
 

 ۲۰۱۲) لسنة ٥٤نظام رقم (مشروع تعدیل 

 صندوق التكافل االجتماعي لمقاولي االنشاءات االردنیینل

 ) من قانون مقاولي االنشاءات٥٤() و۷صادر بمقتضى المادتین (

 ۱۹۸۷) لسنة ۱۳( رقم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اتءھذا النظام  (نظام صندوق التكافل اإلجتماعي لمقاولي اإلنشا_ یسمى )۱( ةالماد
 ) و یعمل بھ من تاریخ نشره في الجریده الرسمیھ.۲۰۱۲سنة لاألردنیین 

النظام المعاني  ذاھ حیثما وردت فيالتالیة یكون للكلمات و العبارات  _)۲(ة الماد
 -المخصصھ لھا أدناه ما لم تدل القرینھ على غیر ذلك:

 . االردنیین اتء: قانون مقاولي اإلنشا     القانون  

 ات األردنیین .ء: نقابة مقاولي اإلنشا     النقابة   

 : مجلس النقابھ .     المجلس

 ات األردنیین ءالصندوق   : صندوق التكافل اإلجتماعي لمقاولي اإلنشا

 .االجتماعي التكافل: الھیئھ العامھ لصندوق    ةالھیئھ العام              

  المشكلھ بموجب أحكام التكافل االجتماعي : لجنة إدارة صندوق     اللجنھ    
 ھذا النظام 

 . نقیب المقاولین /التكافل االجتماعي: رئیس لجنھ صندوق      الرئیس  

المالیھ  في الصندوق و المسدد لإللتزاماتالمشترك  العضو:     المشترك 
 .لصندوق لالمترتبة علیھ 



 . او من یحدده المشترك من الورثةالورثة الشرعیون :      المستفید 

 المشترك للصندوق . یستحق على: المبلغ الذي   اإلشتراك  

 : المبلغ الذي یستحقھ المستفید في حالة الوفاه.مبلغ التكافل 

على   من لجنة ادارة الصندوقبقرار  : اللجنھ الطبیھ المشكلھ اللجنھ الطبیھ 
 .قل عددھا عن ثالثة اطباءان ال ی

یؤسس في النقابھ صندوق یسمى (صندوق التكافل اإلجتماعي لمقاولي  _أ_)۳(ةالماد
 -ات األردنیین) یھدف إلى تحقیق التالي:ءاإلنشا

 . وفاة المشتركمن العوز في حالة  المشتركینحمایة عائالت  -۱
على ن قد مضى لمشتركي الصندوق الذی %۲۰بنسبة  مالیة سلفةتقدیم  -۲

مسترده ) عام فأكثر كسلفة ۷٥یبلغون سن ( والذین عاما ۱٥اشتراكھم 
 .في حالة الوفاة من مبلغ التعویض االساسي

 . مركز النقابة بعمان ب_ یكون مقر الصندوق الرئیس في 

المفوض عن  یكون اإلشتراك في الصندوق إلزامیا لعضو النقابھ العامل -أ-)٤(ة الماد
وفي حال  لثةالثارسوم اشتراكھ في النقابة للسنة  همالیا عند تسدیدشركتھ 

 المفوضین مالیا وجود عدة شركاء مفوضین مالیا ، یتم اشراك كافة الشركاء
من بلغ سن لاو یقوموا باختیار واحد منھم وال یقبل االشتراك في الصندوق 

  .  عام فأكثر ٦٥

إختیاریا للشریك في شركة المقاوالت المصنفھ و المسجلھ یكون االشتراك و
شھراً على وجودھم  ۳٦ شریطة اشراك كافة الشركاء الذین مضيفي النقابھ 

الستین عاما وشریطة موافقة الخامسة وكشركاء  في الشركة ولم یبلغو سن 
 .لجنة ادارة الصندوق

 



    لنموذج المعتمد یقدم طلب اإلشتراك في الصندوق للموظف المعني على ا ب_
 ورثتھ التكافل مستحقات من المستفید •لھذه لغایھ على أن یكون 

  الشرعیین.  الورثة من المشترك یحدده من او الشرعیون

على الموظف المعني عند تسلم الطلب أن یتأكد من شخصیة مقدم الطلب  ج_
یتم توقیعھ أمام الموظف المعني و الذي بدوره یصادق على ذلك  وأن

 االتوقیع .

تعرض طلبات اإلشتراك على اللجنھ و یعتبر مقدم الطلب مشتركا في  د_
 الصندوق من تاریخ موافقة اللجنھ على طلبھ .

