؤديها  التي  الشهرية  االشتراكات   -٣
واألجهزة األمنية بنسبة (١١٪) من أجور املؤمن عليهم لغايات تطبيق تأمني الشيخوخة 

والعجز والوفاة.
٤- االشتراكات الشهرية التي تقتطعها القوات املسلحة األردنية واألجهزة األمنية بنسبة 
والعجز  الشيخوخة  تأمني  تطبيق  لغايات  العسكريني  عليهم  املؤمن  أجور  من   (٪٦٫٥)

والوفاة. 
األردنية  املسلحة  القوات  غير  العام من  القطاع  يقتطعها  التي  الشهرية  االشتراكات  ٥ـ 

واألجهزة األمنية بنسبة (٦٫٥٪ ) من أجور  املؤمن عليهم.
٦- الفوائد التي تترتب بسبب التأخير في دفع االشتراكات وفق أحكام هذا القانون على أن  

يتم احتسابها على املؤمن عليهم بعد مرور (٦٠) يوماً من تاريخ التحاقهم بالعمل. 
٧- الغرامات املترتبة وفق أحكام هذا القانون. 

٨ - ريع إستثمار أموال هذا احلساب. 
٩- املبالغ التي تؤديها احلكومة لسد أي عجز مالي يطرأ على احلساب.

العسكريني  عليهم  املؤمن  رواتب  تغطية  يتولى  صندوق  املالية  وزارة  في  ١-ينشأ  ب- 
اخلامسة  سن  إكمالهم  حتى  وذلك  لالقتطاع  خاضع  راتب  آلخر  وفقاً  واشتراكاتهم 
واألربعني من العمر اذا انتهت خدماتهم قبل إكمالهم هذا السن شريطة أن يكون لدى 
املؤمن عليه العسكري بتاريخ انتهاء خدماته ما ال يقل عن (٢٤٠) اشتراكاً في اخلدمة 

العسكرية.

٧ ٤
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المادة ( ٧٣ )
يتم فحص املركز املالي لهذا احلساب مرة واحدة كل ثالث سنوات على األقل من قبل جهة 
متخصصة بالدراسات االكتوارية ومصنفة عاملياً، وتلتزم احلكومة بدفع املبالغ لسد أي عجز 

طارئ على هذا احلساب.

المادة ( ٧٤ )

تتولى املؤسسة إدارة هذا احلساب مبا في ذلك ما يلي:

أ-    حتصيل املوارد املالية الواردة في املادة (٧٢) من هذا القانون. 

ب-  استثمار أموال هذا احلساب. 

ج-  صرف جميع احلقوق التأمينية الـواردة في هذا القانـون للمؤمـن عليهم العامـلني في 

القطاع العام. 

المادة ( ٧٥ )
أ-    تلتزم املؤسسة بتحويل املبالغ التالية إلى هذا احلساب:

١. املبالغ التي استوفتها من القوات املسلحة األردنيـة واألجهزة األمنيـة لغايات تأمـني 
املؤمن عليهم العسكريني من تاريخ ٢٠٠٣/١/١ ولغاية تاريخ سريان أحكام هذا القانون 

مع عوائدها االستثمارية.

٧ ٥

٢- تتحمل اخلزينة املبالغ والنفقات املترتبة على الصندوق مبا في ذلك الرواتب التي تُدفع 
للمؤمن عليهم العسكريني واالشتراكات التي تُدفع عنهم.

املؤمن  حقوق  تسوية  ذلك  في  مبا  بالصندوق  املتعلقة  الشؤون  جميع  تنظيم  يتم   -٣
عليهم العسكريني واشتراكاتهم وفقاً ألحكام هذا القانون وصرف رواتبهم وإيقافها 
ودفع اشتراكاتهم وإيقافها والتأمينات التي تطبق عليهم مبوجب نظام يصدر لهذه 

الغاية.



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١ ٧ ٦

الفصل الثامن
تأمين القطاع العام

المادة ( ٧٦ )
أ-  لغايات تسوية احلقوق التقاعدية وإصابات العمل وأمراض املهنة للمؤمن عليه العسكري 
تعتمد املؤسسة قرارات اللجان الطبية العسكرية لغايات تقدير نسبة العجز الناشئ 
عن إصابات العمل وأمراض املهنة وإستحقاق راتب إعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم 

أو راتب إعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم املفضي إلنهاء اخلدمة. 
القانون  هذا  أحكام  مبقتضى  صادرة  وكأنها  اخلاصة  العسكرية  اللجنة  قرارات  تعتبر  ب- 

لتقرير فيما إذا كان احلادث الذي تعرض له املؤمن عليه العسكري يشكل إصابة عمل.
عن  الناشئة  العجز  نسب  عن  العسكري  عليه  للمؤمن  تأمينية  حقوق  أي  تصرف  ال  ج- 
هذه  تسوى  بحيث  التقاعدية  حقوقه  تسوية  عند  إال  املهنة  وأمراض  العمل  إصابات 

احلقوق وفقاً لألسس التالية :
١. عند استحقاق املؤمن عليه العسكري راتب تقاعد الشيخوخة او راتب التقاعد املبكر 
او راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم او راتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي 
الدائم يتم في أي من هذه احلاالت إضافة راتب االعتالل املقرر له عن إصابة العمل او 
قانون  أحكام  وفق  وذلك  العسكرية  خدمته  اثناء  لها  تعرض  التي  العمل  إصابات 
راتب  او  التقاعد  راتب  إلى  العسكرية  الطبية  اللجان  ونظام  العسكري  التقاعد 

االعتالل املستحق له .
٢. في حال انتهاء خدمات املؤمن عليه العسكري دون استحقاقه أي راتب تقاعد او راتب 
اعتالل وسبق له ان تعرض إلصابة عمل او إصابات عمل أثناء اخلدمة العسكرية فيتم 
في هذه احلالة تسوية حقوقه التأمينية عن هذه اإلصابات وفق أحكام قانون التقاعد 
العجز  راتب اعتالل  العسكرية وذلك باستحقاقه  الطبية  اللجان  العسكري ونظام 
ً من تاريخ  الكلي االصابي الدائم او راتب اعتالل العجز اجلزئي االصابي الدائم اعتبارا
حسب  العمل  إصابات  تأمني  في  املقرر  الواحدة  الدفعة  تعويض  او  خدمته  انتهاء 
وذلك  العسكرية  الطبية  اللجان  من  املقرر  العجز  نسبة  على  وبناءً  احلال  مقتضى 

حسب أجره اخلاضع لالقتطاع بتاريخ انتهاء اخلدمة .

٢. املبالغ التي استوفتها من القطاع العام من غير القوات املسلحة األردنيـة واألجهـزة 
األمنية لغايات تأمني املؤمن عليهم من تاريخ شمولهم ولغاية تاريخ سريان أحكام 

هذا القانون مع عوائدها االستثمارية. 

ب-  تقوم املؤسسـة بخصم أي حقوق تأمينية مت صرفها للمؤمن عليهم الـوارد ذكرهم في 
الفقرة (أ) من هذه املادة.



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
٧عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١ ٧

البند (٢) من هذه الفقرة على املؤمن عليهم العسكريني الذين متت  ٣- تسري أحكام 
تسوية حقوقهم قبل نفاذ أحكام هذا القانون املعدل وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه.

القوات  قيام  شريطة  العسكري  عليه  للمؤمن  العمل  إصابات  في  املؤسسة  تنظر  د- 
املسلحة األردنية واألجهزة األمنية بإبالغ املؤسسة عن اإلصابة خالل سنتني من تاريخ 

وقوعها .
هـ- تطبق أحكام الفقرة (د) من هذه املادة على اصابات العمل التي وقعت قبل نفاذ أحكام 

هذا القانون املعدل. 
اللجنة  تسمى  جلنة  اجمللس  يشكل  العسكريني،  عليهم  املؤمن  حقوق  تسوية  لغايات  و- 
املشتركة  اللجنة  تسمى  وجلنة  العسكريني  عليهم  للمؤمن  األولية  املشتركة 
والنصاب  وواجباتهما  اللجنتني  مهام  وحتدد  العسكريني  عليهم  للمؤمن  االستئنافية 
وسائر  ومكافآتهم  أعضائهما  اختيار  وأسس  القرارات  واتخاذ  الجتماعاتهما  القانوني 

الشؤون املتعلقة بهما مبقتضى نظام الشؤون اخلاصة باملؤمن عليهم العسكريني.
(١)

(٢)

المادة ( ٧٧ )
على الرغم مما ورد في أي قانون آخر، يجوز اقتطاع اشتراكات الصناديق اخلاصة والديون اخلاصة 
املبالغ  أو  االعتالل  راتب  أو  التقاعد  راتب  من  األمنية  واألجهزة  األردنية  املسلحة  بالقوات 
وفق  املقررة  األولوية  مراعاة  مع  عنه  للمستحقني  أو  العسكري  عليه  للمؤمن  املستحقة 

أحكام املادة (٩٣) من هذا القانون.

المادة ( ٧٨ )
على الرغم مما ورد في أحكام البندين (١) و (٢) من الفقرة (و) من املادة (٣) من قانون التقاعد 

العسكري تسوى حقوق املؤمن عليه العسكري وفقاً ملا يلي:

أ- ١- في حال استشهاد أو وفاة أو فقدان املؤمن عليه العسكري تسوى حقوقه وفقاً ألحكام 
قانون الضمان االجتماعي كما تسوى حقوقه وفقاً ألحكام قانون التقاعد العسكري 
ويتم في هذه احلالة تطبيق القانون األفضل على حالته بحيث يتم تخصيص الراتب 
املستحق له من قبل املؤسسة في حال كان قانون الضمان االجتماعي هو األفضل وفي 
االشتراكات  بتحويل  املؤسسة  تقوم  األفضل  هو  العسكري  التقاعد  قانون  كان  حال 
املقتطعة من أجره واالشتراكات املدفوعة عنه إلى وزارة املالية ليتم بعد ذلك تخصيص 

الراتب له وفقاً ألحكام قانون التقاعد العسكري.



٧ ٨

الفصل الثامن
تأمين القطاع العام

الوفاة  تقاعد  راتب  استحقاق  شروط  العسكري  عليه  املؤمن  استيفاء  عدم  حال  في   -٢
منه  واملقتطعة  عنه  املدفوعة  االشتراكات  تعاد  العسكرية  خدمته  خالل  الطبيعية 

لوزارة املالية لتتم تسوية حقوقه وفقاً لقانون التقاعد العسكري.

ب- تسوى حقوق املؤمن عليه العسكري في حال حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية وفقاً 
ملا يلي:

بإعادة  املؤسسة  تلتزم  املؤسسة،  من  اعتالل  راتب  أو  تقاعد  راتب  يتقاضى  كان  إذا   -١
الرواتب  مقدار  حسم  بعد  املالية  وزارة  الى  عنه  واملدفوعة  منه  املقتطعة  االشتراكات 
التقاعدية التي حصل عليها، وفي حال قلت االشتراكات عن الرواتب املصروفة للمؤمن 

عليه تعود املؤسسة على وزارة املالية بالفرق بينهما.
راتب  استحقاق  أكمل شروط  قد  يكن  ولم  انتهت خدماته  أو  عمله  رأس  على  كان  اذا   -٢
االشتراكات  بتحويل  املؤسسة  تلتزم  القانون   هذا  ألحكام  وفقا  اخملصص  التقاعد 
قانون  أحكام  لتطبيق  املالية  وزارة  إلى  عنه  املدفوعة  واالشتراكات  أجره  من  املقتطعة 

التقاعد العسكري على حالته.
٣- إذا كان على رأس عمله أو انتهت خدماته وكان مستكمال شروط استحقاق راتب التقاعد 
املبكر اخملصص وفقاً ألحكام هذا القانون تلتزم املؤسسة بتحويل االشتراكات املقتطعة 
التقاعد  قانون  أحكام  لتطبيق  املالية  وزارة  الى  عنه  املدفوعة  واالشتراكات  أجره  من 

العسكري على حالته.
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المادة ( ٧٩ )
يقصد باملستحقني أفراد عائلة كل من املؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب 
االعتالل املنصوص عليهم في هذه املادة ممن تتوفر فيهم شروط االستحقاق الواردة في هذا 

القانون:-

أ-   األرملة / األرمل. 
ب- األبناء والبنات. 

ج-  الوالـــدان. 
د-   املعالون من اإلخوة واألخوات. 

هـ- اجلنني حني والدته حياً. 

المادة ( ٨٠ )
إذا توفى املؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب االعتالل فيدفع لكل مستحق 
نصيبه من الراتب وفقاً للجدول رقم (٤) امللحق بهذا القانون، وذلك ابتداء من أول الشهر 
الذي حدثت فيه وفاة املؤمن عليه أو من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي حدثت فيه وفاة 

صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب االعتالل حسب مقتضى احلال.

المادة ( ٨١ )
أ-    مع مراعـاة أحكام املادة (٧٩) من هذا القانون، يصرف النصيب من الـراتب للمستحقني 

املبينني أدناه وفقاً للشروط التالية:

١. الذكور من أوالد كل من املؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب االعتـالل 
ومن كان يعيلهم من إخوته الذكور الذين ال تتجاوز أعمارهم الثالث والعشرين سنة 
عند الوفاة ويستمر صرف النصيب لهم حلني إكمالهم هذه السن باستثناء االبن أو 
األخ املصاب بالعجز الكلي فيصرف له نصيبه إلى أن يزول ذلك العجز بقرار من املرجع 
الراتب وملدة ال  تاريخ استحقاق  الطبي على أن تتم إعادة فحصه مرة كل سنة من 

تتجاوز سنتني.

