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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــــــوزراء بتاريــخ 2022/1/19
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )12لسنة 2022
نظام لندوق التكاف االيتماعي لموظ ي ممانة عمان الكبرى
لادر بمقتضى ال قرة ( ) من المادة ( )19من قانون ممانة عمان
رقم ( )18لسنة2021
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة  -1يسمى الا النظام (نظاام لاندوق التكافا االيتمااعي لماوظ ي مماناة عماـان
الكبرى لسنة  )2022ويعم به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الماااادة  -2يكاااون للكلمااااو والعبااااراو التالياااة حيثماااا وردو فاااي اااالا النظاااام المعااااني
الممصصة لها مدناه ما لم تدل القرينة على رير ذلك -:
األمانة

 :ممانة عمان الكبرى .

المجلس

 :مجلااس األمانااة مو لجنااة األمانااة المشااكلة وفااق محكااام
قانون ممانة عمان.

األمين

 :مماااااااين عماااااااان مو رئااااااايس لجناااااااة األماناااااااة حساااااااب
مقتضى الحال.
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 :لاااندوق التكافااا االيتمااااعي لماااوظ ي مماناااة عماااان
الكبرى المنشأ بمقتضى محكام الا النظام .

اللجنة

 :لجنة إدارة الصندوق .

الرئيس

 :رئيس اللجنة .

المدير

 :مدير الصندوق.

المشترك

 :موظف األمانة المشترك في الصندوق.

الراتااااااااااااااااااب  :الراتاااب األساساااي الشاااهري الااالي يساااتحقه الموظاااف
اإليمالي

مضاافا إليااه يمياع العااالواو المحاددة وفااق محكاام نظااام
المااوارد البشاارية ألمانااة عمااان الكباارى ونظااام المدمااة
المدنية وال يشام مي مكافاأة مو بادل منصاوع عليهماا
فااي مي منهمااا كمااا ال يشاام عااالوة النق ا وباادل التنق ا
المقررين بمقتضى محكام نظام االنتقال والس ر.

المادة  -3ينشأ في األمانة لندوق يسمى (لندوق التكاف االيتمااعي لماوظ ي مماناة
عمان الكبرى) يتمتع بشمصية اعتبارياة واساتقالل ماالي وإداري ولاه بهاله
الص ا ة تملااك األمااوال المنقولااة ورياار المنقولااة والقيااام بجميااع التصاارفاو
القانونيااة الالزماااة لتحقياااق مادافاااه وإبااارام العقاااود وقباااول المااانح والهبااااو
والتبرعاو وله حاق التقاضاي ومن ينياب عناه فاي اإلياراءاو القضاائية مي
محام يوكله لهله الغاية.
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المادة -4يهدف الصندوق الى تحقيق التكاف االيتماعي بين موظ ي األمانة من خاالل
تقديم المساعدة المالية للمشتركين مو لورثتهم وفقا ألحكام الا النظام.
المادة  -5م -يكاون االشاتراك فاي الصاندوق إلزامياا لجمياع ماوظ ي األماناة المصان ين
ورير المصن ين والموظ ين بعقود.
 تقتطااع شااهريا لحسااا الصااندوق نساابة ( )%7ماان الراتااب اإليماااليللمشتركب ولهله الغاية يعتبر يزء الشهر شهرا كامال.
المااااااااادة  -6م -تتااااااااولى إدارة الصااااااااندوق واإلشااااااااراف عليااااااااه لجنااااااااة تساااااااامى
(لجنة إدارة الصندوق) برئاسة مدير المدينة وعضوية ك من-:
 -1نائب مدير المدينة للشؤون المالية واإلدارية

نائبا للرئيس.

