
 نظام صندوق التقاعد واالعانات للمهندسين الزراعيين

 نحن عبد هللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنية الهاشمية

 31/31/1222( من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13بمقتضى المادة )

 نأمر بوضع النظام اآلتي :

1222( لسنة 1نظام رقم )  

 نظام صندوق التقاعد واالعانات للمهندسين الزراعيين

(31( من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم )65صادر بموجب المادة )  

3111لسنة    

( 1222يسمى هذا النظام )نظام صندوق التقاعد واالعانات للمهندسين الزراعيين لسنة  -3المادة 

 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ة لها يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصص -1المادة 

 أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 القانون : قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به .

زراعيين.النقابة : نقابة المهندسين ال  

 الهيئة العامة : الهيئة العامة للنقابة .

 المجلس : مجلس النقابة.

 العضو: المهندس الزراعي االردني المسجل اسمه في سجل النقابة .

 الصندوق : صندوق التقاعد واالعانات في النقابة .

 اللجنة الطبية : اللجنة المؤلفة من ثالث اطباء يعينهم المجلس.

ية خاصة القنابة صندوق يسمى صندوق التقاعد واالعانات( ويكون له ميزان يؤسس في -1المادة 

 تهدف الى ما يلي:

تأمين راتب تقاعدي للعضو أو إلفراد عائلته المعالين وفقاً ألحكام هذا النظام. -أ  

http://www.agrieng.org.jo/AccordionPage.aspx?Lng2


تأمين اعانة للعضو او الفراد عائلته المعالين وفقا ألحكام هذا النظام. -ب  

اريخ من ت العضاء المسجلين في النقابة اعضاء في الصندوق حكمايعتبر جميع ا -أ-4المادة

ه للنقابة فيحق له باستثناء العضو الذي تجاوز الخمسين سنة من عمره حين انتساب للنقابة انتسابهم

 االشتراك في الصندوق لغايات االعانة دون حق االشتراك فيها لغايات التقاعد.

 )أ( من هذه المادة للعضو الذي انتسب للنقابة خاللعلى الرغم مما ورد في الفقرة  -3-ب  

ة سنتين اعتباراً السنتين التالينين لتخرجه من ان يؤجل اشتراكه في الصندوق لغايات التقاعد لمد

 من تاريخ تخرجه.

( من هذه الفقرة 3إذا رغب العضو خالل المدة التي اجل اشتراكه عنها بمقتضى احكام البند ) -1

دد عائدات الية لها في اضافة هذه المدة الى خدمته القابلة للتقاعد فعلية ان يسوخالل السنة الت

ز سنتين االشتراكات المترتبة عليه عن هذه المدة دفعة واحدة او على اقساط شهرية لمدة ال تتجاو

 وفقا لما يقرره المجلس.

يتولى المجلس ادارة جميع شؤون الصندوق بما في ذلك ما يلي: -6المادة   

وضع السياسة المالية للصندوق واستثمار امواله. -أ  

اإلنفاق من الصندوق . -ب  

هذا النظام. إحالة العضو على التقاعد وتحديد مقدار الراتب التقاعدي المستحق له وفقا الحكام -ج  

تحديد مقدار اإلعانات. -د  

خدماتهم.تعيين الموظفين والمستخدمين في الصندوق وتحديد رواتبهم وانهاء  -هـ  

اعداد التعليمات الخاصة بادارة الصندوق. -و  

ير اعداد مشروع الحساب الخاص للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله خالل الشهر االخ -ز

 من السنة المالية.

عة اعضاء للمجلس تشكيل لجنة برئاسة النقيب وعضوية كل من امين الصندوق وسب -أ-5المادة 

ابة مدى عضاء المجلس يختارهم المجلس ممن مضى على انتسابهم للنقمن الهيئة العامة من غير ا

هذه ال تقل عن خمس سنوات لمساعدته على ادارة شؤون الصندوق بموجب تعليمات يصدرها ل

تها واي امور الغاية على ان تتضمن هذه التعليمات كيفية تنظيم اجتماعات اللجنة واتخاذ توصيا

 اخرى تتعلق بها.



لنقيب رئاسة اللجنة في حال غياب النقيب.يتولى نائب ا -ب  

اف المجلس.يعين المجلس بناء على تنسيب النقيب مديرا للصندوق الدارة شؤونه باشر -7المادة   

ي الحادي تبدأ السنة المالية للصندوق في اليوم االول من شهر كانون الثاني وتنتهي ف-أ-1المادة

ا.والثالثين من شهر كانون االول من السنة ذاته  

لعامة يعد المجلس مشروع الموازنة الخاصة للصندوق ويقوم المجلس بعرضه على الهيئة ا -ب

 في جلستها العادية السنوية لمناقشته والمصادقة عليه.