٨ ٠
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٢. أرملة كل من املؤمن عليه أو صاحب راتـب التقاعـد أو صاحـب راتب االعتـالل وبناته 
وأخواته العازبات واألرامل واملطلقات عند الوفاة، ويوقف نصيب أي منهن عند زواجها 

ويعاد لها في حال طالقها أو ترملها.

٣. زوج كل من املؤمن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو صاحبة راتـب االعتـالل املتوفـاة 
شريطة أن يكون مصاباً بالعجز الكلي وأن ال يكون له أجر من عمل او دخل من مهنة 
أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتالل زوجته املتوفاة فإذا 
كان  ذلك األجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف 
اآلخرين طبقاً  املستحقني  على  الراتب  من  تبقى  ما  ويوزع  بينهما،  الفرق  مبقدار  له 
لألنصبة احملددة في اجلدول رقم (٤) امللحق بهذا القانون دون أخذ الزوج بعني االعتبار 

في ذلك التوزيع.

٤. والد ووالدة كل من املؤمن عليه أو صاحب راتــب التقاعـد أو صاحـب راتـب االعتـالل 
املتوفى. 

ب- في حال وجود جنني ال يصار إلى اعتباره من ضمن املستحقني إال بعد والدته حياً.

المادة ( ٨٢ )
لغايات تنفيذ أحكام املادة (٨١) من هذا القانون، ينظر في توافر شروط استحقاق النصيب 
لكل من املستحقني على أساس تاريخ وفاة أي من املؤمن عليه أو صاحب راتب التقاعد أو 

صاحب راتب االعتالل.

المادة ( ٨٣ )
أ-    يوقف صرف النصيب املستحق من الراتـب ألي من املستحقـني إذا عمل بأجـر أو كانت 
لديه مهنة تدر عليه دخالً وكان ذلك األجر أو الدخل يعادل ذلك النصيب أو يزيد عليه، أما 
إذا كان األجر أو الدخل أقل من النصيب املستحق فيدفع له مقدار الفرق بينهما، على 
ً من أول الشهر  أن يعاد إليه كامل نصيبه في حال تركه العمل أو املهنة وذلك اعتبارا

الذي يلي الشهر الذي ترك فيه العمل أو املهنة. 

٨ ١



ب-  يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة والد ووالـدة وأرملـة كل من املؤمن عليه أو 
صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب االعتالل.

المادة ( ٨٤ )
تعتمد القواعد التالية للجمع بني الرواتب واألجور واألنصبة للمستحقني من عائلة املؤمن 

عليه أو صاحب راتب التقاعد أو راتب االعتالل.

أ-   األرملة واألرمل:

١. يحق لألرملة اجلمع بني راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب االعتالل أو أجرهـا من العمل 
ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب االعتالل الذي يؤول إليها من زوجها وتسري أحكام 
وذلك  القانون  هذا  أحكام  سريان  قبل  لنصيبها  املستحقة  األرملة  على  البند  هذا 

ً من تاريخ نفاذه. اعتبارا

٢. يحق لألرملة اجلمع بني نصيبها من راتب التقاعـد أو راتب االعتـالل الذي يـؤول إليها 
من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب االعتالل التي تؤول إليها من والديها 

وأبنائها.

٣. يحق لألرمل اجلمع بني نصيبه من راتب التقاعد أو راتـب االعتـالل الذي يؤول إليه من 
زوجته ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب االعتالل الذي يؤول إليه من أبنائه. 

ب- األبناء والبنات:

١. يحق لألبناء املستحقني اجلمع بني أنصبتهم من راتب التقاعـد أو راتـب االعتالل التـي 
تؤول إليـهم مـن والديهم.

٢. يحـق لالبنة التي تتقاضى راتباً تقاعدياً أو راتب اعتالل اجلمع بني راتبها التقاعـدي أو 
راتبها بسبب االعتالل ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب االعتالل التي تؤول إليها 

من والديها.
٣. يحـق لالبـن العاجـز اجلمـع بني راتـب اعتـالل العجـز الكلي الطبيعي الدائـم وبني 

نصيبه من رواتب التقاعد أو رواتب االعتالل التي تؤول إليه من والديه.
٤. ال يحق لألبناء والبنات اجلمع بني نصيبهم من راتـب التقاعد أو راتـب االعتـالل الـذي 
اخملصص  االعتالل  راتب  أو  التقاعد  راتب  من  ونصيبهم  والديهم  من  إليهم  يؤول 

إلخوتهم. 

٨ ٢
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ج- الوالــدان:

١. يحق ألي من الوالدين اجلمـع بني األجر من عمل أو الدخل من مهنة أو راتب التقاعد أو 
راتب االعتالل اخملصص له ونصيبه من راتب التقاعد أو راتب االعتالل الذي يؤول إليه 

من ابنه و/أو ابنته.
٢. يحق ألي من الوالدين اجلمع بني أكثر من نصيب مستحق له من راتب التقاعـد أو راتب 

االعتالل اخملصص ألكثر من ابن أو ابنة. 

د-   اإلخوة واألخوات:

١. يعتبر اإلخـوة واألخـوات مسـتحقني للنصـيب في حـال عدم وجـود أرملـة أو أرمـل 
مستحق أو أبناء أو بنات أو والدين.

٢. يشترط الستحقاق اإلخوة واألخوات ما يشترط الستحقاق األبناء والبنات بعد ثبوت 
اإلعالة مبوجب حجة إعالة صادرة من احملكمة اخملتصة.

٣. ال يجوز اجلمع بني أكثر من نصيب يـؤول من اإلخـوة واألخـوات وفي هذه احلالـة ميـنح 
املستحق النصيب األكثر. 

هـ- على الرغم مما ورد في هذه املادة، يحق ألي من املستحقني اجلمع بني األنصبة املستحقة 
له مبا ال يتجاوز ثالثة أمثال احلد األدنى لراتب التقاعد أو راتب االعتالل. 

و-   جمللـس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس إضافة أي حالة من حـاالت اجلمـع لم يـرد عليها 
نص في هذا القانون.

المادة ( ٨٥ )
أ-    يحق اجلمع بني أي من الرواتب املقررة مبوجب أحكام هذا القانون وأي راتب تقاعد أو راتـب 

اعتالل مقرر مبوجب أي تشريعات أخرى. 

ب-  يحق لصاحب راتب اعتالل العجز اجلـزئي اإلصابي الدائـم أو صاحب راتـب اعتـالل العجز 
الكلي اإلصابي الدائم اجلمع بني هذا الراتب وأي راتب تقاعد أو راتب اعتالل يخصص له 
وفق أحكام هذا القانون شريطة أن ال يزيد مجموعهما على ثالثة أمثال احلد األدنى لراتب 
التقاعد أو راتب االعتالل أما إذا جتاوز احد الراتبني ثالثة أمثال هذا احلد فيستحق الراتب 

األكثر. 

٨ ٣



ج-  يحق اجلمع بني راتـب التقاعد أو راتب االعتـالل املسـتحق مبقتضى أحكام هذا القانـون 
وتعويض الدفعة الواحدة املقرر في تأمني الشيخوخة والعجز والوفاة إذا لم يتم اعتماد 
باستثناء  االعتالل  راتب  أو  التقاعد  راتب  احتساب  عند  التعويض  بذلك  املتعلقة  املدة 
الرواتب املقررة في تأمني إصابات العمل فال يجوز اجلمع بني راتب االعتالل وراتب التقاعد 

وبني تعويض الدفعة الواحدة عن الفترة السابقة الستحقاق املؤمن عليه هذا الراتب.

د-  ١.  يحق لصاحب راتـب التقاعد املبكر األردني اجلمـع بني هذا الراتـب وأجـره من أي عمل
مشمول بأحكام هـذا القانون شريطة ما يلي:

ً من تاريـخ استحقاقـه  أ-   أن يكون قد انقطع عن العمـل ملدة ال تقـل عن (٢٤) شـهرا
راتب التقاعد املبكر.

ب- أن ال يعود للعمل في أي من املنشآت التي كان يعمل بها خـالل السـتة والثالثني 
اشتراكاً األخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد املبكر.

ج-  أن ال يعود املؤمن عليه الذي مت تخصيص راتب التقاعـد املبكر له مبوجـب أحكـام 
 الفقرة (ج) من املادة (٦٤) من هذا القانون إلى العمل في مهنة خطرة.

د-   أن يعود للشمول بأحكام قانون الضمان االجتماعي في حال عودته للعمل.

هـ- في حال عودة صاحب راتب التقاعد املبكر إلى عمل مشمول بأحكام هذا القانون 
يتم صرف نسبة من راتب التقاعد املستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد 

فيه للعمل وفقاً للجدول رقم (٧) امللحق بهذا القانون.

و-   جمللس الوزراء بناءً على تنسيب اجمللس زيادة حدود رواتب التقاعد  الواردة في اجلدول 
رقم (٧) امللحق بهذا القانون كل ثالث سنوات.

ز-   في حـال ترك صاحب راتـب التقاعد املبكـر الـوارد ذكـره في الفقـرة (د) من هذه 
املادة العمل يعاد صرف راتب التقاعد املبكر كما هو وذلك من بداية الشهر التالي 
النتهاء اخلدمة وال تضاف مدة اشتراكه الالحقة إلى مدة اشتراكه السابقة إال عند 
إكماله سن الستني للذكر أو سن اخلامسة واخلمسني لألنثى أو في حال حصول 
تسوية  وتتم  له  املستحق  التقاعد  راتب  احتساب  يعاد  احلالة  هذه  وفي  الوفاة، 
ً من بداية الشهر التالي إلكمال السن  حقوقه وفقاً ألحكام هذا القانون وذلك اعتبارا
أو حدوث الوفاة وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل راتب التقاعد اجلديد اخملصص له 

عن راتب التقاعد اخملصص سابقاً.
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(١)

(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١

المادة  ( ٨٥ ) مكررة
املقبولة  اخلدمات  مدة  يكمل  ولم  املدني  التقاعد  لقانون  التابع  املوظف  خدمة  انتهت  إذا 
للتقاعد املنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك 
اخلدمات لغايات هذا القانون شريطة حتويل العائدات التقاعدية املستحقة عن تلك اخلدمات 
تتحمل  ال  أن  على  القانون  هذا  ألحكام  وفقا  الالزمة  التسويات  إجراء  ويتم  املؤسسة  إلى 

اخلزينة أي مبالغ مالية.

ً وال تقوم بإبـالغ املؤسسـة وشمولـه  ً مبكرا ح-  تلتزم املنشأة التي تستخدم متقاعدا
بأحكام هذا القانون بدفع غرامة بنسبة (٣٠٪) من مجموع األجور التي صرفتها له 
املبالغ  بإعادة  احلالة  ً في هذه  املتقاعد مبكرا يلتزم  لديها، كما  خالل فترة عمله 
الصادرة  األنظمة  التي حتددها  الغرامة  إليها  وجه حق مضافاً  دون  له  املصروفة 

مبقتضى أحكام هذا القانون. 

ط- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من املادة (٧١) تسـري أحكام هذه الفقـرة على املؤمن 
عليه العسكري. 

٢.   ال يجوز لصاحب راتب التقاعد املبكر غير األردني اجلمع بني هذا الراتب وأجره من أي عمل 
مشمول بأحكام هذا القانون، على أن يوقف صرف راتب التقاعد من بداية الشهر الذي عاد 
فيه للعمل، وفي حال تركه العمل يعاد صرف راتب التقاعد املبكر كما هو وذلك في بداية 
الشهر التالي النتهاء اخلدمة وال تضاف مدة اشتراكه الالحقة إلى مدة اشتراكه السابقة 
إال عند إكماله سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى أو في حال حصول 
وفي جميع  الوفاة  أو حدوث  السن  التالي إلكمال  الشهر  بداية  اعتبارا من  وذلك  الوفاة 
األحوال يجب أن ال يقل راتب التقاعد اجلديد اخملصص له عن راتب التقاعد اخملصص سابقاً. 

هـ- إذا استحق املؤمن عليه راتب اعتالل العجز الكلي الطبيعي الدائم فيعتبر خارجاً بصورة 
نهائية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وال يغير من ذلك عودته إلى عمل يتقاضى 

ً ولو كان هذا العمل مشموال بأحكام هذا القانون. عنه أجرا

و-   مع مراعـاة الشروط من (أ - د) الواردة في البنـد (١) من الفقـرة (د) من هذه املـادة يجـوز 
لصاحب راتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم اجلمع بني ما نسبته (٥٠٪) من  راتب 
االعتالل املستحق له مع أجره من العمل املشمول بأحكام هذا القانون على أن تتم إعادة 
احتساب راتب االعتالل اخملصص له بعد تركه العمل ووفقاً ملتوسط أجره اجلديد اخلاضع 

لالقتطاع بعد إضافة مدة اشتراكه الالحقة إلى السابقة.

٨ ٥



المادة ( ٨٦ )
على صاحب راتب التقاعد أو صاحب راتب االعتالل أو أي من املستحقني إخطار املؤسسة عن 
أي تغيير يطرأ على سبب أو شروط استحقاقه للراتب إذا كان من شأن هذا التغيير أن يؤدي 
إلى قطع الراتب أو وقفه أو تخفيضه وذلك خالل ثالثني يوماً  من تاريخ وقوع التغيير، وفي 
جميع احلاالت تسترد املؤسسة جميع املبالغ التي حصل عليها أي منهم دون وجه حق مع  
بداية  من  محسوبة  القانون  هذا  أحكام  مبقتضى  الصادرة  األنظمة  حتددها  التي  الغرامة 

الشهر التالي للحصول على تلك املبالغ وحتى تاريخ ردها للمؤسسة.