 -2نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية.
 -3نائب مدير المدينة لشؤون المنا ق والبيئة.
 -4ممين سر المجلس .
 -5المدير التن يلي للشؤون القانونية .
 -6المدير التن يلي للشؤون المالية .
 -7المدير التن يلي للموارد البشرية .
 -8مدير لندوق إسكان موظ ي األمانة.
 -9اثنين من موظ ي األمانة يسميهما األمين.
 تتولى اللجنة المهام والصالحياو التالية -: -1إقرار السياسة العامة للصندوق والمطط والبرامج الالزمة لتن يلاا.
 -2تحديد مويه استثمار مموال الصندوق.
 -3إقرار لرف المبالغ المستحقة بمويب محكام الا النظام.
 -4الموافقة على لرف الن قاو اإلدارية المالة بالصندوق.
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 -5تعيين محاسب قانوني لتدقيق حساباو الصندوق وتحديد اتعابه.
 -6اعتماد بنك مو اكثر تودع فيه مموال الصندوق.
 -7تسااامية الم وضاااين بالساااحب والتوقياااع علاااى المساااتنداو المالياااة
والشيكاو بمقتضى تعليماو تصدر لهله الغاية.
 -8اعتماد النماذ المالة بمعامالو الصندوق.
 -9إقرار الموازنة السنوية والبياناو المالية المتامية والتقرير السنوي
للصندوق.
 -10الموافقة على العقاود واالت اقيااو التاي يبرمهاا الصاندوق وت اوي
من يقوم بالتوقيع عليها نيابة عنه.
 -11مي ممور مخرى تتعلق بالصندوق يعرضها الرئيس عليها.
 تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس مو نائبه عند ريابه مرة علاى األقا كاشااهر وكلمااا دعاات الحايااةب ويكااون ايتماعهااا قانونيااا بحضااور مرلبيااة
معضااائها علااى من يكااون الاارئيس مو نائبااه ماان بياانهم وتتماال قراراتهااا
بأرلبية ملواو معضائها الحاضرين وفي حال تسااوي األلاواو ياريح
الجانب اللي لوو معه رئيس االيتماع .
المااادة  -7م -يساامي األمااين ماان بااين مااوظ ي األمانااة مااديرا للصااندوق يتااولى المهااام
والصالحياو التالية-:
 -1تن يل القراراو الصادرة عن اللجنة.
 -2إدارة شاااؤون الصاااندوق االدارياااة والمالياااة واالشاااراف علاااى يهاااازه
التن يلي.
 -3اعداد مشروع الموازنة السنوية للصاندوق وبياناتاه المالياة المتامياة
والتقرير السنوي ورفعها للجنة إلقراراا.
 -4تمثي الصندوق لدى الغير .
 -5توقيع العقود واالت اقياو التي تقراا اللجنة وت وضه بالتوقيع عليها.
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 -6متابعة المعامالو المتعلقة بعم الصندوق.
 -7مي مهام مو معمال مخرى تكل ه بها اللجنة مو الرئيس.
 يكون المدير مقررا للجناة يتاولى الادعوة اليتماعاتهاا وتادوين محاضاريلساتها وح ظ قيوداا وسجالتها ومتابعة تن يل قراراتها.
المادة -8م -تكون للصندوق موازنة مساتقلةب وتبادم سانته المالياة فاي الياوم األول مان
شااهر كااانون الثاااني ماان الساانة وتنتهااي فااي اليااوم الحااادي والثالثااين ماان
شهر كانون األول من السنة ذاتها.
 تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي -: -1المبالغ التي يتم اقتطاعها شهريا من المشتركين.
 -2مساامة األمانة بنسبة ( )%2من الرواتب االيمالية للمشتركين.
 -3العوائد المتحققة من إيداع مموال الصندوق في البنوك.
 -4عوائد استثمار مموال الصندوق المنقولة ورير المنقولة.
 -5المساااعداو والهباااو والتبرعاااو والماانح ومي مااوارد مخاارى تقبلهااا
اللجنة شاريطة موافقاة مجلاس الاوزراء عليهاا إذا كانات مان مصادر
رير مردني.
 تنظم حساباو الصندوق وفقا لأللول المحاسبية المتعارف عليها.د -تمضااع حساااباو الصااندوق لرقابااة وحاادة الرقابااة والتاادقيق الااداخلي فااي
األمانة.
المادة  -9م -يستحق المشاترك مو ورثتاه الشارعيون المباالغ المبيناة مدنااه فاي مي مان
الحاالو التالية -:
 )750( -1سااابعمائة وخمساااون ديناااارا تااادفع للمشاااترك فاااي حاااال وفااااة
محد والديه.
 )2000( -2مل ا دينار تدفع للمشترك في حال وفاة زويه مو محد موالده.
 )10,000( -3عشرة آالف دينار تدفع لورثة المشترك في حال وفاته.