سابقة الى يستمر المجلس في االنفاق من موازنة الصندوق على اساس ميزانية السنة المالية ال -ج

موازنة الصندوق. ان تجتمع الهيئة العامة وتصادق على  

س يختار المجلس بنكاً اواكثر اليداع اموال الصندوق ويتم السحب منها بقرار من المجل -د

 بموجب شيكات يوقعها النقيب او نائبة في حال غيابة.

-تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-1المادة   

اشتراكات التقاعد ويدفعها العضو على النحو التالي :     -أ  

تسعة دنانير شهرياً خالل السنوات العشر االولى من االشتراك في الصندوق. -3  

عشرين  اثنا عشر ديناراً شهرياً إذا زادت المدة التي انقضت على اشتراكه في الصندوق على -1

 سنة فأكثر .

اشتراكات االعانات التي تحددها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس. -ب  

( من القانون.65ة من صندوق النقابة بموجب الفقرة )ب( من المادة )األموال المحول -ج  

ريع استثمار اموال الصندوق . -د  

غرامات التأخير المتحققة وفقاً ألحكام هذا النظام. -هـ  

أي مبالغ اخرى يوافق المجلس على تخصيصها للصندوق. -و  

راكات فع اشتراكات التقاعدية واشتيحدد اليوم العاشر من كل شهر موعداً نهائياً لد -أ-32المادة 

 االعانات عن الشهر الذي يسبقه.



من هذه  إذا تأخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ المحدد في الفقرة )أ( -ب

( سنوياً تحسب شهرياً على المبالغ %36المادة فيستوفى من هذا العضو غرامة تأخير بنسبة )

 المتأخرة.

بة عليه و عن دفع اشتراكات التقاعد واشتراكات اإلعانات او الغرامات المترتإذا تأخر العض -ج

خاذ بموجب الفقرة )ب( من هذه المادة لمدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقها فللمجلس ات

 االجراءات المناسبة بحقة وفقا الحكام القانون.

في النقابة  عنها العضو رسوم االشتراكمقبولة للتقاعد إذا دفع  تحسب المدد التالية مدداً -33المادة 

راكات واشتراكات التقاعد واشتراكات اإلعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويؤجل دفع هذه االشت

 للمدة التي يراها المجلس مناسبه دون اي غرامة :

بية.مدة المرض المقعد عن العمل بصورة مؤقتة على ان يثبت ذلك بتقرير من اللجنة الط -أ  

درجة المدة التي يقضيها العضو في الدراسات العليا وحصل خاللها على درجة اعلى من ال -ب

 الجامعية االولى على ان ال تتجاوز هذه المدة بمجموعها خمس سنوات.

المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم . -ج  

المدى التي يتعطل فيها العضو عن العمل لظروف قاهرة يقبلها المجلس. -د  

صندوق ان يجوز للعضو الذي سدد جميع االلتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وال -31دة الما

 يطلب احالته على التقاعد في اي من الحاالت التالية :

إذا مضت على اشتراكة في الصندوق ثالثون سنة على االقل. -أ  

طبية الى تقرير اللجنة الإذا اصيب بمرض او عاهة تمنعه من ممارسة العمل نهائياً استناداً  -ب

( من هذا النظام.31على ان يحسب راتبة التقاعدي في هذه الحالة وفقاً للفقرة )ب( من المادة )  

إذا اكمل السنتين من العمر. -ج  

يتجاوز  الحتساب المدة الخاضعة للتقاعد ثالثين سنة على ان ال الحد األعلى يكون -أ-31المادة 

دة مائة وثمانين ديناراً شهرياً.الراتب التقاعدي عن هذه الم  

 ( من هذا النظام بحسب الراتب التقاعدي في جميع الحاالت37مع مراعاة ما ورد في المادة ) -ب

ع الحاالت بضرب مقدار الراتب التقاعدي بحده االعلى في عدد االشهر الخاضعة للتقاعد في جمي

ع الحاالت الخاضعة للتقاعد في جميبضرب مقدار الراتب التقاعدي بحده االعلى في عدد االشهر 



لى بضرب مقدار الراتب التقاعدي بحده االعلى في عدد االشهر الخاضعة للتقاعد مقسوماً ع

 ثالثمائة وستين .