المادة ( ٨٧ )
أ-    في حال ثبوت فقدان املؤمن عليه يصرف للمستحقني املنصوص عليهم في املادة (٧٩) 
شروط  إكماله  حال  في  الطبيعية  الوفاة  تقاعد  راتب  يعادل  مبلغ  القانون  هذا  من 
وذلك  القانون  بهذا  امللحق   (٤) رقم  للجدول  وفقاً  ويوزع عليهم  الراتب  استحقاق هذا 

ً من تاريخ فقدانه إلى حني ظهوره أو ثبوت وفاته. اعتبارا

ب-  إذا ثبتـت وفـاة املفقـود املشـار إليـه في الفقـرة (أ) من هـذه املـادة فيعتبر مـا صـرف 
للمستحقني مبوجب هذه املادة صحيحاً. 

ج-   إذا ظهـر املفقـود املشـار إليه في الفقـرة (أ) من هذه املـادة وأثبتـت التحقيقـات التي 
جتريها السلطات اخملتصة أن الفقدان كان بسبب خارج عن إرادة املفقود وأنه لم يكن 
للمستحقني  صرف  ما  فيعتبر  مبكانه  أسرته  أو  املؤسسة  أو  املنشأة  إخطار  مبقدوره 
مبوجب هذه املادة خالل مدة فقدانه صحيحاً، وفي غير ذلك من احلاالت يعتبر ما صرف 

للمستحقني مبوجب هذه املادة خالل مدة فقدانه ديناً عليه.

٨ ٦

الفصل التاسع
أحكام عامة



المادة ( ٨٨ )
يعتبر مقدار راتب التقاعد أو راتب االعتالل أو قيمة تعويض الدفعة الواحدة قطعياً وال يجوز 
الطعن فيه لدى أي جهة إدارية أو قضائية بعد انقضاء تسعني يوماً من تاريخ تبليغ القرار 

بتخصيص راتب التقاعد أو راتب االعتالل أو صرف تعويض الدفعة الواحدة.

المادة  ( ٨٩ )
أ-    يحدد احلد األدنى لراتب التقاعد أو راتب االعتالل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب 

 اجمللس ويعاد النظر في هذا احلد كل خمس سنوات.
ً باستثنـاء راتـب  ب-  يزاد راتب التقاعد وراتب االعتـالل عند تخصيصـه مببلـغ أربعـني دينارا
ً عند تخصيصه ملن ال يعود إلى عمل مشمول  التقاعد املبكر الذي يزاد مببلغ عشرين دينارا
ً أخرى عند إكمال  بأحكام هذا القانون على أن يزاد راتب التقاعد املبكر مببلغ عشرين دينارا
املؤمن عليه املتقاعد مبكراً سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى أو في 

حال حصول الوفاة.

ج-  جمللس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس إعادة النظر في الزيـادة الواردة في الفقرة (ب) من 
هذه املادة كل خمس سنوات.

د-   يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه املـادة املؤمن عليهم الذين مت تسـوية حقوقهم 
التقاعدية وفقاً ألحكام قانون الضمان االجتماعي املؤقت رقم (٣٠) لسنة ١٩٧٨ وقانون 

الضمان االجتماعي رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١.

 

٨ ٧



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١

(١)

المادة  ( ٩٠ )

أ-   ملقاصد هذه املادة :
١. تعني كلمـة التضخـم معـدل النمو في أسـعار سـلة املسـتهلك لسـنة سابقـة 

واملعتمد من اجلهات الرسمية اخملتصة.
٢. تعني عبارة متوسط األجور معدل األجور اخلاضعة ألحكام هذا القانون لسنة سابقة 

وفقاً لسجالت وقيود املؤسسة لغايات ربط الرواتب بالتضخم. 

ب-  يتم ربط راتب التقاعد وراتب االعتالل بالتضخم أو مبعدل النمو السنوي ملتوسط األجور 
ً أعلى وذلك في شهر أيار من كل سنة.  ً حدا أيهما أقل على أن ال تتجاوز الزيادة عشرين دينارا

ج-  يتم ربط احلد األعلى للزيـادة الـواردة في الفقـرة (ب) من هذه املـادة بالتضخم أو مبعـدل 
النمو السنوي ملتوسط األجور أيهما أقل في شهر أيار من كل سنة. 

د- يتم توزيع الزيادة املنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه املادة بالتساوي على الرواتب 
التقاعدية ورواتب االعتالل وبغض النظر عن مقدار أي منها.

هـ -  يبدأ ربـط راتـب التقاعـد وراتـب االعتالل وفقاً ألحكـام الفقـرة (ب) من هذه املـادة ملـن 
أكمل سن الستني للذكر وسن اخلامسة واخلمسني لألنثى باستثناء راتب اعتالل العجز 
الكلي الطبيعي الدائم وراتب اعتالل العجز اجلزئي الطبيعي الدائم وراتب إعتالل العجز 
الناشئة عن  الوفاة  تقاعد  وراتب  الطبيعية  الوفاة  تقاعد  وراتب  الدائم  الكلي اإلصابي 
إصابة العمل التي يتم ربطها بالتضخم عند استحقاق صرفها وفق أحكام هذا القانون 

وبغض النظر عن السن وتسري أحكام هذه املادة على املؤمن عليه العسكري.

المادة ( ٩١ )
أ-    ال يجوز أن يتجاوز راتب التقاعد أو راتب االعتالل اخملصص للمؤمن عليه وما يلحقـه من 

زيادات متوسط األجر الذي أحتسب الراتب على أساسه. 

ب-  يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه املادة الراتب اخملصـص وفقاً ألحكـام الفقـرة (ج) 
من املادة (٦٣) من هذا القانون.

٨ ٨

الفصل التاسع
أحكام عامة



(١) كما هي معدلة مبوجب القانون املعدل لقانون الضمان االجتماعي رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ الصادر في 
٨عدد اجلريدة الرسمية رقم (٥٥٩٩) تاريخ ٢٠١٩/١٠/١ ٩

(١)

المادة ( ٩٢ )
أ- ١- تلتزم املؤسسـة بأداء احلقـوق املقـررة للمؤمـن عليه أو املستحقني وفقـاً ألحكـام هذا 
خدمـة  مدة  أسـاس  على  وذلك  عليه  بالتأمني  املنشأة  تقم  لم  ولو  كاملة  القانون 
قيام  بعدم  املؤسسة  أبلغ  العامل قد  أن يكون  أجره شريطة  املؤمن عليه ومتوسط 
املنشأة بالتأمني عليه خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء خدماته لديها.
٢. يتم أداء احلقوق املشار إليها في البند (١) من هذه الفقرة عن مدة خدمة املؤمن عليه 
لدى املنشأة على أن ال تتجاوز سنتني شريطة تقدميه ما يثبت عمله لدى املنشأة خالل 

تلك املدة .

ب- ١. إذا نشأ نزاع على مـدة خدمـة املؤمـن عليه أو أجره فتسـوى حقوقـه وفقـاً ألحكـام 
هذا القانون على أساس مدة اخلدمة أو مقدار األجر غير املتنازع عليه.

٢. يعاد النظر في حقوق املؤمـن عليه أو حقـوق املسـتحقني عنه إذا صدر قـرار قضائي 
قطعي بشأن هذا النزاع في دعوى كانت املؤسسة طرفاً فيها. 

ج-   تعود املؤسسـة على املنشـأة بجميع مبالـغ االشتراكات املستحقة والفوائد والغرامات 
املنصوص عليها في هذا القانون.

المادة ( ٩٣ )
أو  عليه  للمؤمن  املستحقة  املبالغ  أو  االعتالل  راتب  أو  التقاعد  راتب  على  احلجز  يجوز  ال 
ال  ومبا  املؤسسة  لدين  أو  النفقة  لدين  إال  القانون  أحكام هذا  للمستحقني عنه مبقتضى 

يتجاوز ربع تلك الرواتب واملبالغ وتكون األولوية في احلجز لدين النفقة.



٩ ٠

الفصل التاسع
أحكام عامة

ج-  جمللس الوزراء بناء على تنسيب اجمللس اإلعفـاء من كل أو بعض املديونيـة املترتبة على 
املنشأة في حال إعالن إفالسها أو وضعها حتت التصفية.

د-   ١. تعتبر احلاالت التالية سبباً موجباً إلعدام أو إهالك الدين وذلك بقرار من اجمللس:

أ-   وفاة املديـن وصدور قرار من احملكمة اخملتصـة بعدم وجود تركـة وعدم وجود أموال 
منقولة وغير منقولة باسم املدين.

ب- مرور عشر سنوات على انتهاء تصفية الشـركة املساهمـة العامـة أو محـدودة 
باقي  تسديد  واستحالة  للمؤسسة  مديونيتها  من  جزء  تسديد  ومت  املسؤولية 

هـذه املديونية.

ج-  مـرور خمس سـنوات على إغـالق املنشـأة رسـمياً وترتـب عليها مديونيـة حتى 
.ً تاريخ إغالقها مبلغ ال يزيد على (٢٥٠) دينارا

د-   مرور خمس سنوات على إيقاف نشاط املنشأة وعدم قيامها بتجديـد تراخيصها 
 ً وترتب عليها مديونية حتى تاريخ إيقاف نشاطها مبلغ ال يزيد على (٢٥٠) دينارا
على أن حتدد األنظمة الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون احلاالت التي تعتبر فيها 

املنشأة موقوفة النشاط.

٢. على الرغم مما ورد في البند (١) من هذه الفقـرة، للمؤسسـة احلـق في الرجـوع على 
املدين الـذي مت اعتبار دينه معدوماً أو هالكاً إذا تبني الحقاً وجود أموال منقولة أو غير 

منقولة واجلائز احلجز عليها قانونياً.

المادة ( ٩٤ )
أ-    للمبالـغ املستحقة للمؤسسـة مبقتضى أحكـام هذا القانـون حق االمتيـاز على جميع 
وأجور  القضائية  املصروفات  بعد  الديون  جميع  على  األولوية  لها  ويكون  املدين  أموال 
النافذ، ولهذه  العمال وللمؤسسة حق حتصيلها وفقاً لقانون حتصيل األموال األميرية 
الغاية ميارس املدير العام صالحيات احلاكم اإلداري وجلنة حتصيل األموال األميرية مبقتضى 
ذلك القانون، ويجوز تقسيطها، كلها أو بعضها، وفقاً لألنظمة الصادرة مبقتضى أحكام 

هذا القانون. 

ب-  تعتبر املبالغ املستحقة للمؤسسـة واجبة األداء خـالل ثالثـني يومـاً من تاريخ التبليـغ 
بوجوب دفعها، ويعتبر التبليغ كافياً لغايات مباشـرة املدير العام اتخـاذ إجـراءات احلجـز 
 والتنفيذ وفق أحكام قانون حتصيل األموال األميرية بعد انقضاء الثالثني يوماً دون احلاجة 

التخاذ أي من إجراءات التبليغ أو النشر املنصوص عليها في القانون املذكور. 



ج-  يسقـط حق املؤسسـة في املطالبـة باملبالـغ املسـتحقـة لهـا مبقتضى أحكـام هذا 
القانون بانقضــاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها.

المادة ( ٩٦ )
إذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الغير بأي صورة من الصور فيكون الشخص الذي انتقلت 
تأدية جميع  السابق عن  العمل  والتضامن مع صاحب  بالتكافل   ً األموال مسؤوال إليه هذه 
حقوق املؤسسة عليه، وإذا انتقلت أموال صاحب العمل إلى الورثة فتكون املسؤولية تضامنية 

فيما بينهم في حدود ما آل من التركة إلى كل واحد منهم.

المادة ( ٩٧ )
أ-    على الرغـم من أحكـام أي تشـريع آخـر، ال يجـوز بيع أي منشـأة أو نقـل ملكيتهـا أو 
على  احلصول  بعد  إال  أو شطب تسجيلها  أو جتديدها  لها  رخصة مهن  على  احلصول 

شهادة براءة ذمة من املؤسسة. 

ب-  ال يجوز بيع أو توزيع موجـودات أي منشأة جرى إعـالن إفالسها أو وضعها حتت التصفية 
بوقوع  املؤسسة  بإشعار  املصفي  أو  التفليسة  وكيل  قيام  بعـد  إال  بها  التصرف  أو 

التصفية أو اإلفالس.

هـ- تتمتع املؤسسـة وإيراداتها وريع استثماراتها بجميع اإلعفاءات والتسهيالت املمنوحـة 
للوزارات والدوائر احلكومية.

المادة ( ٩٥ )
أ-    يسقط حق املؤمن عليه أو املستحقني عنه في املطالبـة بالرواتـب واملبالـغ املستحقة 
مبقتضى أحكام هذا القانون بانقضاء عشر سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه واجبة 

 األداء.
ب- يسقـط حق املنشـأة في املطالبـة باسـترداد املبالـغ املدفوعـة منها زيادة عما هو مقرر 

قانوناً بانقضاء عشر سنوات من تاريخ دفع تلك املبالغ. 

٩ ١



ب-  حتقيقاً للغايات املقصودة من الفقرة (أ) من هذه املـادة، تكـون للمـدير العـام  وموظفي 
العمل  أصحاب  أقوال  سماع  الصفة  بهذه  ولهم  العدلية،  الضابطة  صفة  املؤسسة 
والعمال وأي أشخاص ذوي عالقة، واالستعانة برجال األمن العام وحترير محضر بالوقائع وال 

يجوز أن يطعن فيه إال بالتزوير.