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 تسااري محكااام ال قاارة (م) ماان اااله المااادة علااى المشااترك المجاااز إيااازةبدون راتب وعالواو تق مدتها عان سانة مو ورثتاه الشارعيين شاريطة
دفعه مقدار مبالغ االشتراكاو المترتبة عليه وفقا ألحكام ال قرة ( ) من
المااادة ( )5ماان ااالا النظااام ومقاادار نساابة مساااامة األمانااة المنصااوع
عليها في البند ( )2من ال قرة ( ) من المادة ( )8من الا النظام .
 -1يسااتحق المشااترك المجاااز إيااازة باادون راتااب وعااالواو مو ورثتااهالشرعيون المبالغ المبينة مدناه في مي من الحاالو التالية-:
م )250( -مائتان وخمسون دينارا في حال وفاة محد والديه .
 ( )500خمسمائة دينار في حال وفاة زويه مو محد موالده . ( )5000خمسة آالف دينار تدفع لورثة المشترك المجاز في حالوفاته.
 -2يشااتر لصاارف المبااالغ المنصااوع عليهااا فااي البنااد ( )1ماان اااله
ال قرة من تق مدة اإليازة بدون راتب وعالواو عن سنة.
 -3ال تحتسب مدة اإليازة بدون راتاب وعاالواو مان سانواو االشاتراك
في الصندوق.
المادة -10إذا انتهت خدمة المشترك في االمانة وحصا علاى تقريار باي مان اللجاان
الطبية الممتصاة يباين الاابته بعجاز فتادفع لاه المباالغ المبيناة مدنااه وفقاا
لنسبة العجز -:
م )1250( -ملف ومئتان وخمسون دينارا في حال العجز الم يف.
 ( )3000ثالثة آالف دينار في حال العجز الجزئي. ( )4750مربعاااة آالف وسااابعمائة وخمساااون ديناااارا فاااي حاااال العجااازالجسيم.
د )6500( -ستة آالف وخمسمائة دينار في حال العجز الكلي.
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المااادة  -11إذا انتهاات خدمااة المشااترك فااي األمانااة بغياار االسااتقالة مو فقااد الوظي ااة
مو العزل فيدفع له مو لورثته الشرعيين تعوي على النحو التالي -:
م -اذا كانت مدة اشتراكه في الصندوق خمس عشرة سنة فأكثر فيستحق-:
 -1عشرين مث الراتب االيمالي األخير.
 )500( -2دينااار عاان كاا ساانة تزيااد علااى الممااس عشاارة ساانة ماان
اشتراكه في الصندوق .
 اذا كاناااات ماااادة اشااااتراكه فااااي الصااااندوق مقاااا ماااان خمااااس عشاااارةسنة فيستحق-:
 -1ما يعادل ( )%85مان الراتاب االيماالي األخيار عان كا سانة مان
سنواو اشتراكه في الصندوق.
 )250( -2دينارا عن ك سنة من سنواو اشتراكه في الصندوق .
 لغايااااو ااااله الماااادة يعتبااار يااازء السااانة الااالي يتجااااوز ساااتة مشاااهرسنة كاملة.
المااادة  -12اذا انتهاات خدمااة المشااترك فااي األمانااة بساابب االسااتقالة مو فقااد الوظي ااة
مو العاازل فياادفع لااه مبلااغ يعااادل كاماا مقاادار مبااالغ االشااتراكاو التااي
اقتطعت من راتبه اإليمالي وفقا ألحكام ال قرة ( ) مان الماادة ( )5مان
الا النظام .
المادة  -13إذا عاد المشترك للعم في األمانة بعد انتهاء خدمتاه فيهاا فيبادم اشاتراكه
مجددا في الصندوق من تاريخ مول اقتطاع من راتبه اإليمالي .
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المادة  -14م -يعتبر الصندوق الملف القانوني والواقعي لصندوق التكاف االيتمااعي
لمااوظ ي ممانااة عمااان الكباارى المنشااأ بمقتضااى النظااام رقاام ()151
لساانة  2016وتااؤول اليااه يميااع مويااوداو ذلااك الصااندوق وحقوقااه
ويتحم يميع االلتزاماو المترتبة عليه.
 يعتبر المشتركون في الصندوق المنشأ بمويب النظام المشار إلياه فايال قرة (م) من اله الماادة مشاتركين حكماا فاي الصاندوق وتحساب لهام
سنواو اشتراكهم السابقة فيه.
 يحاااق لماااوظ ي البلااادياو التاااي ياااتم فصااالها عااان األماناااة االساااتمرارباالشتراك في الصندوق ويحق لهم االنسحا مناه وفقاا للشارو التاي
تضعها اللجنة لهله الغاية .
المادة -15م -1 -تصارف مكافاأة شاهرية لارئيس اللجناة واعضاائها بقارار مان األماين
ويتم ربط اله المكافأة بحضور ايتماعاو اللجنة .
 -2تصاارف لماادير الصااندوق والمااوظ ين المكل ااين بالعما فيااه إضااافة
الى وظائ هم مكافآو شهرية مو لمرة واحدة بقرار من األمين .
 يتم لرف المكافاآو المنصاوع عليهاا فاي ال قارة (م) مان االه الماادةمن الموارد المالية للصندوق.