العضو على التقاعد ما يلي : على إحالة يترتب -34المادة  

نقل اسمه الى سجل االعضاء المتقاعدين . -أ  

اريخ تبليغه قرار اإلحالة على التقاعد.عدم مزاولة المهنة ابتداء من ت -ب  

في  إعادة تسجيل اسمه للعضو الذي احيل على التقاعد بسبب المرض ان يطلب -أ-36المادة 

دي عند احالته سجل النقابة بعد شفائه ويحسب راتبه التقاعدي النهائي على اساس الراتب التقاع

 على التقاعد للمرة الثانية.

( من هذه الفقرة ثم عاد 1( و)3على التقاعد وفق احكام البندين )إذا طلب العضو احالته  -ب

حده االعلى لمزاولة المهنة بموافقة المجلس فيحسب راتب التقاعدي على اساس الراتب التقاعدي ب

 الذي كان يستحقه عند االحالة االولى:

بعد مضي ثالثين سنة على اشتراكه في الصندوق. -3  

العمر.بعد اكمالة الستين من  -1  

لفقرتين )أ( يترتب في إي حالة من الحاالت التي يعود بها العضو الى مزاولة المهنة بمقتضى ا -ج

-و )ب( من هذه المادة ما يلي :  

لبه .وقف صرف الراتب التقاعدي المخصص له اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول ط -3  

للنقابة  والتزامه بدفع رسوم االشتراكخضوعه لالحكام الخاصه باعادة تسجيلة في النقابة  -1

 واشتراكات االعانات.

ن اذا تمت احالة العضو على التقاعد وفق احكام الفقرة )أ( من هذه المادة او بسبب اكماله س -د

ة فتستوفى الستين وعاد لمزاولة المهنة ولم يكن قد مضى على اشتراكه في الصندوق ثالثون سن

قررة.منه االشتراكات التقاعدية الم  

ضو على يبدأ احتساب الراتب التقاعدي من التاريخ الذي يقرر فيه المجلس احالة الع-أ-35المادة 

 التقاعد.



س احالة يتخذ الملجس قراره باحالة العضو على التقاعد من التاريخ الذي يقرر فيه المجل -ب

 العضو على التقاعد.

التقاعد  المهنة او توفي قبل احالته على إذا أصيب العضو بعجز كلي يمنعه من مزاولة -37المادة 

قد احيل على  يصرف له او ألفراد عائلته المعالين الراتب التقاعدي الذي كان يستحقه فيها لو كان

احكام هذه المادة  التقاعد بتاريخ اصابته بالعجز الكلي او وفاته على ان ال يقل ما يصرف بمقتضى

لى .( من الراتب التقاعدي بحدة االع%12عن )  

الذين لهم  يعتبر االشخاص المذكورين تاليا من أفراد عائلة العضو المتوفى المعالين -31المادة 

 الحق في الراتب التقاعدي بموجب احكام هذا النظام:

الزوج أو الزوجة. -أ  

استهم األوالد الذين لم يتجاوز اي منهم الثامنة عشرة من عمره او الذين اليزالون يتلقون در -ب

ايهما  مؤسسات التعليمية وذلك الى حين تخرجهم أو اكمالهم الخامسة والعشرين من العمرفي ال

 اسبق.

لطبية.األوالد المصابون بعاهة جسدية او عقلية تمنعهم من العمل بناء على قرار من اللجنة ا -ج  

البنات العازبات او االرامل او المطلقات اللواتي بال مصدر دخل. -د  

المعاالن.الوالدان  -هـ  

االخوات غير المتزوجات او االرامل اللواتي بال مصدر دخل. -و  

بل احالته يقسم الراتب التقاعدي المتسحق بموجب احكام هذا النظام للعضو المتوفى ق -31المادة 

حدهم او سقط حقه على التقاعد اوالمتقاعد المتوفى بالتساوي بين افراد عائلته المعالين واذا توفي ا

ى ان يراعى في اعد ألي سبب من االسباب فتوزع حصته على بقية المعالين بالتساوي علفي التق

 ذلك ما يلي:

( من الراتب التقاعدي المستحق للعضو المتوفى.%76يتقاضى المعال الوحيد او االخير ) -أ  

وج أن ال يزيد مجموع ما يتقاضاه الوالدان واالخوات في حال وفاة العضو المتقاعد المتز -ب

( من الراتب التقاعدي المستحق له.%62لى )ع  

يقطع الراتب التقاعدي عن اي من المعالين أي من الحالتين التاليتين: -12المادة   



عن الزوج او الزوجه او أي من الزوجات عند الزواج . -أ  

عن االخوات او األم حين الزواج أو العمل. -ب  

ة العضو بل احالته على التقاعد او لورثيصرف للعضو الذي يصاب بالعجز الكلي ق-13المادة 

ث اآلف دينار المتسحقين للراتب التقاعدي الذي يتوفى قبل احالته على التقاعد اعانه مقدارها ثال

 وتدفع لمرة واحدة.