المادة ( ٩٩ )
أ-    تتولى املؤسسة تبليغ القـرارات الصـادرة عنها، ويجـوز لها إجـراء التبليغـات بواسـطة 
شركات خاصة، يعتمدها اجمللس، وعلى من يتولى التبليغات أن يدرج بياناً بكيفية وقوع 

التبليغ مذيالً باسمه وتوقيعه.

ب-  حتدد األنظمـة الصـادرة مبقتضى أحكـام هذا القـانون أسـس إجـراء التبليـغ سواء كان 
التبليغ من املؤسسة أو من الشركة اخلاصة.

المادة ( ١٠٠ )
أ-    يعاقـب بغـرامة ال تقل عن ألف دينار وال تزيد على ألفي دينـار كل من أدلى بسـوء نيـة 
بأي بيانات غير صحيحة للحصول لنفسه أو لغيره على راتب أو تعويض مبقتضى أحكام 
هذا القانون دون وجه حق أو للتهرب من الوفاء بأي حق من احلقوق املقررة للمؤسسة وفق 

أحكام هذا القانون. 

المادة  ( ٩٨ )
أ-    للمدير العام أو من يفوضه خطياً من موظفي املؤسسة احلق في الدخول إلى املنشـآت 
وأي أماكن عمل تابعة لها خالل أوقات عملها واالطالع على جميع الوثائق مبا في ذلك 
املنشآت  هذه  في  العاملني  أعداد  تبني  التي  اإللكترونية  والبيانات  والدفاتر  السجالت 
وأجورهم، وما يتعلق بالسيرة املرضية والوظيفية ألي منهم واحلصول على نسخ منها، 
األنظمة  و  القانون  هذا  أحكام  بتنفيذ  يتعلق  أي موضوع  في  التحقيق  لهم حق  كما 

الصادرة مبقتضى أحكام هذا القانون وفي أي مخالفة ألحكامه. 

٩ ٢

الفصل التاسع
أحكام عامة



٩ ٣

المادة ( ١٠٢ )

باستثناء ما نص عليه صراحة في هذا القانون:

أ-     تقابل التزامات صاحب العمل في تأمني الشيخوخة والعجـز والوفـاة مبقتضى أحكـام 
 هذا القانون مكافأة نهاية اخلدمة املقررة وفقاً ألحكام قانون العمل النافذ.

ب-  يلتـزم صاحب العمل بأداء مكافأة نهايـة اخلدمة وأي حقوق أخرى مسـتحقة مبقتضى 
أي قانون أو نظام أو اتفاق للعاملني لديه أو املستحقني عن املدد السابقة لتطبيق أحكام 

هذا القانون عند انتهاء خدمة كل عامل في أي وقت من األوقات. 

ج-  تقابل التزامات صاحب العمل في تأمني األمومة مبقتضى أحكام هذا القانـون التزامـه 
مبنح األجر للمؤمن عليها العاملة خالل إجازة األمومة وفقاً ألحكام قانون العمل النافذ 

إذا كانت املؤمن عليها تستحق بدل إجازة األمومة مبوجب أحكام هذا القانون.

المادة ( ١٠٣ )
أ-    يحتفظ العمال باحلقوق املكتسبة لهم وفق أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات جماعية 
خاصة مبكافآت نهاية اخلدمة إذا كانت تلك األنظمة أو الترتيبات أو االتفاقيات تقرر لهم 
ويلتزم  العمل،  قانون  مبقتضى  املقررة  اخلدمة  نهاية  مكافأة  من  أفضل  مالية  حقوقاً 
املالية  احلقوق  تلك  بني  الفروق  لديهم  يعملون  الذين  للعمال  يؤدوا  بأن  العمل  أصحاب 
واالشتراكات التي يترتب عليهم دفعها للمؤسسة مبقتضى أحكام هذا القانون وذلك 
عند انتهاء خدماتهم وعلى أن يحتفظ العمال ممن لديهم أنظمة أو اتفاقيات متنحهم 

كامل مبلغ مكافأة نهاية اخلدمة دون أي خصم بهذا احلق. 

ب-  تعاقب كل منشأة مشمولة بأحكام هذا القانون بغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن 
كل عامل لم تقم بشموله في أحكام هذا القانون. 

ج-  يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون 
ممـا هو غير وارد في أحكام الفقرتني (أ) و (ب) من هذه املادة. 

المادة ( ١٠١ )

تؤول إلى املؤسسة جميع املبالغ والغرامات احملكوم بها وفقاً ألحكام هذا القانون.



٩ ٤

الفصل التاسع
أحكام عامة

ج-  ال تنطبق أحكـام الفقرة (أ) من هذه املادة، على املؤمن عليه غير اخلاضـع ألحكام قانون 
العمل وتصرف له مكافأة نهاية اخلدمة كاملة.

المادة ( ١٠٤ )
إذا استحق املؤمن عليه غير األردني راتب التقاعد أو راتب االعتالل فله أو للمستحقني عنه احلق 
في طلب تبديل هذا الراتب بتعويض الدفعة الواحدة املنصوص عليه في الفقرة (ب) من املادة 
ً أيهما أكثر، وفي حال  (٧٠) من هذا القانون، أو بضرب مقدار الراتب املستحق في (٣٦) شهرا
الوفاة يوزع مبلغ التعويض على الورثة املستحقني عنه وفقاً للجدول رقم (٤) امللحق بهذا 

القانون.

المادة ( ١٠٥ )
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز اإلثبات في القضايا التي تكون املؤسسة طرفاً 
فيها بجميع طرق اإلثبات مبا في ذلك البيانات واملعامالت اإللكترونية والبيانات والسجالت 

الصادرة عن أجهزة احلاسوب ووسائل االتصال احلديثة واملصدق عليها من املؤسسة.

المادة ( ١٠٦ )

أ-    يصدر مجلس الوزراء األنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مبا في ذلك ما يلي:

١. النظام املالي.
٢. نظام اللوازم والعطاءات واألشغال.

٣. نظام استثمار أموال املؤسســة.
٤. نظام الشؤون اخلاصة باملؤمن عليهم العسكريني.

٥. تنظم شؤون املوظفني واملستخدمني في املؤسسة وفق نظام اخلدمة املدنية.

ب- يصـدر اجمللـس التعليمات التنفيذيـة الالزمـة لتنفيـذ أحكـام هـذا القانون واألنظمـة 
الصادرة مبقتضاه.

ب-  تبقى سارية املفعول أي أنظمة أو ترتيبات أو اتفاقيات تتعلق باالدخار والتوفير والتأمني 
الصحي للعمال قبل نفاذ أحكام هذا القانون. 



٩ ٥

المادة ( ١٠٧ )
يلغى (قانون الضمان االجتماعي رقم (١٩) لسنـة ٢٠٠١ ) واجلداول امللحقة به وما طرأ عليه 
من تعديل على أن يستمر العمل باألنظمة والتعليمات مبا ال يتعارض مع أحكام هذا القانون 
إلى أن يتم استبدال غيرها بها وفقاً ألحكامه خالل مدة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ 

أحكام هذا القانون.

المادة ( ١٠٨ )
االجتماعي  الضمان  قانون  ألحكام  وفقاً  تخصيصها  مت  التي  التقاعد  رواتب  احتساب  يعاد 
املؤقت رقم (٧) لسنة ٢٠١٠ مبا في ذلك إصابات العمل التي أدت إلى وفاة املؤمن عليه ومت تطبيق 
مت  التي  الرواتب  باستثناء  عليها  املذكور  القانون  من   (٢٧) املادة  من  (هـ)  الفقرة  أحكام 

تخصيصها وفقاً ألحكام املادة (١٠٦) منه.

المادة ( ١٠٩ )
ال يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى املدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون.

المادة ( ١١٠ )

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

٢٠١٤/١/١٣



٩ ٦

الجدول رقم ( ١ )
قائمة األمراض المهنية

وصف العمليةوصف املرضالرقم

.١  .(Anthrax انثراكس) مرض اجلمرة اخلبيثة

معاجلة الزرنيخ أو مستحضراته أو مركباته.التسمم بالزرنيخ  أو ملحقاته.                        ٢.

التي التسمم باالسبست.                                     ٣. املواد  أو  أو تصنيع االسبست  معاجلة 
حتتوي عليه.

معاجلة البنزول  أو أي من مشتقاته أو القيام ٤.
بأي عملية من عمليات صنعها أو تنطوي 

على استعمالها.

التسمم بكربون البايسلفايد أو ملحقاته٥.
 Carbon – bisulfide.                            

كربون  استعمال  على  تنطوي  عملية  أي 
البايسلفايد أو مستحضراته أو مركباته.

.(Benezole) أ.  التسمم بالبنزول ومشتقاته

معاجلـة النتـروبنـزين أو امينـو البنزيـن أو 
من  عمليـة  بأي  القيـام  أو  مشـتقاتهما 
عمليات صنعها أو تنطوي على استعمالها 

مع ملحقاتهما.

ب. التسمم بنايترو البنزين او بارا أمينو البنزين أو  
     مشتقاتهما (تراينترولني - اثلني وغيرهما أو 

     ملحقاتهما). 
 Nitro Benzene Paraamino benzene     
Tri-nitroline - ethyline     

اخلام  اجللود  أو  الشعر  أو  الصوف  معاجلة 
االتصال  تستدعي  التي  األعمال  وجميع 

باحليوانات املصابة بهذا املرض.

إصابة عيون عمال الزجاج باملاء األزرق.    ٦.

إصابة العيون باملاء األزرق نتيجة للتعرض ألشعة ٧.
املعدن املصهور أو احملمى لدرجة االحمرار.      

التعرض  على  عـادة  تنطوي  عمليـة  أي 
أو  املصهور  املعدن  من  املنبعثة  لألشـعة 
احملمى لدرجـة االحمرار في أثناء صنع احلديد 
أو الفوالذ مبا في ذلك إعادة حتمية احلديد أو 

الفوالذ  وبرمه.

أي عملية من عمليات الزجاج تنطوي على 
التعرض لوهيج الزجاج املذاب.

أي عمليـة تنطوي على استعمال حامض التقرح بالكروم أو ملحقاته.                        ٨.
االمونيـوم  أو  البايكروميـت  أو  الكروميك 
أو  أو الصـوديوم  البوتاسـيوم  أو  (النشـادر) 

مستحضراتها.



وصف العمليةوصف املرضالرقم

مرض الهواء املضغوط داء كايسون ٩.
(Caisson Disease).                         

مرض التهاب اجللد الناشئ عن الغبار أو السوائل ١٠.
                .(Dermatosis)  التي تستخدم في الصناعة

أي عملية ينتج عنها غبار او سوائل تسبب 
التهاب اجللد وتأكزمه.

معـاجلـة أو اسـتعمال الزفـت أو  القـار  أو ١١.
القطران أو احلجر أو الزيت املعدني أو البرافني 
أو أي منتوج مركب من أي مادة من هذه املواد 

أو راسب من رواسبها.

أي عملية تنطوي على استعمال الفلورين التسمم بالفلورين.  ١٢.
أو مستحضراته أو مركباته.

أ - السرطان الظهاري أو تقرح اجللد الناشىء عن 
    الزفت أو القار أو القطران أو احلجر أو الزيت 

    املعدني أو البرافني أو أي منتوج مركب من أية 
    مادة من هذه املواد أو راسب من رواسبها.

ب. تقرح قرنية العني اخلارجي الناشئ عن  الزفت 
     أو القار أو القطران أو احلجر أو الزيت املعدني أو   

     البرافني أو أي منتوج مركب من أية مادة من 
     هذه املواد أو رواسبها.

أي عملية جتري في الهواء املضغوط.

.١٣.(Glanders)  (الرعام) مرض السقاوة

معاجلة الرصاص أو مستحضراته التسمم بالرصاص  أو ملحقاته.١٤.
أو مركباته.

العناية بأي حيوان من فصيلة اخليل مصاب 
مبرض السقاوة ومعاجلة جثة ذلك احليوان.

أي عملية تنطوي على استعمال الزئبق أو التسمم بالزئبق .١٥.
مستحضراته او مركباته.

على التسمم باملنغنيز.                                   ١٦. حتتوي  التي  املواد  أو  املنغنيز  معاجلة 
املنغنيز .

أي عملية تنطوي على استعمال الفسفور التسمم بالفسفور  أو ملحقاته.                       ١٧.
أو مستحضراته أو مركباته.

استعمال اآلالت التلغرافية.تشنج عمال التلغراف.                              ١٨.

٩ ٧



وصف العمليةوصف املرضالرقم

التسمم بترايكلورثني أو دايكلوريثلني
أو  دايكلورايد االثلني أو ملحقاتها

(Trichlorethene Dichloride
                  (Trichlorethylene) Ethylene

استعمال أو تداول االنتيموان أو مركباته.التسمم باالنتيموان ومضاعفاته.

استعمال أو تداول الكبريت.التسمم بالكبريت.

أي عملية جتري في سياق صنع الترايكلورثني 
أو الدايكلوريثلـني والدايكلـورايـد االثلـني 

وتنطوي على استعمال أي منها. 

التأثر بالنيكل أو ما ينشأ عنه من
 مضاعفات  وقروح.                           

لعالج أمراض احلميات املعدية والوبائية.              اخملصصة  املستشفيات  في  العمل 
احلميات املعدية واالمراض  الوبائية ، والعمل 
البيطرة  في  والعمل  الطبية  اخملتبرات  في 
بالنسبة لألمراض احليوانية التي تنتقل إلى 

.(Zoonosis) اإلنسان

حتضيـر أو اسـتعمال أو تـداول النيكـل أو 
مركباته.

األعراض واألمراض الناجتة عن التعرض لتغيرات 
الضغط اجلوي.                          