المااادة  -16يصاادر األمااين بناااء علااى تنساايب اللجنااة التعليماااو الالزمااة لتن ياال احكااام
الا النظام .
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المادة  -17يلغى نظاام التكافا االيتمااعي لماوظ ي مماناة عماان الكبارى رقام ()151
لسنة .2016
2022/1/19

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي
وزير
التخطيط والتعاون الدولي

ناصر سلطان محزة الشريدة
وزير
النقل

نائب رئيس الوزراء ووزير اإلدارة احمللية
ووزير الداخلية بالوكالة

توفيق حممود حسني كريشان
وزير
املياه والري

حممد مجيل موسى النجار
وزير
األشغال العامة واإلسكان

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة
وزير
الشؤون السياسية والربملانية

املهندس موسى حابس موسى املعايطة
وزير الرتبية والتعليم
ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

املهندس وجيه طيب عبداهلل عزايزه

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

الدكتور وجيه موسى عويس عويس

وزير
الزراعة

وزير
العدل

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

املهندس خالد موسى شحادة احلنيفات
وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة
وزير الشباب
ووزير الثقافة بالوكالة

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

يوسف حممود علي الشمالي
وزير
البيئة

الدكتور معاوية خالد حممد الردايده
وزير العمل
ووزير السياحة واآلثار بالوكالة

نايف زكريا نايف استيتية

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات
وزير
املالية

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الطاقة والثروة املعدنية

الدكتور صاحل علي حامد اخلرابشة

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل
وزير
الصحة

وزير
التنمية االجتماعية

أمين رياض سعيد املفلح
وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

امحد قاسم ذيب اهلناندة

الدكتور فراس إبراهيم ارشيد اهلواري

وزير
دولة لشؤون اإلعالم

وزير
دولة للشؤون القانونية

فيصل يوسف عوض الشبول

وفاء سعيد يعقوب بين مصطفى
وزير
االستثمار

املهندس خريي ياسر عبداملنعم عمرو

