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املشمولني  عليهم  املؤمن  جميع  عىل   2011/9/1 يف  هذا  تطبيق  بدأ 

عن  النظر  ,برصف  فيها  يعملون  التي  املنشئات  خالل  من  القانون  بأحكام 

اختياريا  املنسبني  باستثناء  املنشآت  هذه  يف  وعددهم  وجنسيتهم  جنسهم 

وموظفي الدوائر الحكومية واملؤسسات الرسمية والعامة.   

النظر عن عدد الوالدات  تستحق املؤمن عليها بدل إجازة األمومة برصف 

وفقأ للرشوط االتية "-أن تكون مشمولة بتأمني األمومة خالل ال (6) أشهر 

األخرية التي تسبق إجازة األمومة. أن تثبت الوالدة بشهادة والدة رسمية أو 

بشهادة الوفاة الصادرة عن دائرة األحوال والجوازات للمواليد املتوفني بعد 

الشهر السادس من الحمل. 

يرصف للمؤمن عليها بدال يعادل أجرها وفقا آلخر أجر خاضع لالقتطاع 

عند بدء إجازة األمومة وذلك عن كامل مدة إجازة األمومة املحددة يف قانون 

االيت:  النحو  عىل  البدل  هذا  احتساب  ويتم  70يوما)  (حاليا  النافذ  العمل 

األمومة.  إجازة  بدل   =  (70×30  / االمومة  إجازة  بدء  عند  الخاضع  (االجر 

تأمني  اشرتاكات  بدل  عليها  للمؤمن  املرصوف  األمومة  إجازة  من  يخصم 

الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمني التعطل عن العمل .  

وتشجيع  الخاص.  القطاع  يف  العمل  سوق  يف  املرأة  مشاركة  تعزيز 

التأمني يف دعم تشغيل  إذ سيسهم هذا  النساء  العمل عىل تشغيل  أصحاب 

املرأة وبالتايل رفع نسبة مشاركتها االقتصادية التي ال تتجاوز (15 %). 

تطبيق التأمين:

أهمية تأمين األمومة: 

شروط االستحقاق:

ما يصرف للمؤمن عليها: 
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مؤمن عليها راتبها الخاضع للضامن عند بدء إجازة األمومة (270) دينار 

ولها فرتة شمول (26) اشرتاكا منها (6) اشرتاكات متنصلة قبل بدء إجازة 

األمومة كم تستحق بدل إجازة أمومة من الضامن يف حال كانت فرتة هذه 

بدل  عليها  املؤمن  تستحق  2020/7/3؟  2020/4/25وحتى  من  اإلجازة 

إجازة األمومة بدفعة واحدة ترصف لها وتحسب بالطريقة االتية: 

270 *70 = 630 ديناراً 
30 

 يقتطع من املبلغ املرصوف للمؤمن عليها بدل اشرتاكات تامني الشيخوخة 

والعجز والوفاة وتامني التعطل عن العمل عن شهرين (7.5 %×270×2) = 

 = عليها  للمؤمن  يرصف  الذي  الصايف  املبلغ  فلس.  و500  دينارا   40

630-40.5= (589) دينار (500) فلس.

مثال:
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ال يجوز للمؤمن عليها التي حصلت عىل بدل االمومة طلب رصف تعويض 

الدفعة الواحدة إال إذا كانت مدة اشرتاكها السابقة إلجازة االمومة ال تقل عن 

الحصول  القانون بعد  إذا عادت إىل عمل مشمول بأحكم  أو  (12) اشرتاكا 

عىل البدل ال يجوز للمؤمن عليها الجمع بني بدل إجازة االمومة وبدل التعطل 

عن العمل ويف حال استحقت بدل إجازة االمومة وبدل التعطل عن العمل يتم 

رصف البدل األكرث.  يوقف رصف بدل االمومة يف حال التحاق املؤمن عليها 

االمومة  تامني  يف  العمل  صاحب  التزامات  تقابل  االجازة  هذه  خالل  بعمل 

خالل  العاملة  عليها  للمؤمن  االجر  مبنح  التزامه  القانون  احكام  مبقتىض 

إجازة االمومة وفقا ألحكام قانون العمل النافذة إذا كانت املؤمن عليها تنطبق 

رشوط استحقاق املؤمن عليها عىل بدل إجازة االمومة يكون صاحب العمل 

ملزما بان يدفع لها راتبها خالل فرتة هذه االجازة.  

االلكرتوين  املوقع  خالل  من  االمومة  تامني  بدل  رصف  طلب  تعبئة  يتم 

باملوقع  بالتسجيل  عليها  املؤمن  قيام  بعد  وذلك   (WWW.SSC.gov.jo)

والدخول برمز الدخول وهو رقمها الوطني وكلمة الرس التي قامت بتحديدها 

عند التسجيل واختيار ( تأمني االمومة ) .

270 *70 = 630 ديناراً 
30 

أحكام عامة بخصوص تأمين االمومة: 

طريقة تقديم الطلب 



هاتف : 1880 550 6 962+

www.ssc.gov.jo

فاكس : 1888 550 6 962+

هذه النشرة لغايات التوعية
ويبقى المرجع األخير هو قانون الضمان االجتماعي واألنظمة الصادرة بموجبه


