
عمال المياومة
«برنامج تضامن 3»

المنشات غير المشمولة
«برنامج تضامن 2»

المنشات المشمولة بالضمان
االجتماعي

«برنامج تضامن 1»
عمال المياومة (الحر)، العاملين في المنشات الفردية المهنية▪

(حالقين، محالت الصيانة،....) من ارباب االسر
المؤمن عليهم الذين تقل اشتراكاتهم في الضمان االجتماعي▪

 اشتراك12عن 
ال يكون مستفيد▪
العمال غير المستوفين لشروط االستحقاق في البرنامجين▪

1&2

منحهم خيار شمول العاملين لديهم في تأمين التعطل بأثر▪
 وبواقع2020 وحتى نهاية عام 2017رجعي اعتبارا من 

% من االجر المعتمد لهذا البرنامج1.5
غير المشمولين في منشات مشمولة▪
 دينار/ شهر220االجر المعتمد لهذا البرنامج ▪
 شهر24امكانية تقسيط االشتراكات المستحقة على مدار ▪

دون ترتيب اية فوائد او غرامات

شمول المجازين بدون راتب ببدل▪
التعطل عن العمل البرنامج

توقف المنشأة عن العمل بشكل كامل أو شبه كامل▪
(تحديد ذلك من خالل الربط مع نظام تصاريح االستثناء

من حظر التجول)
 اشتراك على االقل في تأمين التعطل (االثر الرجعي)36▪

توقف المنشأة عن العمل بشكل كامل أو▪
شبه كامل

 شهر اشتراك على االقل12اكمال العامل ▪
 شهر)36(بدال من 

ان اليتجاوز رصيد العامل المدين في▪
حساب التعطل اكثر من ضعفي متوسط

 اضعاف)3اجره (بدال من 

شروط
االستحقاق

صندوق خاص يتم تمويله:
المبالغ التي تساهم فيها الخزينة▪
المخصصات من الحسابات الخيرية الرسمية▪
اقتطاعات محدودة تصاعدية من رواتب موظفي القطاع▪

العام
 مليون دينار من ارصدة الغرامات وفوائد التأخير التي50▪

تقاضتها المؤسسة خالل االعوام الثالث الماضية
الغرامات المترتبة على مخالفة اوامر الدفاع▪

حساب بدل التعطل▪
% من اجر25مساهمة المنشأة في بدل التعطل بواقع ▪

العامل

االرصدة االدخارية للمؤمن عليهم في▪
حساب التعطل

مساهمة المنشأة في بدل التعطل بواقع▪
% من اجر25-15بنسبة تتراوح بين 

العامل

التمويل

العاملون في المنشـأة ممن تقل اشتراكهم في تأمين▪
 اشتراك36التعطل عن العمل عن 

العاملون الذين تقل تشتراكاتهم في▪
 شهر12الضمان االجتماعي عن 

الفئات غير
المستفيدة
من البرنامج

تعطل▪ اعانة شهريا150بدل دينار دينار150▪ االجر50%▪ متوسط من المنافع



برنامج تضامن 1المشمولة بالضمان االجتماعيالمنشات المتضررة من االزمة

برنامج تضامن 2غير المشمولة بالضمان االجتماعي

برنامج تضامن 3عمال المياومة

غير العاملين ولهم اشتراكات
برنامج سلفسابقة في الضمان االجتماعي



تضامن 1

استحداث نافذة جديدة ضمن تأمين بدل التعطل: بدل اجازة بدون راتب ما هو الجديد

العاملون االردنيون وابناء قطاع غزة وابناء االردنيات في المنشات المشمولة باحكام قانون الضمان
االجتماعي والمتوفقة مؤقتا عن العمل بشكل كلي او شبه كلي المستفيدون

 اشتراك فأكثر في الضمان االجتماعي12العاملون ممن لديهم 

القطاعات االكثر تضررا بالظروف الراهنة واالقل قدرة مالية وتحدد وفقا السس ومعايير ستصدر
لهذه الغاية

 دينار165 دينار وحد ادنى 555 من االجر الشهري بحد اقصى 50%

تحمل جزء من كلفة بدل االجازة بدون راتب وعلى النحو التالي:

50 من االجر المشمول اذا كان حجم العمالة في المنشأة اقل من 15%▪

 عامل99 -50 من االجر المشمول اذا كان حجم العمالة في المنشأة يتراوح بين 20%▪

 فأكثر100 من االجر اذا كان حجم العمالة في المنشأة 25%▪

القطاعات
واالنشطة المشمولة

ما هي شروط
االستفادة

ما هو مقدار بدل االجازة
بدون راتب

التزامات المنشأة/
الشركة



تضامن 2

استحداث نافذة جديدة ضمن تأمين بدل التعطل: بدل اجازة بدون راتب▪

اعطاء الخيار للمنشات غير المشمولة بالضمان االجتماعي  التقدم بطلب شمول العاملين▪

 او تاريخ2017لديها فقط بتأمين التعطل عن العمل و بأثر رجعي اعتبارا من بداية عام 

تسجيلها ايهم يأتي الحقا

ما هو الجديد

العاملون االردنيون وابناء قطاع غزة وابناء االردنيات في المنشات غير المشمولة باحكام 
قانون الضمان االجتماعي

المستفيدون

 اشتراك فأكثر في تأمين بدل التعطل عن العمل36العاملون ممن لديهم 

القطاعات االكثر تضررا بالظروف الراهنة (متوقفة مؤقتا عن العمل بشكل كلي او شبه كلي)
واالقل قدرة مالية

 دينار شهريا150

 دينار شهريا عن كل عامل55المساهمة في بدل االجازة بدون راتب وبواقع ▪
220% من االجر المعتمد لهذ البرنامج (1.5االلتزام بدفع اشتراك بدل التعطل عن العمل ▪

 دون ترتيب2022دينار شهريا) مع امكانية تقسيط المبالغ المستحقة على فترة تمتد لنهاية 
اية فوائد او غرامات

القطاعات واالنشطة المشمولة

ما هي شروط
االستفادة

ما هو مقدار بدل االجازة بدون
راتب

التزامات المنشأة/
الشركة



تضامن 3
انشاء صندوق خاص لتأمين العمالة الحرة المتضررة من الظروف الراهنة بدخل مؤقت▪

)اعانات بدل التعطل عن العمل(

تمويل الصندوق من الخزينة العامة ومن حسابات التبرعات الخيرية ومن مؤسسة الضمان▪

االجتماعي (رصيد غرامات التأخير والفوائد) واقتطاعات تصاعدية من رواتب موظفي

القطاع العام والمتقاعدين

ما هو الجديد

عمال المياومة والعمال غير المشمولين في البرنامج 1&2 من ارباب االسر المستفيدون

 دينار شهريا150

 مليون دينار50مساهمة أولية من الخزينة العامة بواقع ▪
مبالغ يتم تخصيصها من صندوق همة وطن وحساب الخير▪
اقتطاعات تصاعدية محدودة من موظفي القطاع العام والمتقاعدين ممن تزيد رواتبهم▪

 دينار400عن 
 مليون دينار من غرامات وفوائد التأخير المتأتية للمؤسسة في السنوات الماضية25▪

ما هو مقدار بدل االجازة
بدون راتب

تمويل الصندوق