أو  املفاجئ  التعرض  يستدعي  عمل  كل 
العمل حتت ضغط جوي مرتفع  أو التخلخل 
العمل حتت  أو  اجلوي  املفاجئ في الضغط 

ضغط جوي  منخفض ملدة طويلة.

.١٩

.٢٠

.٢١

.٢٢

اكسيد التسمم بأول اكسيد الكربون. ألول  التعرض  يستدعي  كل عمل 
الكربون.

.٢٣

حتضيـر أو اسـتعمال أو تـداول حـامـض التسمم بحامض السيانور.
السيانور أو مركباته.

.٢٤

حتضير أو استعمال أو تداول الكلور أو البروم التسمم بالكلور أو البروم أو مشتقاتهما.          
أو مركباتهما.

.٢٥

األمراض واألعراض الناشئة عن الراديوم  أو املواد 
ذات النشاط اإلشعاعي  أو أشعة (X) إكس.                 

وأية  للراديوم  التعرض  كل عمل يستدعي 
  (X) مادة أخرى ذات نشاط إشعاعي أو أشعة

إكس.

.٢٦

.٢٧

.٢٨

٩ ٨



وصف العمليةوصف املرضالرقم

التسمم بالبترول أو غازاته 
أو مشتقاته  ومضاعفاته.         

أمراض تغبر الرئة

.(Silicosis) أ . تثرب الرئة سيليكوسز

استعمال  أو  تداول  يستدعي  عمل  كل 
أي  وكذلك  مشتقاته  أو  غازاته  أو  البترول 
عمل يستدعي التعرض لتلك املواد صلبة 

كانت أو سائلة أو غازية.

اكسيد  ثاني  فيها  يستنشق  عملية  أي 
السيليكا.

ج . تغبر الرئة باالسبستوس  اسبستوسز
 (Asbestosis).

أي عمل يستدعي التعرض لغبار
 االسبستوس.

د. تغبر الرئة بغبار القطن بسينوسز 
(Byssinosis).

أي عمل يستدعى التعرض لغبار القطن.

.(Pneoumoconiosis)  ب . تغبر الرئة

املنزليـة التسمم بغبار األملنيوم              األدوات  صناعـة  في  يسـتعمل 
في  تسـتعمل  األملنيوم  وبودرة  واخملتبـرات 
صناعة الدهانات والتعرض له يسبب تليف 

الرئة.

التعرض أو إستعمال أو تداول الكادميوم أو التسمم بالكادميوم ومضاعفاته
املواد احملتوية عليه مثل الطالء بالكهرباء أو 
واألجهزة  والسـيارات  الطائـرات  صناعـة 

االلكترونية والبطاريات القلوية.

.٢٩

.٣٠

.٣١

.٣٢

حديث  لغبار  التعرض  يستدعي  عمل  أي 
التولد ملادة السيليكا  أو املواد التي حتتوي 
على مادة السيليكا بنسبة تزيد على (٥٪) 
نحت  أو  احملاجر  أو  املناجم  في  كالعمل 
االحجار  أو طحنها أو في صناعة املسنات 
أي  أو  بالرمل  املعادن  تلميع  أو  احلجرية 
عمليات أخرى تستدعي التعرض نفسه.  

٩ ٩



وصف العمليةوصف املرضالرقم

يستعمـل في الدباغـة وصناعـة احلـريـر التسمم بكبريتيد الهيدروجني
وحمض الكبريتيك.

العمال تعرضاً له هم عمال التسمم بالبنزول (تلوين- زايلني) التلوين: اكثر 
الدهانات.

الزايـليـن: يسـتعمل في الدهـانـات ووقـود 
للطائرات.

املواد التسمم بالنترات والنيترات والنيتروجليسرين              هذه  تداول  أو  إستعمال  أو  التعرض 
واملفرقعات  احلربية  الصناعات  في  خاصة 

واألدوية والصناعات الكيماوية.

.٣٣

التسمم برابع كلوريد الكربون وفينيل 
كلوريد

رابع كلوريد الكربون: املعرضون له العاملون 
في صناعة األحبار واملبيدات احلشرية.

فينيـل كلوريــد: يسـتعمـل في صـناعـة 
صـناعة  ومنها  إيثليـن  البولـي  حبيبـات 

اخليوط احلريرية.

.٣٤

التسمم بالكحول واجلاليكول
 والكيتون

.٣٥

.٣٦

.٣٧

(الفسفور  احلشرية  باملبيدات  املزمن  التسمم 
العضوي)

أكثر العمال تعرضاً لها هم عمال الزراعة. .٣٨

الكحول واجلاليكـون : تستعمل في صناعة 
املـواد العضـويـة،  البالسـتيـك،  األحبـار ، 
ومواد  األغذية  صناعة  املطاط،  النسيج، 
هو  للجاليكول  املزمن  والتأثير  التجميل، 

هبوط الكلى.

الكيتون : يستعمل كمزيل للزيوت،األصباغ، 
ومواد  العطور  الدهانات،  الالصقات،  احلبار، 
األعصاب  على  املزمن  وتأثيره  التجميل، 

الطرفية.

١ ٠ ٠



وصف العمليةوصف املرضالرقم

شـدة الصمم (نقص السمع) تـزيـد  التي  األمـاكـن  في  العمـل 
الضوضاء فيها على ((٨٥) ديسيبل) ولفترة 
عمل  أيام  وخلمسة  يومياً  ساعات  ثماني 

أسبوعي وملدة ال تقل عن عشر سنوات.

واغمادها  العضليـة  لألوتار  املزمـن  االلتهـاب 
وأربطتها وإعتالل األعصاب احمليطية

األعمـال التي تتطلـب حركات بنمط واحد 
وبشكـل سـريع مـع رضـوض لألعصـاب 
احمليطيـة مثـل الطباعـني، عازفـي البيـانو 

والكمان، عمال صياغة الذهب.

العمل في املستشفيات واملراكز الصحية نقص املناعة املكتسب (اإليدز)
وعيادات األسنان واخملتبرات وبنوك الدم.

.٣٩

األعمال التي تستدعي الوقوف مدد طويلة دوالي الساقني
مدة  تقل  ال  أن  على  العمل  ساعات  أثناء 

العمل في املهنة عن خمس سنوات.

.٤٠

األمراض الناجمة عن إهتزاز األنسجة 
العظمية واملفصلية في املرفق وتلني 

العظم الهاللي في املعصم 
(داء كينبوك) واألصبع البيضاء 

(ظاهرة رينو)

.٤١

.٤٢

.٤٥

والـرض شلل الضفيرة العضدية الضغـط  تتطلـب  التي  األعمـال 
كأعمال  الكتف  على  واملتكرر  املستمر 

احلمل والعتالة.

.٤٣

العمل في املستشفيات واملراكز الصحية إلتهاب الكبد الوبائي ( ب، ج)
وعيادات األسنان واخملتبرات وبنوك الدم.

.٤٤

(T.B) ودور التدرن واملصحات  املستشفيات  في  العمال 
العالج والتشخيص الذي يؤدي إلى التماس 
املصابة  باحليوانات  والعناية  املرض  مع هذا 
بهذا املرض أو التعرض ملنتجاتها وفضالتها.

.٤٦

لإلهتـزاز  التعـرض  يستدعي  عمـل  كل 
وأعمـال  الهوائيـة  املطـارق  كإسـتعمال 
ذات  األدوات  وإستعمال  والصقل  الطحن 

اإلهتزازات منخفضة التوتر.

١ ٠ ١



وصف العمليةوصف املرضالرقم

واألغنام احلمى املالطية األبقار  وتربية  املسالخ  العمل في 
وبيع وتداول منتجاتها وفضالتها.

العمـل بتمـاس مـع احليوانـات والنباتـات داء الفطريات
املصابة بهذه الفطريات.

.٤٧

العمل في األنفاق واجملاري والتعامل مع روث الكزاز
احليوانات.

.٤٨

داء البرمييات اليرقاني النزفي
(لبتوسباريوس)

.٤٩

.٥٠

تناذر الزلة اإلشتدادية
واملثبت  اإلسناخ  تأثر  مع   (Severe Dyspnea)
بإختبارات وظائف الرئة بعد تعرض جديد للعامل 

املسبب.

إلستنشاق   فيها  يتعرض  التي  األعمال 
األغبرة الناجمة عن تخزين وطحن احلبوب 
الغذائية مثل القمح والشعير، عمال تعبئة 
الطحني وإستعماالته الصناعية واحلرفية، 
فيها  يتعرض  التي  الزراعيـة  العمليات 
العمال للقش والتنب والعلف وأعمال تربية 

الطيور

.٥٤

األمراض التي تنتقل من احليوانات والطيور 
لإلنسان

العمل بتماس مع احليوانات املصابة بحمى 
Q أو احلمى القالعية أو العمل بتماس مع 

الطيور.

.٥١

امراض القصبات والرئة الناجمة عن غبار املعادن 
الثقيلة

األعمـال التي تـؤدي إلى التعـرض ألغبـرة 
املعادن الثقيلة.

.٥٢

العمل في اجملاري واألنفاق واملناجم واملسالخ 
وحفظ  ومشتقاته  احلليب  صناعة  وفي 
اللحوم وغيرها من األعمال التي تؤدي إلى 
أو  األسماك  أو  احليوانات  حلوم  مع  التماس 

املياه امللوثة.

تليف الرئة املترقي (غبار الفحم) 
Progressive lung Fibrosis

كل عمل يستدعي التعرض لغبار الفحم. .٥٣

١ ٠ ٢



وصف العمليةوصف املرضالرقم

تصلبات الرئة السمية املزمن٥٥.
Lung stiffness due to Chronic toxicity

التعرض ألبخرة اإلسمنت واإلسمنت املقوى ٥٦.
باالسيستوسيت وأبخرة البيريليوم وأبخرة 

اكاسيد احلديد وغيرها من األبخرة.

.٥٧Emphysema األعمال التي تتطلب توترا شديدا مستمر إنتفاخ الرئة
للرئتني.

أمراض الرئة احملدثة بالتعرض لألبخرة

للمـواد الربو املهني٥٨. التعرض  تتطلـب  التي  األعمـال 
املسببة للحساسية ومثبتة في اإلختبارات 
الـرئـة  وظائـف  وإختبـارات  التحسسيـة 

وموسعات القصبات مثل:
Epoxy , Acid amlyirid ,  Isocyanate  

البالتني  ومعامل  الالصقة  واملواد  والدهان 
املنظفات  ومصانع  االلكترونيات  وصناعة 

الكيماوية.

التعرض ألبخرة احلموض والقلويات والغازات 
املهيجة(الكلور،غازات،كبريتية،نشادر،كبريت

الهيدروجني،أكاسيداألزوت)
عمليات التعدين، العمل في اخملتبرات التي 

تتعامل بهذه املواد، الصناعات الكيماوية.

١ ٠ ٣



الجدول رقم ( ٢ )
قائمة إصابات العمل

 ١٥١٠

شمالميني إلىمن

 ١٨١٢

٢٥٢٠ 

٣٠٢٤ 

١٨١٥  

١٥١٢ 

١٠٨ 

٨٦

٣٣ ٤٥ 

٢٥ ٣٥ 

٢٢١٨ 

١٨١٥ 

 ١٨ ٢٢

٤٥٣٠

٤٥٣٣ 

٣٥٢٥ 

٣٣٢٧ 

٣٦ ٤٥ 

٤٥٣٦ 

 ٤٥٣٣

٣٣ ٤٥ 

٤٥ ٥٥ 

العضو أو اجلزء من العضو

األطراف العليا (اليد والساعد العضد)

فقد سالمية االبهام                                                        

فقد سالمية ونصف لإلبهام

فقد جميع سالميات االبهام                                                     

فقد جميع السالميات وعظمة مشط االبهام                                 

فقد السبابة                                                               

فقد الوسطى                                                              

فقد البنصر                                                               

فقد اخلنصر                                                               

فقد االبهام والسبابة                                                     

النسبة املئوية للعجز

فقد السبابة والوسطى                                                   

فقد الوسطى والبنصر                                                   

فقد اخلنصر والبنصر                                                    

فقد الوسطى واخلنصر                                                  

فقد االبهام والبنصر والوسطى                                         

فقد البنصر والوسطى والسبابة                                        

فقد الوسطى والبنصر واخلنصر                                       

فقد السبابة واخلنصر والبنصر                                        

فقد االبهام والسبابة واخلنصر                                         

فقد االبهام والسبابة والبنصر                                          

فقد السبابة والوسطى واخلنصر                                       

فقد االبهام والبنصر واخلنصر                                         

فقد االبهام والسبابة والوسطى والبنصر                               

١ ٠ ٤



 ٥٥٤٥

شمالميني إلىمن

 ٥٥ ٦٠

٦٠ ٦٥  

٥ - ١٥ ٥ - ١٥

٢٥١٨  

٦٠ ٧٠  

٣/٢  ٧٥٦٦ 

٣/٢  ٦٦ ٧٥

٧٥ ٨٠  

١٠٠  

٣٠ - ٤٠٤٠ - ٥٠ 

٢٠ - ٢٥٢٥ - ٣٥ 

 ٣٠ ٣٥

٢٥١٥

١٥٥  

٣٠٢٠  

٣٠٢٥  

٤٠ ٥٠  

٥٠٤٠  

 ٤٠٣٥

٢٥ ٣٠  

٤٠ ٥٠  

العضو أو اجلزء من العضو

فقد جميع االصابع ما عدا السبابة                                      

٥٠٤٠ فقد جميع االصابع ما عدا االبهام                                       

فقد اصابع اليد جميعها                                                 

فقد اليد جميعها                                                         

انكلوز جزئي في الرسغ                                              

انكلوز تام في الرسغ                                                  

بتر الساعد اسفل املرفق                                             

بتر الساعد من املرفق                                              

بتر نصف العضد                                                    

بتر الذراع من الكتف                                               

النسبة املئوية للعجز

بتر الذراعني                                                       

انكلوز تام في الكتف                                               

انكلوز غير تام في الكتف                                         

تعود اخللع في الكتف                                               

نقص في حركة الذراع ملوازاة الكتف                              

نقص في حركة الذراع لدرجة ٣٠                                  

شلل العضلة الدالية                                                  

شلل العضلة ذات الراسني                                           

كسر غير ملتحم بالعضد                                             

تيبس املرفق مع بسط بدرجة ١٨٠                                 

تيبس باملرفق في زاوية ١٥٠                                      

تيبس باملرفق في زاوية ٩٠                                        

مفصل املرفق املفكوك                                               

١ ٠ ٥



 

