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إذا كان لدى املؤمن عليه االردين (120) اشرتاكاً فعلياً فأكرث منها 

عىل  ميض  ومل  الخدمة  خارج  الوفاة  ووقعت  متصالً  اشرتاكاً   (12)

محسوبة  (60) شهراً  أكرث من  القانون  بأحكام  الشمول  انقطاعه عن 

بإمكان  الوفاة عندها  فيه  الذي حدثت  للشهر  التايل  الشهر  بداية  من 

الورثة املستحقون ان يقوموا بدفع اشرتاكات تأمني الشيخوخة والعجز 

والوفاة املستحقة وفقاً ألحكام القانون النافذ يف حينه عىل أساس أجر 

املؤمن عليه املتوىف األخري الخاضع لالقتطاع دون فائدة عىل أن  ال يقل 

األجر عن الحد األدىن لألجور أو أي تعديل يطرأ عليه إذا كان األجر أقل 

فائدة  احتساب  يتم  املستحقة  املبالغ  تقسيط  حال  ويف  ذلك،  من 

تقاعد  راتب  تخصيص  بطلب  التقدم  للورثة  يجوز  عندها  التقسيط 

الوفاة الطبيعية .

وقعت  الذين  عليهم  املؤمن  عىل  يرسي  السابقة  الفقرة  يف  ورد  ما 

وفاتهم قبل نفاذ أحكام القانون املعدل أي قبل تاريخ 2019/10/1 

رشيطة أن تنطبق عليهم الرشوط املذكورة وأن يعيد الورثة املستحقني 

كامل مبلغ التعويض عن فرتات اشرتاكه (اذا تم الرصف لهم سابقاً) 

مع الفائدة القانونية دفعة واحدة أو بالتقسيط .

شروط الحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية :
-  حدوث الوفاة خالل الخدمة املشمولة بالضامن أو يف الشهر الذي 

انتهت فيه خدماته أو أوقف االقتطاع عنه 

-  إكامل (24) اشرتاكاً فعلياً منها (6) اشرتاكات متصلة .
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( يرصف مبلغ 700 دينار بدل نفقات جنازة ).

( يربط هذا الراتب بالتضخم سنوياً ). 

( يخصص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية اعتباراً من بداية الشهر 

الذي تويف فيه املؤمن عليه).

احتساب راتب تقاعد الوفاة الطبيعية :

لتسديد  أساساً  اتخذ  الذي  الشهري  األجر  متوسط   ×  (%  50)  -

(راتب  األخرية = ن1  اشرتاكاً  األثني عرش  عليه خالل  املؤمن  اشرتاك 

الوفاة الفعيل).

- يزاد الراتب الفعيل (ن1) بنسبة (0.5 %) عن كل سنة من سنوات 

بلغت  إذا   (%  1) وبنسبة  فأكرث  اشرتاكاً   (60) بلغت  إذا  األشرتاك 

(120) اشرتاكاً فأكرث .

- يزاد الراتب عند تخصيصه مببلغ (40) ديناراً.
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