 _ال یجوز تغییر أو تعدیل أي من محتویات الطلب اال بطلب خطي موقع من ــھ

 و موافقة اللجنھ .أمام الموظف المسؤول المشترك          

كرسم بدل انتساب غیر مسترد  ادینار "۲۰ون"یدفع المشترك عشر -أ )٥(ةالماد  
 .اشتراك

طلب اإلنتساب لتكون  تقدیم"دینار عند ۲۰۰یدفع المشترك مائتي" -ب
ویتم ردھا في حال عدم موافقة اللجنة على رصیدا لھ في الصندوق 

 .طلبھ

  یحسم من رصید المشترك مبلغ یساوي مقدار مساھمتھ في مبلغ التكافل  -ج

 .عن كل حالة تعویضاإلجتماعي        

دینار و ان قل عن ذلك " ۱۰۰" مائةیجب أن ال یقل رصید المشترك عن  -د
یتم إشعاره خطیا لرفع رصیده الى مائتي دینار خالل ستین یوما من 

 یخ إشعاره بالبرید المسجل .رتا

فع دینار فللجنھ ر" ۲۰۰مائتي " ا لم یقم المشترك برفع رصیده الىاذ -ـھ
المشترك الى مائتي دینار من مخصص الطوارئ المشار إلیھ في  رصید 



) من ھذا النظام وفقا للحاالت التي تحددھا اللجنھ بموافقة ۱۲الماده (
 المجلس .

دینار یحسم  "۲۰۰مائتي "الة وفاة المشترك و كان رصیده أقل من حفي  -و
 رصیده الىمما یستحق من مبلغ التكافل اإلجتماعي المقرر لھ لرفع 

 دینار . "۲۰۰مائتي "

دین لإللتزامات المالیھ من المشتركین المسدللصندوق تتألف الھیئھ العامھ  -_أ)٦(ة الماد
 .قبل موعد اجتماع الھیئة العامة للصندوق علیھم للصندوق  المترتبھ

دا لرسوم إشتراكھ العضو العامل الذي یمثلھ المشترك مسدعلى ان یكون                 
 نھایة السنھ المالیھ التي تسبق موعد إجتماع الھیئھ العامھ . في النقابھ حتى

 -تتولى الھیئھ العامھ المھام و الصالحیات التالیھ : -ب

 إقرار السیاسھ العامھ للصندوق . .۱
 المصادقھ على التقریر السنوي المالي واإلداري . .۲
اسبوعین من شریطة تقدیمھ قبل إقتراح أي تعدیل ألحكام ھذا النظام  .۳

 تاریخ انعقاد الھیئة العامة للصندوق.
فھا بھا المجلس او الھیئھ أي مھام أخرى تتعلق بعمل الصندوق یكل .٤

 للنقابھ . العامھ

من الرئیس او نائبھ عند غیابھ إجتماعا  ةعودتجتمع الھیئھ العامھ ب. ۱ ج_
 . عامالل النصف األول من شھر أیلول من كل خعادیا 

وبدعوة من  النقیبتجتمع الھیئھ العامھ إجتماعا غیر عادي بقرار من . ۲
) ۱+%٥۰او بطلب ما ال یقل عن (الرئیس او نائبھ في حال غیابھ 

، و ال یجوز في ھذا للصندوق من عدد اعضاء الھیئھ العامھ 
 اإلجتماع بحث أي أمور أخرى غیر مدرجھ على جدول األعمال

 . لغایات تعدیل و/او اضافة اي بند على نظام الصندوق 



ن یومیتین یفتیحعن إجتماعات الھیئھ العامھ في ص یتم اإلعالن .۳
قبل الموعد المحدد لإلجتماع  و/او اي وسیلة الكترونیة متاحة محلیتین

 بأربعة عشر یوما على األفل .
 .یرأس إجتماعات الھیئھ العامھ الرئیس أو نائبھ عند غیابھ  .٤
تكون إجتماعات الھیئھ العامھ قانونیھ بحضور أغلبیة أعضائھا وإذا  .٥

كتمل النصاب یؤجل اإلجتماع لمدة أسبوع و یكون اإلجتماع یلم 
 الثاني قانونیا بمن حضر من األعضاء .