 

 

 ١٥٥

شمالميني إلىمن

 ٤٠ ٥٠

  

١٠ ١٢

  

١٢ ١٥ 

 

٢٠ ٢٥

٨

١٢

١٢

٢٠

٤

٤

٣٠

٢٥

٣٥

٥٠

٦٥

٣/٢  ٦٦ 

العضو أو اجلزء من العضو

كسر غير ملتحم بالنتوء املرفقي                                    

٢٥١٥ مرفق ال يتحرك اال بني درجتني ٩٠ و ١٠٠                         

كسر في الساعد مع اعاقة تامة في
حركتي الكب والبطح                                                          

عائق  الزند  بعظم  قليال  معيب  بالتحام  كسر 
ملفصل الرسغ مبقدار الربع                                         

كسر بعظم الزند وااللتحام به عيب شديد  
واعاقة الرسغ للثلث                                               

انكلوز الرسغ مع بسط اليد والكب كامل                           

األطراف السفلى (القدم والساق والفخذ)

النسبة املئوية للعجز

فقد إبهام القدم

فقد اإلبهام واإلصبعني التاليني

فقد جميع اإلصابع ما عدا االبهام

فقد أصابع القدم جميعها

فقد سالمية واحدة من اإلبهام

فقد اإلصبع الثاني أو الثالث أو الرابع أو اخلامس

فقد القدم واألصابع واملشطيات 

عملية ليفرانك

فقد القدم عملية شوبار

فقد القدم من الثلث األخير من الساق وعولج 
بعملية بتر

فقد الساق من مفصل الركبة 

فقد الطرف السفلي حتى الثلث األخير من الفخذ

١ ٠ ٦



٧٥

شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

فقد الطرف السفلي حتى أسفل املفصل
 احلرقفي

فقد الطرف السفلي من املفصل احلرقفي

تيبس املفصل احلرقفي في وضع مناسب

كسر عظم الفخذ أو الساق مع قصر ٦ سم
 واملفاصل جيدة

كسر عظم الفخذ أو الساق مع قصر ٤ سم

كسر عظم الفخذ مع قصر ٣ سم

انكلوز الركبة لدرجة ١٠٠

انكلوز الركبة تتحرك لدرجة ١٢٠ – ١٧٠

النسبة املئوية للعجز

انكلوز الركبة تتحرك لدرجة ٩٠ – ١٨٠

كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف
 شديد بالفخذ

كسر غير ملتحم بالرضفة مع ضعف بالفخذ

التهاب مفصلي ركبي تشوهي

كسر غير ملتحم في الفخذ أو الساق

(X) كسر مزدوج في الفخذ أو الساق بشكل

انكلوز رسغ القدم في زاوية قائمة (أحسن
 وضع)

انكلوز رسغ القدم في زاوية  ١٠٠

انكلوز في الكعب مع رفع القدم ألعلى 

القدم املفرطحة نتيجة كسر العظام 

تيبس إبهام القدم مع تعطيل حركة القدم

٨٠

٥٠

٣٠

١٨

١٢

٥٠

٢٥

١٥

٣٠

٢٠

٢٥

٥٠

٢٠

٢٠

٣/١    ٣٣

٥٠

١٥

١٥

١ ٠ ٧



٥٠

شمالميني إلىمن

٢٥

٣٠
١٠
٤٥ 

  

 

 

 

 

صك تام جينوفاجلم

١٥ انكلوز في أصابع القدم في وضع جيد 

دوالي مع تقرح                                                     

العضـــالت :

٣٠

٢٠

 أ- فقـد جـزء من العضـالت سـواء عضـلة 
واحدة أو عدة عضالت مصحوب بالتصاق 

متسع مع اجللد أو ما حتته من األنسجة.

 ب- متزق كامل او جزئي لعضلة واحدة.

 ج- متزق كامل أو جزئي لوتر مصحوب 
بضمور العضالت :

١. ضمور عضالت الفخذ كلها

٢. ضمور عضالت اجلزء األمامي للفخذ

٣. ضمور عضالت الساق جميعها

٤. ضمور عضالت اجلزء األمامي للساق

٥. ضمور عضالت الطرف السفلي

٦١٥١٠. ضمور عضالت الساعد أو العضد

األعصـــاب

شلل نتيجة إصابة اعصاب األطراف

العصب في  (إصابة  الزندي  العصب  شلل 
مستوى املرفق)

شلل العصب الكعبري (أصابة العصب
 أعلى الذراع للعضلة املثلثة الرؤوس)

شلل العصب الزندي (اإلصابة عند اليد)

شلل الثالثة أعصاب الوسطى والزندي
 والكعبري

٣٠٢٥

٢٠١٥

٥٠٤٠

٧٠٥٥

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

١ ٠ ٨



٢٠١٥

شمالميني إلىمن

٦٥ ٧٥

٦٥٧٥

  

العضو أو اجلزء من العضو

شلل العصب الدائري

١٠٨ شلل عصب حتت اللوح

شلل تام بأعصاب الطرف العلوي

شلل تام بأعصاب الطرف السفلي

شلل العصب الوركي املأبضي الوحشي

شلل العصب الوركي املأبضي األنسي

شلل العصب الوركي املأبضي الوحشي
 مصحوب بألم

شلل العصب الوركي املأبضي الوحشي
 واألنسي

النسبة املئوية للعجز

شلل العصب الفخذي

التهاب العصب الوركي التام

شلل العصب الشظوي

األوعية الدموية ودوالي الساقني

انظر االعصاب
انظر حاالت البتر

٣٠

٣٠

٤٠

٦٠

٥٠

٥٠

٢٠

األوعيــة الدمويــة

١٠٤٠

١٠٣٠
٢٠٥٠

 أ- انسداد األوعية الدموية

١. انسداد الشرايني وذلك إذا جنم عنه أي مما 
يلي:

أ-  ضمور طرف مع تيبس باملفاصل
ب- اصابة احد األعصاب

ج- غنغرينا باألطراف

٢. انسداد األوردة وذلك إذا جنم عنها أي مما 
يلي:

 أ- أودميا مزمنة
 ب-انسداد بالطرفني السفليني مع أودميا 

مزمنة تؤثر على املشي والوقوف
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شمالميني إلىمن

 

 

ب- دوالي الساقني وذلك إذا جنم عنها أي 
مما يلي:

١. قرحة متسعة
٢. أودميا متسعة

الدماغ وتغيرات الوظائف العقلية 

نوبات صرعية متعددة

فقد شعر فروة الرأس

اخلارجية  الصفيحة  يشمل  عظمي  فقد 
والداخلية  إتساعه أصغر من مساحة ٥ سم٢

او غير مصحوبة  الدماغ مصحوبة  اصابة 
وبعض  صداع  مع  الرأس  بعظام  بكسر 

لعثمة في الكالم وأعراض دماغية. 

إصابة الدماغ مثل السابقة – ولكن مع بعض 
حد  إلى  تصل  قد  العقلية  القوى  في  نقص 

اجلنون العام

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

٢٠٣٠

٥١٥

٥٢٠

٢٠٤٠

٥٣٠

٣٠١٠٠

انظر انسداد األوردة

فقد عظمي أكبر اتساعاً من مساحة ٥ سم٢ 
وشامالً صفيحتي العظام الداخلية واخلارجية 

مع وجود نبضات املخ

نوبات صرعية قليلة أو نادرة 

شلل تام بالذراع األمين 

شلل تام بالذراع األيسر 

شلل غير تام بالذراع األمين

شلل غير تام بالذراع األيسر

شلل الطرف السفلي مع القدرة على املشي

شلل نصفي عام مصحوب بتوتر العضالت 

٢٠٤٠

٧٠١٠٠

١٥٣٠

٢٠٤٠

٣٠٦٠

٢٠٣٠

٦٠

٧٠

١ ١ ٠



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

شلل نصفي غير تام أو غير مصحوب بتوتر 
العضالت

شلل نصفي أمين غير تام

شلل نصفي أيسر غير تام 

أفازيا واضحة

أفازيا مع شلل نصفي غير تام 

أفازيا بسيطة

غير  نصفي  بشلل  مصحوب  مخي  نزيف 
قابل للشفاء

النسبة املئوية للعجز

١٠٠

١٠٦٠

٢٠٥٠

٢٠٥٠

٦٠٨٠

١٠٣٠

١٠٠

١٠٥٠

٣٠٦٠

١٠٦٠

ارجتاج دماغي مع دوخة

خراج باملخ مع صداع شديد وصرع

فقد مطلق لإلبصار

مصحوب  غير  أو  مصحوب  بالدماغ  رض 
بكسر باجلمجمة مع دوخة وطنني وصداع

العينــــان

واحدة  لعني  اإلبصار  قوة  في  ضعف   أ- 
حسب درجة الرؤية كما يلي:

٩/٦

18/6

٢٤/٦

١٨/٦

٦٠/٦

١٢/٦

٣٦/٦

٣

٦

١٠

١٥

٢٤

٢٨

٣٠

١ ١ ١



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

ب- استئصال مقلة العني أو ضمورها مع 
      تشويه ظاهر ال مينع من وضع عني صناعية

ج- استئصال مقلة العني مع أثر التئام 
     مينع من وضع عني صناعية

النسبة املئوية للعجز

٣٥

٤٠

 د- اإلبصار املركزي – نقص أو فقدان ميدان 
    النظر  بالعينني: 

١. ضيق ميدان النظر إلى ٣٠ درجة
أ-   لعني واحدة

ب- لعينني

Diplopia ٣. ازدواج البصر

صفر
٢٠

١٠

٢٥

٢. ضيق ميدان النظر ألقل من ١٠ درجات 

أ-   في عني واحدة 
٧٠٨٠ب- في عينني 

هـ- اسكوتوما Scotoma مركزية حسب 
      إتساعها 

أ-   عني واحدة 
٧٠١٠٠ب- عينني 

١٥٢٠

٤٠
٥٠
١٠

٢٥
١٠
٤٠

٢. فقد ميدان النظر األفقي

علوي
سفلي

للربع

 Hemianopia و-   فقد النصفني املتماثلني
      في ميدان النظـر مع اإلحتفـاظ بقـوة 

     اإلبصار املركزية 

١. فقد ميدان النظر الرأسي 
 أ- نصف امليدان املتماثل أمين وأيسر بالعينني

 ب- فقد ميدان النظر األنفي
ج- فقد نصف ميدان النظر الصدغي

١ ١ ٢



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

ز- شلل التكيف وشلل العضلة القابضة 
    للقزحية 

١.الشلل الداخلي التكيفي للعني الواحدة
٢. الشلل الداخلي التكيفي للعينني

النسبة املئوية للعجز

١٠٢٠
٥١٠

ح- ١. فقد العدسة في عني واحدة
٢٢٠٤٠. فقد العدستني معا

٥٠٧٠

١٥٢٠

١٠٣٠

٢٠٦٠

١٠٢٠

عظـــم احلجاج

 أ-تلـف عظـام احلجـاج وبعـض محتوياتـه 
واحلفرة  حولها  واجليوب  العني  (مقلة 
االنفية) مصحوب بتشوه الميكن إصالحه 

أو وضع عني صناعية.

