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نظام التقاعد والضمان االجتماعي
للمحامني النظاميني وتعديالته

الفصـل االول
مـواد عـامــة
املادة  )1( :اسم النظام والعمل به

يسمى هذا النظام (نظام التقاعد والضمان االجتماعي للمحامني
النظامي�ين لس��نة  )1970ويعم��ل به من تاريخ نش��ره ف��ي اجلريدة
الرسمية.

املادة  )2( :تعريفات

يكون للعب��ارات واأللفاظ الواردة في هذا النظام املعاني اخملصصة
لها ادناه اال اذا دلت القرينة على غير ذلك:
القانون :قانون نقابة احملامني النظاميني النافذ.
النقابة :نقابة احملامني النظاميني في اململكة االردنية الهاشمية.
اجمللس :مجلس نقابة احملاميني املنتخب وفقا ً ألحكام القانون.
احملامي :اي محام اردني مسجل في سجل احملامني األساتذة املزاولني
واملشترك في صندوق التقاعد والضمان االجتماعي املنشأ
وفقا ً ألحكام هذا النظام.
ممارسة املهنة :ممارس��ة أعمال احملاماة املنص��وص عليها في القانون
بصورة فعلية شريطة أن يثبت احملامي تفرغه لهذه املهنة
وممارس��ته أعمالها بكافة وس��ائل االثبات التي يقنع بها
اجمللس.
اخللف العام وتعني:
 -1ارملة او ارامل احملامي املتوفي.
 -2اوالده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشر من العمر.
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 -3اوالده الذكور الذين هم في دور التحصيل العلمي العالي فعال ً
حتى سن اخلامس��ة والعشرين ويشترط فيه املداومة الفعلية
ال اإلنتساب.
 -4اوالده الذك��ور املصابني بعاهة جس��دية أو عقلية متنعهم من
كسب معاشهم اذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف.
 -5بناته العازبات أو املترمالت او املطلقات اللواتي بال عمل.
 -6والديه اللذين بال عمل وبال معيل.
 -7األخ��ت او األخ��وات غير املتزوجات او األرام��ل الالتي بال عمل اذا
كان املتوفي املعيل الوحيد لهن.
الطواب��ع  :وتعنى طوابع املرافعة املبينة في الفصل اخلامس من هذا
النظام.
التعويض  :املبلغ الذي يدفع ملن ال يستحق التقاعد وفق احكام هذا
النظام.
السنة  :س��نة ميالدية ابتداؤها التاريخ الذي بدا فيه احملامي ممارسة
املهنة.
اخلزانة  :خزانة التقاعد والضمان االجتماعي.

املادة  )3( :غايات خزانة التقاعد والضمان االجتماعي

تنش��ا في النقابة خزانة للتقاعد والضمان االجتماعي للمحامني
غايتها:
 .1تأمني دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمس��تحقني منهم وفقا ً
ألحكام هذه النظام.
 .2تأمني اخلدمات في أي من حاالت التوقف عن العمل.

املادة  )4( :االدارة واالشراف على اخلزانة

يق��وم اجمللس ب��إدارة اخلزانة واإلش��راف عليه��ا واتخ��اذ االجراءات
الالزمة لتحصيل أموالها وحس��ن استثمارها وتعيني رواتب التقاعد
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والتعويضات واخلدمات ألصحاب احلقوق وقطعها وبكل ما يتفرع عن
ذلك وفقا ً ألحكام هذا النظام.

املادة  )5( :املستفيدون من اخلزانة

أ .يكون االش��تراك في صندوق التقاعد والضمان االجتماعي اختياريا ً
للمحامي وال يحق له ان يستخدم هذا االختيار اال مرة واحدة ،وذلك
عند تقدمي طلب التسجيل في سجل احملامني األساتذة.
ب .يستفيد من خدمات الصندوق احملامي وأسرته وهم الزوجة واألوالد
ممن يعولهم وفق الش��روط التي تسمح باس��تفادتهم من الراتب
التقاعدي للمحامي املتوفى.

املادة  )6( :تنفيذ خدمات اخلزانة

يت��م تنفي��ذ اخلدم��ات الت��ي تتوالها اخلزان��ة حس��ب امكانياتها
وف��ي حدود موازنتها ويحدد اجمللس س��نويا ً هذه االمكانيات ونس��ب
املساهمة فيها.