قراراتھا بأغلبیة أصوات اعضائھا العادیة تتخذ الھیئھ العامھ  .٦
الجانب الذي صوت الحاضرین و في حال تساوي األصوات یرجح 

 معھ رئیس اإلجتماع .
% من ۷٥تتخذ الھیئة العامة غیر العادیة للصندوق قراراتھا بموافقة  .۷

 و/او اي اضافة على النظام .الحضور الجراء اي تعدیل 

 تشكل لجنھ تسمى (لجنة إدارة الصندوق) برئاسة النقیب وعضویة كل من  -_أ)۷(الماده 

 امین صندوق النقابھ . .۱
قابلھ  أعضاء الھیئھ العامھ یعینھم المجلس لمدة ثالث سنوات من ثالثة .۲

 . فقط مرة واحدةللتجدید 

 تختار اللجنھ من بین أعضائھا نائبا للرئیس و أمینا للسر و یكون أمین  -ب   
 ا للصندوق .نصندوق النقابھ أمی

عند غیابھ مره  اللجنھ رئیس أو نائباللجنھ  رئیستجتمع اللجنھ بدعوه من  -ج
ون إجتماعھا قانونیا بحضور اغلبیة اعضائھاعلى ككل شھرعلى األقل وی

من بینھم، و تتخذ قراراتھا  رئیس اللجنھ او نائب رئیس اللجنةان یكون 
الجانب الذي  جحبأغلبة اصوات اعضائھا و عند تساوي األصوات یر

 صوت معھ رئیس اإلجتماع .

 



 -التالیھ :االداریة والمالیة واالخرى _تتولى اللجنھ المھام و الصالحیات )۸(الماده 

االشراف والتنفیذ وادارة واقرار كافة شؤون الصندوق المالیة واالداریة  .۱
 . واالخرى وفقا الحكام ھذا النظام

االشراف على اعداد المیزانیة السنویة والتقریر االداري السنوي  .۲
 . للصندوق

 . التوقیع في االمور المالیة واالداریة واالخرىتعیین المفوضین ب .۳
 . التوصیة للمجلس بتعیین موظفین للصندوق وتحدید رواتبھم .٤
النظر في طلبات االشتراك في الصندوق واصدار القرارات الالزمة  .٥

 بشأنھا.
  تحدید الوثائق الواجب تقدیمھا في حاالت الوفاة او التعویض اثناء الحیاة. .٦
 . امة بتعدیل ھذا النظامالتوصیة للھیئة الع .۷
 .وضع التعلیمات الالزمة للعمل بھذا النظام .۸

 -یتولى الرئیس المھام والصالحیات التالیة : –أ -) ۹(المادة 

 االشراف على الشؤون االداریة والمالیة للصندوق .۱
 رئاسة اجتماعات الھیئة العامة وجلسات اللجنة .۲
 تمثیل الصندوق امام الغیر  .۳
 اللجنة.كلفھ بھا تأي مھام اخرى  .٤

 یتولى نائب الرئیس مھام الرئیس في حال غیابھ -ب

 -یتولى أمین السر المھام التالیة : -ج

 اعداد جدول اعمال اللجنة وتدوین محاضر جلساتھا ومتابعة تنفیذ قراراتھا .۱
 .السجالت وطلبات االشتراك علىاالشراف  .۲
تھ وعرضھ عن اعمال الصندوق ونشاطااالداري  التقریرالسنوي اعداد .۳

 .على اللجنة
 .االشراف على اعمال الموظفین وتقدیم التقاریر عن سیر عملھم .٤



 .التوقیع على محاضر اجتماعات اللجنة مع الرئیس .٥

 -یتولى امین الصندوق المھام التالیة: -د

للصندوق وعرضھ على المالي اعداد التقریر السنوي  ومتابعةف ااالشر .۱
 اللجنة

 للصندوقمتابعة االمور المالیة  .۲

 -تتكون الموارد المالیة للصندوق مما یلي : -أ-) ۱۰(المادة 

 االنتساب  رسوم .۱
 االشتراك رسوم .۲
الھبات والتبرعات التي تقبلھا اللجنة بموافقة المجلس على ان تؤخذ موافقة  .۳

 .مجلس الوزراء علیھا اذا كانت من مصدر غیر اردني

  تودع اموال الصندوق في البنوك االردنیة بناء على قرار اللجنة   -ب

 .وفقاً الحكام  قانون البنوك    

 المالیة للصندوق في الیوم االول من شھر كانون الثاني من كل  ةتبدأ السن -أ-)۱۱(المادة  

