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 اإلصابية الوفاةتقاعد راتب  إسم الخدمة 
 .بصفة إلزامية جميع المؤمن عليهم المشمولين بأحكام القانون  الفئة المستفيدة من الخدمة

 .111111عن طريق اإلتصال بالفرع الرقمي على الرقم  الخدمة تقديم قنوات
 .تعتمدها المؤسسة عمل إصابة عن الوفاة تنتج أن شروط الحصول على الخدمة

 الوثائق المطلوبة 

 .لغير االردني الوفاة شهادة .1

 ورثة وجود حال في) الوصرررررررراية أو الوالية حجةو  لغير االردني اإلرث حصررررررررر حجة .2
 .(قاصرين

والدة جوازات السفر وشهادات الدفتر العائلة للمتوفى أو البطاقة العائلية أو صورة عن  .3
 لغير األردنيين وجوازات السفر لغير األردنيين في حال وجود إخوة مستحقين.

 .الوكيل أو البالغين المستحقين الورثة بأسماء حسابات أرقام .4

الوكالة العدلية للوكيل في حال وجود وكيل وإذا كانت الوكالة صادرة من خارج المملكة  .5
 الجهات المعنية حسب األصول.يجب تصديقها من 

كتاب انهاء خدمات من القطاع العسكري إذا كان هناك فترة اشتراك لدى القطاع  .6
 العسكري وعدم ممانعة من تسوية حقوقه.

الصادرة عن دائرة األحوال المدنية  األردني وغير األردني للوكيل الشخصية البطاقة .1
ث )بحي صل على بطاقة شخصيةغير الحا األردني لغير السفر جواز وأوالجوازات 

 .تكون سارية المفعول(

ن مديرية األمن العام بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة البطاقة الشخصية الصادرة ع .8
لشؤون الالجئين ) للمؤمن عليه من الجنسية السورية المقيم داخل أراضي المملكة 

 األردنية(.

 التقاعد ارقر  أو والعسكري  المدني التقاعد مديرية من المتوفى عليه المؤمن باسم كتاب .9
يلهم ي من يع)وذلك للمؤمن عليه أو أل المالية وزارة من ا  راتب يتقاضى الذي لألردني

 .األخوة واألخوات(من غير أفراد أسرته )

 مصدقة( وكالة الوصاية, حجة, اإلرث حصر)  مثل األردن خارج من الصادرة الوثائق .11
 .األصول حسب

 إخوة جود وأ حال عدم وجود ورثة مستحقين في المحكمة من إعالة إقرار أو إعالة حجة .11
 .مستحقين
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 ( دينار مصاريف جنازة وفق القانون.077يصرف مبلغ وقدره ) 

دفتر العائلة للوالدين في حال وجود الوالدين وهوياتهم وجوازات السفر لغير األردنيين  .12
 وأرقام حساباتهم البنكية.

 لالردنيين. IBANاستخدام خدمة ايبانك لتزويد المؤسسة برقم حساب  .13

 عقد الزواج للمتوفى غير األردني.   .14

 لألرمل ولألبناء الذكور المعالين العاجزين عجزا   النسخ األصلية من التقارير الطبية  .15
 ( سنة أو قرار الحجر )إن وجد(.32ذين تتجاوز أعمارهم ال )ال كليا  

وثيقة القيد العائلي الصادرة عن مصلحة األحوال المدنية في جمهورية مصر العربية  .16
ة عليها من وزارة الخارجية المصرية والسفارة األردني ا  اريخ حديث على أن تكون مصادقبت

في مصر أو سفارة جمهورية مصر العربية في األردن ووزارة الخارجية األردنية وذلك 
 لغايات إثبات الشخصية وإثبات السن

المؤسسات الشريكة في 
 تقديم الخدمة وأدوارها

 والعسكري مديرية التقاعد المدني 

إجراءات /خطوات تقديم 
 الخدمة

 )الفرع الرقمي(.  110110اتصال متلقي الخدمة ) الورثة المستحقين ( على الرقم  .1

 التحدث مع الموظف والتقدم لمعاملة تقاعد وفاة إصابية  وتزويده بالبيانات المطلوبة. .2

تبليغ و  لجنة تسوية الحقوق األولية من قبل تخصيص راتب الوفاة اإلصابيةإصدار قرار  .1
 إدارة التقاعد.بالفرع أو ب الورثة المستحقين القرار

 .لورثة المستحقينل الحساب البنكي إلى تحويل راتب الوفاة اإلصابية .2

 ال يوجد رسوم الخدمة

 ( ايام عمل.1) مدة إنجاز الخدمة
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