املادة  )7( :التوكيل بضمان احلوادث وموضوع هذا النظام

يج��وز للمجل��س عندما يجد ذلك مناس��با ً أن ي��وكل بقرار معلل
ووفق دراسة دقيقة ضمان احلوادث واحلاالت موضوع هذا النظام كليا ً
او جزئيا ً الى ش��ركة تأمني او مؤسسة ضمان صحي او اجتماعي اذا
كان ذلك أنفع للمس��تفيدين وان يوسع مدى شمول هذا النظام الى
التأمني على حياة املستفيدين من هذا النظام.

املادة  )8( :ايداع االموال التي جتمع باسم اخلزانة

يختار اجمللس مصرفا ً او اكثر اليداع األموال التي جتمع باسم اخلزانة.

املادة  )9( :السحب من اموال اخلزانة

يس��حب ما يلزم من األموال من الصرف مبوجب ش��يكات يوقعها
النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمني صندوق أو من يختاره اجمللس
في حال غيابه النقابة بناء على قرار من اجمللس.
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املادة  )10( :امليزانية السنوية

يض��ع اجمللس في ش��هر كانون الثاني من كل عام ميزانية الس��نة
املقبل��ة ويعرضها على الهيئ��ة العامة للتصديق عليها ،ويس��تمر
العمل مبيزانية الس��نة الس��ابقة حتى يتم التصدي��ق على موازنة
السنة املقبلة.

املادة  )11( :تدقيق حسابات اخلزانة

للهيأة العامة انتخاب فاحص حس��ابات لتدقيق حسابات اخلزانة
ووضع تقرير عنها كل سنة.

الفصل الثاني
االحالة على التقاعد
املادة  )12( :شروط االحالة على التقاعد

يحق للمحامي ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت الشروط
التالية:
 .1ان يكون ممارسا ً للمحاماة ومسجال ً في سجل احملامني املزاولني في
تاريخ الطلب.
 .2ان ال تق��ل مدة ممارس��ته للمحاماة عن ثالثني س��نة س��واء كانت
مستمرة ام متقطعة.
 .3ان يكون قد اكمل الستني من عمره.
 .4ان يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوق النقابة واخلزانة من
رس��وم التسجيل واالشتراكات السنوية وأية رسوم او عوائد او ذمم
اخرى منذ قيد اسمه في سجل احملامني حتى تاريخ طلبه التقاعد.

املادة  )13( :االستثناء من حكم املادة السابقة

على الرغ��م مما ورد في املادة ( )12من ه��ذا النظام يجوز للمجلس
احالة احملامي على التقاعد ،بناء على طلبه ،في أي من احلاالت التالية:
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 .1اذا بلغت مدة ممارس��ته للمحاماة ثالثني سنة فأكثر وان لم يكمل
الستني من عمره.
 .2اذا بلغ��ت مدة ممارس��ته للمحاماة عش��رين س��نة فأكثر وأكمل
الستني من عمره.
 .3اذا بلغت مدة ممارس��ته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز
عن ممارس��ة املهنة عل��ى ان يثب��ت العجز بتقرير م��ن جلنة طبية
يعتمدها اجمللس.

املادة  )14( :ممارسة املهنة الغراض التقاعد

تعتبر املدد التالية مدة ممارسة للمهنة ألغراض التقاعد:
 .1م��دة امل��رض الذي أقعده عن العمل ويثبت امل��رض بتقرير من جلنة
طبية يعتمدها اجمللس.
 .2امل��دة الت��ي يقضيها احملام��ي في اخلدم��ة االجبارية ف��ي القوات
املسلحة بعد ان يكون قد مارس احملاماة.
 .3مدة توقيف احملامي او اعتقاله او حبسه ألسباب سياسية.
 .4مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام احملامي مبمارسة املهنة.
 .5مدة تعاطي املهنة امام احملاكم األردنية والفلس��طينية قبل نفاذ
قان��ون نقابة احملامني النظاميني رقم  31لس��نة  ،1950ويش��ترط
حلساب املدة مع مراعاة احكام املادة ( )16من هذا النظام ،ان يكون
احملام��ي قد مارس املهنة مدة ال تقل عن خمس س��نوات بعد نفاذ
قانون نقابة احملامني النظاميني رقم  31لس��نة  1950ودفع الرسوم
املستحقة لصندوقي النقابة واخلزانة.
 .6املدة التي يقضيها احملامي امينا ً عاما ً متفرغا ً او مساعد أمني عام
متفرغا ً الحتاد احملامني العرب.