 السنة ذاتھاسنة وتنتھي في الیوم الحادي والثالثین من شھر كانون اول من                

 تخضع حسابات الصندوق وسجالتھ لتدقیق المحاسب القانوني المعتمد  -ب              

 لدى النقابة 

 یتولى القسم المالي في النقابة تنظیم حسابات الصندوق -ج       

 للمشترك او المستفید وفقا  المستحقیتم احتساب مبلغ التكافل االجتماعي  -)۱۲(المادة 

 :دینار "٦۰۰۰۰ستون الف "وبحد أقصى للمعادلة التالیة              

بحیث ال یزید دیناراً مضروبة في عدد المشتركین) ۲٥(عن  ما ال یزید
ویحسم  دینار" ٦۰۰۰۰ستون الف "تعویض عن لامجموع مبلغ و/أو مبالغ 



%) مخصص للطوارىء ، على ۱%) مصاریف اداریة و (۲من ذلك المبلغ (
 -:وفق مدة االشتراك في الصندوق على النحو التالي  دفع التعویضان یتم 

  االولى  ةاذا حصلت الوفاة في السن التعویض%) من مبلغ ۲۰( - أ
(اي تكون قیمة التعویض اثنى  من االشتراك في الصندوق

 بحد اقصى ) "۱۲۰۰۰"الفعشر

اة في السنة الثانیة من ف%) من المبلغ المقرر اذا حصلت الو٤۰( -ب      
الف  اربعة وعشرون(اي تكون قیمة التعویض  في الصندوق االشتراك

 دینار كحد اقصى )"۲٤۰۰۰"

   الثالثة ةاذا حصلت الوفاة في السن التعویض%) من مبلغ ٦۰(  -ج             

الف  ستة وثالثون(اي تكون قیمة التعویض  من االشتراك في الصندوق
 بحد اقصى )"۳٦۰۰۰"

   الرابعة ةاذا حصلت الوفاة في السن التعویض%) من مبلغ ۸۰( -د              

الف  ثمانیة واربعونون قیمة التعویض (اي تك من االشتراك في الصندوق  
 )بحد اقصى"٤۸۰۰۰"

   الخامسة ةالسن اذا حصلت الوفاة في التعویض%) من مبلغ ۱۰۰( -ھـ            

ستون الف ض ون قیمة التعوی(اي تك من االشتراك في الصندوق  
 )بحد اقصى" ٦۰۰۰۰"

 ۱۲% من قیمة التعویض االساسي وبما ال یزید عن ۲۰ما نسبتھ  یصرف -)۱۳المادة ( 
عام  ۷٥الف دینار للراغبین من اعضاء صندوق التكافل الذین یبلغون سن 

عام كحد ادنى ، وتنطبق  ۱٥واكثر ومضى على عضویتھم في الصندوق 
روط الواردة بالتعلیمات الصادرة عن لجنة ادارة صندوق ـــعلیھم الش

، على من قیمة السلفة% بدل مصاریف اداریة ۳التكافل ، ویحسم ما نسبتھ 
ان یتم تعویض المشترك و/او المسفیدین في طلب االشتراك في حال الوفاة 



ثمانیة بالرصید المتبقي من قیمة التعویض االساسي وبما ال یزید عن 
 دینار ." ٤۸۰۰۰ف "واربعون ال

 .الى حساب الصندوق  اشتراكاتھ یتم نقل رصیدفي حالة وفاة المشترك   -أ )۱٤المادة (

 ) من ھذا النظام ، تنتھي عضویة المشترك في ۱٦مع مراعاة احكام المادة ( -)۱٥المادة (

 -الصندوق   في اي من الحاالت التالیة :   

 .الوفاة  - أ
ً للقانون واالنظمة فقدان أي من شروط العضویة في  - ب النقابة وفقا

 الصادرة بمقتضاه.

 یجوز للمشترك في الصندوق والذي لم یعد مقاوالً مسجالً في النقابة  -)۱٦المادة (

 -االستمرار في االشتراك في اي من الحاالت التالیة :              

اذا مضى على عضویتھ في النقابة خمس عشرة سنة ومضى على  - أ
 دوق خمس سنوات حد أدنىاشتراكھ في الصن

ً في شركة مقاوالت اخرى غیر التي كان  - ب اذا اصبح المشترك شریكا
 .مسجالً فیھا عند اشتراكھ 

في اجتماع للصندوق یحل الصندوق بقرار من ثلثي اعضاء الھیئة العامة  -أ-)۱۷المادة (
 یعقد لھذه الغایة بموافقة المجلس غیر عادي 

 توزع بقرار من المجلس بناء على توصیة اللجنة اموال الصندوق عند  - ت
على  المشتركین حسب مدة اشتراك كل منھم في الصندوق عند تصفیتة     

 .تصفیتھ

 التعلیمات الالزمة لتنفیذ احكام ھذا النظام. لجنة ادارة الصندوقصدر ت -)۱۸المادة (

 
 