اً إذا تعرض العضو لظروف قاهرة يقتنع بها المجلس ادت الى انقطاع دخله نهائي -11المادة 

( من الراتب التقاعدي بحده االعلى %62اعامة شهرية تعادل )فيدفع له او من يحدده المجلس 

 وتوقف بقرار من المجلس حين زوال السبب او بعد خمس سنوات على االكثر.

إذا اصيب العضو بمرض او عجز يمنعه مؤقتاً عن العمل لمدة تزيد على شهر  -11المادة 

فع له و ادى الى انقطاع دخلة تدوتوقفت الجهة التي يعمل لديها عن دفع راتبه او اي جزء منه ا

بحده  اعانة شهرية مقطوعة يحدد المجلس مقدارها على ان ال تزيد على نصف الراتب التقاعدي

او  االعلى ، وان ال يتزيد المدة التي تصرف عنها على سنة واحدة شريطة ان يثبت المرض

 العجز بتقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية .

( 13) ستفادة من االعانه في اي من الحاالت المنصوص عليها في المواديشترط لال -أ-14المادة 

( من هذا النظام ما يلي :11( و )11و )  

ان يتم تسديد كامل التزامات العضو المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق. -3  

ن نشوء يان يقدم العضو او احد افراد اسرته الى المجلس طلياً خطياً للحصول على االعانة ح -1

 الحالة او خالل مدة االسابة بها .

باألوراق الثبوتية التي يحددها المجلس . ان يرفق الطلب  -1  

( من هذا النظام على العضو الذي انقطع عن 11(و )11( و)13ال تسري احكام المواد ) -ب

عليها في وص تسديد االلتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق في غير الحاالت المنص

 هذا النظام مدة تزيد على سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.

يوماً  على المجلس ان يصدر قرار بشأن طلب اإلعانه خالل مدة ال تزيد على ثالثين -16المادة 

 من تاريخ تقديمه الى النقابة اذا كان مستكمال جميع الوثائق المطلوبة.



( من هذا 31المنصوص عليه في الفقرة )أ( من المادة )لالستفادة من الراتب التقاعدي  -15المادة 

ليها في النظام يتوجب االشتراك في الصندوق على اساس االشتراكات التقاعدية المنصوص ع

( من هذا النظام لمدة عشر سنوات على األقل وبخالف ذلك 1( من الفقرة )أ( من المادة )1البند )

التالية: عوائد استثمارها المقدرة على اساس المعادلة يسدد المشترك فرق القيمة عن هذه المدة مع  

عدد االشهر المدفوعة عن االشتراك × د1الفرق في االشتراك التقاعدي والبالغ قميته ×3.5

 التقاعدي السابق.

م عليه مدة خاضعة للتقاعد مدة توقيف العضو عن مزاولة المهنة نتيجة الحك ال تحسب -17المادة 

 تاديبياً .

احب تعتمد الوثائق الصادرة عن الدوائر الرسمية في تحديد سن العضو او سن ص-11المادة 

 االستحقاق من المعالين .

 على كل مستحق لراتب تقاعدي او مخصصات تقاعدية ألي سبب من األسباب -11المادة 

التي  بمقتضى احكام هذا النظام ان يقدم للمجلس خالل شهر كانون الثاني من كل سنة الوثائق

التقاعدية بما  او المخصصات  بت بقاء الحالة او االسباب التي استحق بموجبها الراتب التقاعديتث

ر عن تقديم تلك في ذلك خضوعه للفحص الطبي السنوي وتقديم تقرير بنتائجه للمجلس ، وإذا تأخ

 الوثائق يوقف المجلس صرف ما يستحقه الى حين تقديمها .

ون اي مبلغ دفع بمقتضى احكام هذا النظام الى اي شخص د على المجلس استرداد -أ-12المادة 

دي او وجه حق وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك حسن المبلغ من الراتب التقاع

 المخصصات التقاعدية التي يستحقها ذلك الشخص.

نة واحدة يحرم المستفيد بقرار من المجلس من الراتب التقاعدي اواإلعانة لمدة ال تقل عن س -ب

ام هذه اذا تسبب في خسارة مالية للصندوق نتيجة اعطاء بيانات كاذبة او اذا خالف أياُ من احك

حالة التكرار  النظام المتعلقة باالحالة على التقاعد ويحرم من الراتب التقاعدي واالعانة نهائياً في

 ويسترد منه ما كان قد استوفاه بغير حق.