ب- األعصاب احملركة:

شلل عضلة أو أكثر نتج منه أزدواج البصر 

 د- شلل العصب التوأمي الثالثي (العصب 
اخلامس)

هـ- تغييرات االوعية الدموية – أنيورزم وأورام 
نابضة باحلجاج 

 ج- أعصاب احلساسية:

التهاب بأطراف األعصاب مع خذل أو تقلص 
عضالت الوجه مصحوبة بألم 

٢٥

١ ١ ٣



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

اجلفـــون:

النسبة املئوية للعجز

 أ-انحراف حافة اجلفن (للداخل أو للخارج) أو 
الشعرة أو أثرة االلتئام الرديئة أو التصاق 
املقلة سواء  مبلتحمة  اجلفنية  امللتحمة 

كانت كلية أو جزئية حسب اتساعها

ب- عدم القدرة على غلق جفني العينني بسبب 
شلل العصب الوجهي

ناسور دمعي مع إصابات متسعة بالعظم
 من ناحية 

من ناحيتني

كسر عظم األنف مع ضيق اخلياشيم 

فقد األنف بدون ضيق اخلياشيم 

فقد أرنبة االنف 

فقد جزئي باالنف بدون ضيق اخلياشيم 

فقد االنف مصحوب بضيق اخلياشيم 

ضيق االنف بدون فقد:

 

١٠٢٠
٣٠٥٠

١٠٢٠

١٠٢٠

٢٠٥٠

٢٠٤٠

١٠صفر

١. عني واحدة حسب املضاعفات
٢. عينني حسب املضاعفات 

٥٢٥  أ- إذا كان غير قابل للعالج
 ب-شلل تام بعصب الشم دون إصابات  

     ظاهرة بأعلى احلفرة االنفية 
 ج- شلل تام بعصب الشم مع إصابات 

     ظاهرة بأعلى احلفرة االنفية

املسالك الدمعية / زيادة التدميع:

٤٠

١٠

١٠

١٥

٢٠

األنـــف:

١ ١ ٤



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

األذنـــان:

 أ- االذن اخلارجية:

١. فقد أو تشويه بصيوان االذن بدون إصابة 
    اجملرى السمعى:

 ج- التهاب عظمي نخاعي:

١. التهاب عظمي نخاعي قيحي بالصدغي 
مصحوب بناسور فإذا لم يشف بتداخل 
جراحي يراعى تقرير العاهة حسب درجة 

االلتهاب العظمي النخاعي 

٢. فقد صيوان االذن مصحوب بضيق اجملرى 
    السمعي:

٢. التهاب عظمي درني بالصدغي مسببا 
الدوخة الشديدة املستمرة 

النسبة املئوية للعجز

ب- االذن الوسطى:

أذن واحدة 
أذنني

أ. من ناحية واحدة
ب. من ناحيتني

١. صمم غير كامل (١٥-٨٥ ديسيبل)

أ. ناحية واحدة
ب. من ناحيتني

٢. صمم كامل (اكثر من ٨٥ ديسيبل) من

٣. صمم كامل من ناحية وغير كامل من 
الناحية االخرى

(ا) سابقا  في  عنها  املنوه  العجز  لدرجة  يضاف 
درجة العجز بسبب ضعف السمع أو انعدامه

١٥
٥١٠

٥١٠
١٥٤٠

٣٠
٦٠

٣٠٥٠

٣٠٥٠

١٠٣٠

١ ١ ٥



شمالميني إلىمن

 

 

 

العضو أو اجلزء من العضو

االسنــان واللســان:

النسبة املئوية للعجز

فقد لغاية نصف األسنان

فقد نصف االسنان مع إمكان تركيب طقم 
صناعي 

فقد نصف االسنان مع عدم إمكان تركيب طقم 
صناعي 

تركيب  امكان  مع  جميعها  االسنان  فقد 
طقم صناعي 

امكان  عدم  مع  جميعها  االسنان  فقد 
تركيب طقم صناعي 

بتر جزئي في اللسان مع اضطراب خفيف 
في الكالم واملضغ والبلع

بتر واسع في اللسان واضطراب وظيفي 

بتر تام في اللسان

أ. تشوهات الوجه:

١.إصابة الفك العلوي وتشوه االنف (حسب 
   حالة االنسجة الرخوة) 

٢. اصابة الفك العلوي مع تشوه الوجه.
٣. اصابة الفك السفلي باكملـه او عندما  ال 

    يبقى خالف الفرع الصاعد مع تشوه الوجه  

ب. الفك العلوي:

١. املضغ غير ممكن
٢. املضغ ممكن ولكنه بحدود

٣. فقد بسقف احللق 
٤. فقد بسقف احللق يتحسن بالعالج 

    اجلراحي   

١٥

١٥

٢٥

٢٠

٤٠٥٠

٥٢٠

١٠٥٠

٦٠

٥٠٩٠

٥٠٩٠
٦٠٨٠

٤٠٥٠
١٠٢٠
١٠٣٠

١٠

صفر

صفر

١ ١ ٦



شمالميني إلىمن

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

٥.فقد بسقف احللق متصل باحلفرة االنفية 
   مع تشوه الوجه.

٦.فقد بسقف احللق متصل باحلفرة االنفية 
   يتحسن بالعالج.

٧.فقد بسقف احللق متصل باحلفرة االنفية 
   وجيب الهواء الفكي

٣٠

١٠

٣٠

٥٠

٢٠

٤٠

ج.  الفك السفلي:

انثناء العنق لالمام نتيجة شد العضالت أو 
اثرة التئام ملتصقة 

ألعلى  الذقن  تصل  بحيث  العنق  انثناء 
عظم القص

١. املضغ غير كاف او غير ممكن 
٢. املضغ ممكن نوعاً

٣. خلع باملفصل الفكي الصدغي وال ميكن 
    رده. 

٤. خلع باملفصل الفكي الصدغي يتحسن 
    بالعالج. 

٥. ضيق الفم بسبب انكلوز الفكني.
٦. ضيق الفم بسبب انكلوز الفكني بحيث 

   ال يتناول غير السوائل

٤٠٥٠
١٠٢٠
٢٠٣٠

١٠ صفر

٢٠
٣٠

٤٠

العنــــق:

٣٠

٦٠

١٠

٤٠

احلنجـــرة:

ضيق احلنجرة:

بحة الصوت 

ضيق التنفس عقب اجملهود 

ضيق التنفس بدون اجراء اجملهود

ضيق التنفس يستدعي وضع أنبوبة حنجرة

بحة الصوت مصحوبة بضيق تنفس

٥

٥

١٠

١٠

١٠

١٠

٣٠

٢٠

١ ١ ٧



شمالميني إلىمن

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

درن احلنجرة 

صعوبة البلع مع أو بدون انعدام الصوت 

ضيق التنفس واحلنجرة مع فتحة حنجرية 

انعدام الصوت مع تلف محدود باالوتار 
الصوتية 

٦٠

٩٠

١٠٠

١٦

٥٠

٦٠

٥٠

٤٠

احللـــــق: 

ضيق احللق السفلي والبلعوم:

ضيق احللق يعيق البلع 

ضيق البلعوم

برزخ حلقي مصحوب بصمم

برزخ حلقي بلعومي مع التصاق سقف 
احللق باجلدار اخللفي

ضيق او انسداد احللق العلوي:

البلعوم مصحوب بضيق غير قابل  ناسور 
للشفاء بجراحة

١٠

٢٠

١٠

٣٠

٥٠

٣٠

١٥٤٠

العامــود الفقــري:

انحراف الراس واجلذع

سكوليوز او لردوز أو كيفوز مع قيد احلركات

باآلم  مصحوب  موضعي  انخساف  او  بروز 
وقيد باحلركات 

شلل الطرفني السفليني

شلل الطرفني السفليني غير الكامل 
واملشي غير ممكن 

شلل الطرفني السفليني غير الكامـل 
واملشي ممكن بعكاز او عصا

٥٠

٥٠

٣٠

٧٠

٢٠

٣٠

١٠

١٠٠

٧٠

٣٠

١ ١ ٨



شمالميني إلىمن

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

التهاب عظمي مفصلي تشوهي 

التهاب عظمي نخاعي بالفقرات مع 
سالمة النخاع الشوكي 

التهاب عظمي مفصلي تشوهي مع تيبس 
مفاصل الفقرات وصعوبة التنفس

مرض بوت مصحوب بخراج درني

تكهف احلبل الشوكي

مرض بوت غير مصحوب بخراج درني

ضمور العضالت املطرد

قصر الطرف السفلي وانحراف مبحوره

كسر الفقرة

تليف اجلهاز العصبي املركزي املنثور

القفص الصـــدري:

الرئتـــان 

احلـــوض:

كسر عظم القص غير املصحوب بإصابة 
حشوية 

٤٠

٨٠

٦٠

٥٠

٧٠

٧٠

٨٠

٧٠

٢٠

٣٠

٤٠

٢٠

٣٠

٥٠

٥٠

١٠

٦٠

٥

٢٠كسور االضالع صفر

٢٠االم مع صعوبة املشي واحلركة  ٥

٤٠ ٢٠

٢٠ ٥

 أ- الدرن الرئوي:

١. احلاالت البسيطة 
٢. احلاالت املتوسطة 

٣. احلاالت املتقدمة

١٠
٢٠
٧٠

٢٠
٧٠
٩٠

١ ١ ٩



من

النسبة املئوية للعجزالعضو أو اجلزء من العضو

 ج- يراعى عند تقدير النسبة حسب درجة 
نقص الوظائف التنفسية للرئة ما يلي:

القـــلب واالورطـــي :

٢٠

شمالميني إلى

٦٠

١.التهاب شعبي مزمن مضاعف باالمفيزميا 
    وفشل القلب وربو

٢. التهاب شعبي بسيط 
٣. ارتشاح بلوري

 ب- االلتهاب الشعبي املزمن:

٤. انسكاب دموي بلوري
٥. انسكاب صديدي بلوري

٩٠

٢٠
٣٠
٢٠
٥٠

٥
٥

١٠

صفر

١. نقص الطاقة التنفسية حتى  ٣٠٪
٢. نقص الطاقة التنفسية من ٣٠-٦٠٪
٣. نقص الطاقة التنفسية من  ٦٠-٨٠٪

٢٠
٦٠

١٠٠
٢٠
 ٦٠

صفر

أو إصابة بصمام  القلب  التصاق بغشاء 
القلب أو التهاب بعضالت القلب:

والقلب متكافئ

مع أعراض ظاهرة

٤٠٨٠ انيورزم االورطي 

١٥ ١٠

٣٠٩٠

مع عدم تكافؤ القلب

تأثر القلب والكليتني نتيجة حدوث عدوى أو 
تسمم 

٨٠

١ ٢ ٠



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

البطـن

 أ- املعدة

النسبة املئوية للعجز

ب- ناسـور باالمعاء الغليظة لـم يشـف 
     بالعالج اجلراحي

٥٠

٨٠

٥٠

٩٠

٣٠

٧٠

٩٠

٣٠

٤٠

٩٠

٤٠

٢٠

٥٠

٢٠

٥٠

٢٠

٤٠

٧٠

٢٠

٣٠

٨٠

١٠

قرحة مزمنة 

قرحة مزمنة مصحوبة بضيق البواب ومتدد 
املعدة وجنافة 

قرحة مزمنة مع التصاقات مؤملة

قرحة مزمنة مع ناسور معدي لم يسعف 
بالعالج اجلراحي

الدقيقة  باالمعاء  ناسور  قرحة مزمنة مع 
لم تشف بالعالج – ناسور ضيق

ناسور   – باالمعاء  ناسور  مع  مزمنة  قرحة 
متسع في البطن منخفض

قرحة مزمنة مع ناسور باالمعاء – ناسور في 
وضع مرتفع

وبعض  الغاز  بخروج  يسمح  ضيق  ناسور 
السوائل 

برازية  مواد  بعض  بخروج  يسمح  ناسور 
والتبرز عادي 

شرج صناعي يخرج منه جميع محتويات 
االمعاء والتبرز معدوم

أو  خارج  موضعه  حسب  شرجي  ناسور 
داخل العضلة العاصرة:

احتباس  او  البراز  على حجز  القدرة  عدم  مع 
املواد البرازية نتيجة اصابة العضلة العاصرة

١ ٢ ١



٤٠ ٣٠

شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

 ج- الفتق االصابي 

النسبة املئوية للعجز

هـ- الكبد والطحال:

مع إصابة العضلة العاصرة أو فتحة الشرج 
مصحوب أو غير مصحوب بسقوط الشرج

مع التهاب معوي

مع دوسنتاريا مؤقتة

مع التهاب بريتوني درني

١. فتق أربي 

٢. فتق فخذي 

٣. فتق مزدوج 

٤. فتق سري

 د- جدار البطن

أثرة التئام مصحوب بفتق 

أثرة التئام مصحوبة بفتق محدود

اثرة التئام مصحوبة بفتق جراحي

فتق أو تفتق Eventation بدون أثرة التئام 

 Incisional Hernia فتق جراحي

تأثر  نتيجة  البطن  لعضالت  جزئي  شلل 
عصب جدار البطن

فتق جراحي بطني مصحوب أو غير 
مصحوب بشلل جزئي لعضالت البطن

عقب  أو  إصابي  صديدي  أو  مراري  ناسور 
جراحة 

استئصال الطحال

٧٠

٧٠

٥٠

٧٠

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

٣٠

١٠

صفر

٢٠٣٠

١٠٢٠

١٠٢٥

١٠٢٠

٢٠٥٠

١٠٢٥

١٠٢٠

٥١٠

١٠٢٠

٢٠٦٠

٢٠٥٠

١ ٢ ٢



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

املســالك البوليــة العليــا

املثانــــة

التهاب بإحدى الكليتني

التهاب بإحدى الكليتني مع التهاب بحوض 
الكلية

التهاب كلوي بسبب عدوى أو تسمم

التهاب بحوض الكليتني

استئصال الكلية

استئصال الكلية مصحوب بفتق جراحي

ناسور بطني بولي

ناسور باحلالب

النسبة املئوية للعجز

كلية متحركة

درن بكلية واحدة 

درن بالكليتني 

درن باملثانة مع سالمة الكليتني 

التصاق جدار املثانة باإلرتفاق العاني بسبب 
كسر

ناسور أسفل منطقة العانة

ناسور  بولي

ناسور مثاني معوي

ناسور مثاني شرجي

التهاب مثاني مزمن إصابي أو نتيجة إدخال 
استدعى  باملثانة  جرح  أو  متكرر  مجس 

تثبيت قسطرة

٣٠

٥٠

٨٠

٨٠

٧٠

٦٠

١٠

١٠

٤٠

٥٠

٥٠

٦٠

٤٠

٥

٥٠

٥٠

٥٠ ٤٠

٥٠

٥٠

٨٠

٣٠

٦٠

٢٠

٥٠

٧٠

٥٠

٣٠

٩٠

٤٠

املثانــــة

١ ٢ ٣



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

التهاب مثاني مع التهاب بحوض كليتني

التهاب مثاني مع التهاب بحوض كلية واحدة

انحباس كلي بالبول نتيجة إصابة النخاع 
الشوكي

انحباس جزئي بالبول

بالتهاب  مصحوب  بالبول  جزئي  انحباس 
كلية واحدة او كليتني 

عدم القدرة على حجز البول

ضيق نتيجة متزق جزئي

ضيق ميكن توسيعه بعملية جراحية 

بني  ما  متصل  بناسور  مصحوب  ضيق 
الشرج وقناة مجرى البول 

ضيق مصحوب بانعدام العضلة العاصرة 
للشرج وعدم القدرة على حجز البراز

النسبة املئوية للعجز

ضيق كامل نتيجة متزق قناة مجرى البول 
اخللفي

قنــاة مجــرى البــول 

٥٠

٧٠

٤٠

٢٠

٥٠

٣٠

٩٠

٩٠

٤٠

أ. قناة مجرى البول اخللفي: 

ضيق يصعب توسيعه

ناسور بولي

ضيق اصابي ميكن توسيعه 

ب. قناة مجرى البول االمامي: 

٩٥

٦٠

٤٠

٨٠

٩٠

٣٠

٢٠

٦٠

٨٠

٢٠

٣٠

٣٠

٣٠

٤٠

١ ٢ ٤



شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

فتحة  مع  األمامي  البول  مجرى  قناة  انعدام 
بالعجان

انعدام قناة مجرى البول األمامي مع فتحة 
ما بني السرة والعانة

النسبة املئوية للعجز

اعضاء التناســـل:

٧٠

٤٠

فقد القضيب 

فقد القضيب مع ضيق بفتحة مجرى البول

انعدام جزئي باجلسم االسفنجي

أثره التئام بالقضيب ال متنع االنتصاب 

فقد مترة القضيب

فقد القضيب مع قناة مجرى البول االمامي 
والسفلي مع اخلصيتني 

فقد خصية مع مظاهر نقص الهرمونات

فقد خصية قبل البلوغ

فقد خصية لغاية سن االربعني 

فقد خصية في سن ٤٠ - ٦٠ سنة

فقد خصيتني للمراهق 

فقد خصيتني للبالغ

فقد خصيتني بعد سن الستني

قيلة مائية حسب احلجم واملضاعفات

قيلة دموية إصابية 

درن البربخ وخصية واحدة

درن البربخ وخصيتني

٦٠

٧٠

١٠

٢٥

٩٠

١٠

٣٣  ٣/١

١٠

١٠

٧٠

٦٠

١٥

١٠

١٠

١٠

٢٠

صفر

٣٠

٤

٢٥

٢٥

٢٠

١٥

١٥

٤٠

١ ٢ ٥



١ ٢ ٦

شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

إصابة  مع  ناحيتني  أو  ناحية  من  البربخ  درن 
البروستاتا واحلويصلة املنوية

فقد الرحم حتى سن ٣٠ سنة 

فقد الرحم حتى سن ٣٠-٥٠ سنة 

فقد الرحم بعد سن ٥٠ سنة 

سقوط الرحم أو املهبل حالة خفيفة 

تغير في وضع الرحم 

النسبة املئوية للعجز

أثـــرة  االلتئــــام

٤٠٥٠

٥٠

٤٠

٢٠

١٠٢٠

٥ صفر

 أ- أثرة التئام مقيدة حلركة الطرف العلوي

العضد ملتصق باجلسم 

 ب- أثرة التئام املرفق مقيدة حركة البسط:

لزاوية ١٣٥ درجة 

لزاوية ٩٠ درجة

لزاوية ٤٥ درجة 

القل من ٤٥ درجة يكون الساعد في حالة 
ثني لزاوية حادة 

الكب ١٠ درجات الى ٤٥ درجة 

الكب من ٤٥ درجة الى ٩٠ درجة 

الكب لغاية ٩٠ درجة ولكن مع عدم القدرة 
على رفع الذراع 

٢٥-٣٠٣٠-٤٠

١٥-٢٠٢٥-٣٠

٢٠١٥

١٠٨

١٠٨

٢٠١٥

٤٠٣٠

٥٠٤٠



١ ٢ ٧

شمالميني إلىمن

العضو أو اجلزء من العضو

من ١٣٥ الى ١٧٠ درجة 

النسبة املئوية للعجز

٣٠

٤٠

٢٠

٢٠

٢٠

٢٠

٥٠

٤٠

ج.  أثرة التئام بخلفية الركبة مقيد حركة 
    البسط:

من ٩٠ الى ١٣٥ درجة 

 ٩٠ درجة أو اقل 

د. أثرة التئام براحة القدم محدثة انحراف 
    حافته حسب االتساع 

هـ. أثرة التئـام مؤملـة ومتقرحـة حسـب 
      املوضع واالتساع

أ. غدد درنية 

ب. الزهري كمرض مهني

التهـاب نخــاع عظمــي مزمـن 

١٠٣٠

٣٠٣٥

٣٥٤٥

١٠٣٠

٥٢٥

ناسور واحد أو متعدد ومتكرر 

حسب  ناسور  مع  درني  عظمي  التهاب 
املوضع 

األورام 

١. غدد درنية متقيحة محدثة مضضاً وآالم 
    بسيطة 

٢. غدد درنية متقيحة مصحوبة بنواسير 
تقدر العاهة حسب العجز الناشئ من 
بتر  بسبب  العالجي  اجلراحي  التداخل 
انتكاس  بحسب  أو  طرف  أو  االصابع 
إمكان  عدم  أو  العملية  عقب  احلالة 

إجراء العملية 

صفر



١ ٢ ٨

مبادئ عامة للجدول رقم ( ٢ ):

١.   يراعى عند تقدير النسـب املئوية لدرجـات العجـز الناشئ عن اإلصـابات أن هذا 
التقدير يختلف باختالف عدة عوامل وهي:

 أ-   سن املصاب.
 ب- املهنة أو احلرفة.

٢.   يراعى عند تقدير درجات العجز إلصابات الطرف عند الشخص األشـول (األعسر) 
أن تعطى النسب املئوية في القانون التي للطرف األمين إلى الطرف األيسر وتلك 

التي للطرف األيسر إلى الطرف األمين.

٣.   في حالة إصابة عضو به عاهة مستدمية سابقة مثبتة قبل حدوث اإلصابة تقدر 
نسبة العجز املئوية لإلصابة احلديثة بالنسبة لباقي املقدرة املتخلفة بعد اإلصابة 

القدمية.

٤.   في حالة العجز املتعـدد في عضـوين أو طرفـني أو في إصابة نـواح مختلفة في 
الثانية على  العجز املستدمية يكون في اإلصابة  الواحد فإن تقدير درجة  الطرف 
في  املقدرة  العجز  نسبة  حسم  بعد  املتبقية  القدرة  من  مئوية  نسبة  أساس 

اإلصابة األولى من القدرة الكاملة.

٥.   ال يجوز تقدير نسبة العجز بناءً على طلب املصاب بسبب رفض العالج ويشـترط 
عند تقدير نسبة العجز أن تكون جميع سبل العالج قد استنفدت دون وجود أي 

حتسن على حالته الصحية.



١ ٢ ٩

السن

جدول رقم ( ٣ )
المبال  غ المس  تحقة عل  ى ش  راء م  دة الخدم  ة الت  ي 

تحسب في مدة التقاعد

١٠

٦٠٣٧,٥٥٥٣٧,٥

٦١٣٧٥٦٣٧

٦٢٣٦٥٧٣٦

٦٣٣٤,٥٥٨٣٤,٥

٦٤٣٢,٥٥٩٣٢,٥

٦٥٣٠٦٠٣٠

 
 

k  

فأكثرفأكثر



١ ٣ ٠

جدول رقم ( ٤ )
التعويض أو  الراتب  في  المستحقة  األنصبة 

١--

٢ -

٣--

٤-

٥--

٦--

٧--

٨ ---

٩

 
---

١٠ ---

١١---
١٢---

١٣---

الثالثة أرباع للواحد 
أو االثنني



١ ٣ ١

مالحظات الجدول رقم ( ٤ ) :
 أ-    في حال زواج او وفاة ارملة بعد استحقاقها نصيباً يؤول نصيبها إلى أوالد صاحب 
الراتب الذين يتقاضون أنصبة وقت زواجها أو وفاتها ويوزع بينهم بالتساوي ويشترط 
هذا  ويسري   (٦) رقم  باحلالة  املوضحة  النسب  لهم  املستحق  يتجاوز مجموع  أال 

احلكم على األرمل املستحق في حال وفاته.

 ب- عند وفاة أحد الوالدين في احلالـة رقم (٤) يؤول نصيبه إلى األرملـة فإذا كانت قـد 
توفيت أو تزوجت آل هذا النصيب إلى اوالد صاحب الراتب على أن ال يتجاوز مجموع 

املستحق لهم النسب املوضحة باحلالة رقم (٦).

 ج-  في احلالة رقم (٨) تؤول حصة أحد الوالدين إلى اآلخر في حال وفاته.

 د-   مع مراعاة ما ورد باجلدول رقم (٤) ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتجـاوز مجموع 
املبالغ املستحقة للورثـة من الراتب التقاعدي احلد األقصى لألجـر اخلاضع لالقتطاع 

املقرر وفقاً ألحكام هذا القانون. 



١ ٣ ٢

جدول رقم ( ٥ )
نسب الخصم في رواتب التقاعد المبكر 

 

من ٤٥ إلى أقل من ٤٦

من ٤٦ إلى أقل من ٤٧

من  ٤٧ إلى أقل من ٤٨

من ٤٨ إلى أقل من ٤٩

من ٤٩ إلى أقل من ٥٠

من ٥٠ إلى أقل من ٥١

من ٥١ إلى أقل من ٥٢

من ٥٢ إلى أقل من ٥٣

من ٥٣ إلى أقل من ٥٤

من ٥٤ إلى أقل من ٥٥

من ٥٥ إلى أقل من ٥٦

من ٥٦ إلى أقل من ٥٧

من ٥٧ إلى أقل من ٥٨

من ٥٨ إلى أقل من ٥٩

من ٥٩ إلى أقل من ٦٠

٪٢٠

٪١٨

٪١٦

٪١٤

٪١٢

٪١١

٪١٠

٪٩

٪٨

٪٧

٪٦

٪٥

٪٤

٪٣

٪٢

نسبة اخلصمالسننسبة اخلصمالسن

من ٤٥ إلى أقل من ٤٦

من ٤٦ إلى أقل من ٤٧

من  ٤٧ إلى أقل من ٤٨

من ٤٨ إلى أقل من ٤٩

من ٤٩ إلى أقل من ٥٠

من ٥٠ إلى أقل من ٥١

من ٥١ إلى أقل من ٥٢

من ٥٢ إلى أقل من ٥٣

من ٥٣ إلى أقل من ٥٤

من ٥٤ إلى أقل من ٥٥

٪١٤

٪١٢

٪١٠

٪٨

٪٧

٪٦

٪٥

٪٤

٪٣

٪٢



١ ٣ ٣

جدول رقم ( ٦ )
نس  ب احتس  اب رات  ب تقاع  د الش  يخوخة ورات  ب 

التقاعد الوجوبي

 

من ٦٠ إلى أقل من ٦١

من ٦١ إلى أقل من ٦٢

من ٦٢ إلى أقل من ٦٣

من ٦٣ إلى أقل من ٦٤

من ٦٤ إلى أقل من  ٦٥

٦٥

٪٢,٥٠

٪٢,٦٠

٪٢,٧٠

٪٢,٨٠

٪٢,٩٠

٪٣

النسبة  ألول السـن
 (١٥٠٠) دينار من

 املتوسط

٪٢

٪٢,١٠

٪٢,١٤

٪٢,٢٢

٪٢,٣٤

٪٢,٥٠

النسبة للمبلغ الذي 
يزيد على (١٥٠٠) 
دينار من املتوسط

من ٥٥ إلى أقل من ٥٦

من ٥٦ إلى أقل من ٥٧

من ٥٧ إلى أقل من ٥٨

من ٥٨ إلى أقل من ٥٩

من ٥٩ إلى أقل من ٦٠ 

٦٠

٪٢,٥٠

٪٢,٦٠

٪٢,٧٠

٪٢,٨٠

٪٢,٩٠

٪٣

النسبة  السـن
ألول  (١٥٠٠) 

دينار من املتوسط

٪٢

٪٢,١٠

٪٢,١٤

٪٢,٢٢

٪٢,٣٤

٪٢,٥٠

النسبة للمبلغ الذي 
يزيد على (١٥٠٠) دينار

 من املتوسط



١ ٣ ٤

جدول رقم ( ٧ )
نس  ب الجم  ع بي  ن رات  ب التقاع  د المبك  ر واألج  ر 

من العمل المشمول بأحكام هذا القانون 

 
 

من ٤٧ إلى أقل من ٥٠

من ٥٠ إلى أقل من ٥٢

من  ٥٢ إلى أقل من ٥٤

من ٥٤ إلى أقل من ٥٦

من ٥٦ إلى أقل من ٥٨

من ٥٨ إلى أقل من ٦٠

٪٦٠

٪٦٥

٪٧٠

٪٧٥

٪٨٠

٪٨٥

ملن كان راتبه التقاعدي السن
أقل من (٣٠٠) ديناراً

التقاعدي  راتبه  ملن كان 

 ً (٣٠٠) دينارا
ً وأقل من (٥٠٠) دينارا

 ً ملن كان راتبه التقاعدي (٥٠٠) دينارا

الراتب  يكون  أن  شريطة  فأكثر 

املصروف بحد أقصاه (١٠٠٠) دينار

٪٥٠

٪٥٥

٪٦٠

٪٦٥

٪٧٠

٪٧٥

٪٤٥

٪٥٠

٪٥٥

٪٦٠

٪٦٥

٪٧٠
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