د من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاع يحرم العضو بقرار -13المادة 

 واشتراكات االعانات التي دفعها للصندوق في اي من الحالتين التاليتين :

إذا شطب اسمه نهائياً من سجل االعضاء. -أ  

اذا فقد جنسيته االردنية او تخلى عنها الى جنسية غير عربية . -ب  



كامال لغايات التقاعد .يعتبر جزء الشهر شهراً -11المادة   

مقتضى لجنة للفصل في االعتراضات على قراراته التي تصدر ب  يؤلف المجلس -أ-11المادة 

لى االعتراضات( من سبعة اعضاء من الهيئة العامة ممن مضى ع احكام هذا النظام تسمى )لجنة

يسمى اللجنة وانتسابهم للنقابة مدة ال تقل عن عشر سنوات من غير اعضاء المجلس او اعضاء 

ن له حق من بينهم رئيساً لهذه اللجنة ونائباً للرئيس ويحضر النقيب اجتماعاتها دون ان يكو

 التصويت .

ة الى تجتمع لجنة االعتراضات بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه كلما دعن الحاج -ب

س او ن يكون الرئيذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور خمسة من اعضائها على االقل على ا

جح الجانب نائبة من بينهم وتتخذ قرارتها بأغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي االصوات ير

 الذي صوت معه رئيس االجتماع .

لعضو الصندوق او ألي من المعالين االعتراض على قرارات المجلس الى لجنة  -ج

البريد ر موضوع االعتراض باالعتراضات وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرا

قابة .المسجل وعلى اللجنة البت في االعتراض خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه للن  

 يجب على المجلس اجراء دراسة تبين الوضع المالي للصندوق كل خمس سنوات -14المادة 

 على االقل وتقديم نتائج هذه الدراسة الى الهيئة العامة .

قريراً سنوياً دقق الحسابات القانوني للنقابة تدقيق حسابات الصندوق ويقدم تيتولى م -16المادة 

 الى الهيئة العامة عن نتائج التدقيق.

الهيئة  ال يجوز النظر في تعديل احكام هذا النظام إال في اجتماع غير عادي تدعى اليه -15المادة 

 العامة وتعقده لهذا الغرض .

3111( لسنة 1واالعانات للمهندسين الزراعيين رقم )يلغى )نظام التقاعد  -17المادة   

عبد هللا الثاني بن الحسين 31/31/1222  

نائب رئيس الوزراء ووزير 

 النقل

 الدكتور صالح ارشيدات

 نائب رئيس الوزراء

 وزير الداخلية

 الدكتور عوض خليفات

 رئيس الوزراء

 ووزير الدفاع

 المهندس علي ابو الراغب

والشؤونوزير األوقاف   نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير دولة 



 والمقدسات االسالمية

 الدكتور عبد السالم العبادي

 الشؤون االقتصادية

 الدكتور محمد الحاليقة

 ووزير العدل

 فارس النابلسي

 وزير

 الخارجية

 عبد االله الخطيب

وزير الدولة للشؤون 

 البرلمانية

 يوسف الدالبيح

لشؤونوزير دول   

 التنمية االدارية

 الدكتور محمد ذنيبات

 وزير

 الصحة

 الدكتور طاريق سحيمات

 وزير االشغال

 العامة واالسكان

داالمهندس حسني ابوغي  

 وزير

 العمل

 عيد الفايز

 وزير

 المالية

 الدكتور ميشيل مارتو

 وزير

 السياحة واالثار

 عقل بلتاجي

 وزير

 التربية والتعليم

 الدكتور خالد طوقان

 وزير

 االعالم

 الدكتور طالب الرفاعي

 وزير الطاقة

 والثروة المعدنية

 المهندس وائل صبري

 وزير

 الشباب والرياضة

 سعيد شقم

وزير دولة ووزير الشؤون البلدية 

 والقروية والبيئة بالوكالة

 الدكتور عادل الشريدة

 وزير

الزراعة   

 زهير زنونة

 وزير

 الثقافة

 محمد الكايد الحياصات

 وزير

 المياه والري

 المهندس حاتم الحلواني

 وزير

 التخطيط

 جواد حديد

 وزير

 الصناعة والتجارة

 واصف عازر

 وزير

 البريد واالتصاالت

 الدكتور فواز حاتم الزعبي

 وزير

 التنمية االجتماعية

 تمام الغول

 وزير دولة

 للشؤون القانونية

 ضيف هللا

 