املادة  )15( :االصابة بعاهة مستدمية او مرض مينع من ممارسة املهن

يج��ب احال��ة احملامي عل��ى التقاعد ولو لم يطلب ذل��ك اذا اصيب
بعاهة مس��تدمية او مرض اقعده عن ممارسة املهنة كاجلنون والفالج

5

نظام التقاعد والضمان االجتماعي

وفقدان الذاكرة ويثبت ذل��ك بتقرير من جلنة طبية يعتمدها اجمللس،
شريطة ان تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.

املادة  )16( :أحكام االحالة على التقاعد

يترتب على احالة احملامي على التقاعد األحكام التالية:
 .1نقل اسمه الى جدول احملامني املتقاعدين.
 .2االمتن��اع ع��ن قبول أي عم��ل جديد من اعمال احملام��اة اعتبارا ً من
تاري��خ تبليغه قرار االحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته
او أصوله او فروعه.
 .3جمللس النقابة ان يأذن له باالس��تمرار حلني اجناز قضاياه التي كانت
رهن احملاكمات قبل تقدميه طلب االحالة على التقاعد.
 .4إذا خالف اي حكم م��ن أحكام هذه املادة ينبه بكتاب الى التوقف
عن اخملالفة خالل مدة أس��بوع من تاري��خ تبليغه ويوقف دفع راتبه
التقاع��دي مؤقت��اً ،فإن ل��م ينفذ مضم��ون التنبيه يقط��ع راتبه
التقاعدي ملدة يحددها اجمللس.

املادة  )17( :مخالفة احملامي التقاعد لكرامة مهنة احملاماة

للمحام��ي املتقاع��د ان ميارس جميع االعمال ولك��ن ال يجوز له ان
ميارس عم�لا ً يتنافى مع كرامته وكرامة احملاماة ويظل مس��ؤوال ً عما
تفرض��ه عليه واجبات املهنة وآدابها ومقي��دا ً بالعمل على ما يصون
كرامت��ه وكرامة النقابة واذا خالف ذل��ك يحاكم تاديبيا ً وتوقع عليه
احدى العقوبات التالية:
 .1التنبيـــه.
 .2قطع الراتـب التقاعدي ما دام مرتكبا ً للمخالفات.
 .3قطع الراتـب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد الى ورثته بعد وفاته.

املادة  )18( :اعادة طلب التسجيل

للمحامي املتقاعد اذا لم يكن أكمل الس��تني من عمره ان يطلب
تسجيل اسمه مجددا ً في سجل احملامني املزاولني اذا آنس في نفسه
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القدرة على ممارس��تها وعلى ان ال يس��تعمل هذا احلق ألكثر من مرة
واحدة ويترتب على ذلك ما يلي :
 .1وقف صرف الرات��ب التقاعدي اعتبارا ً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول
طلبه.
 .2تسري عليه األحكام اخلاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم
االنتساب ،وبدالت االشتراك لصندوقي النقابة واخلزانة.
 .3ان ال يطل��ب إحالت��ه على التقاعد ثانية قبل مضى خمس س��نوات
على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجددا ً في سجل احملامني املزاولني.

املادة  )19( :اجلمع بني راتب التقاعد وبني راتب آخر
يجوز اجلمع بني راتب التقاعد وبني اي راتب آخر.

املادة  )20( :احلجز على راتب التقاعد

راتب التقاعد راتب لإلعاشة ال يجوز حجز أكثر من ربعه اال لنفقة
األصول أو الفروع والزوجات.

الفصل الثالث
احلقوق التقاعدية
املادة  )21( :احلقوق التقاعدية

تش��مل احلق��وق التقاعدية حيثم��ا وردت في هذا النظ��ام الراتب
التقاعدي الشهري والتعويض املقطوع.

املادة  )22( :الراتب التقاعدي

يس��تحق احملامي الذي يحال عل��ى التقاعد راتب��ا ً تقاعديا ً مقداره
ثالثون دينارا ً عن كل س��نة مارس فيها املهنة ممارس��ة فعلية على ان
تراع��ى في ذلك أحكام املادة ( )56من هذا النظام وحس��ب النس��بة
التي يقررها اجمللس .

املادة  )23( :طلب التعويض للمحامي املعتزل

.1أ .يحق للمحامي الذي ال يس��تحق التقاعد اذا بلغت مدة ممارسته
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للمهنة خمس��ة عش��ر عاما ً واعت��زل املهنة نهائي��ا ً ان يطلب
تعويض��ا ً ولو ل��م يكن مس��تحقا ً للتقاعد ويس��تحق في هذه
احلالة تعويض��ا ً مقطوعا ً وهو نصف الرات��ب التقاعدي الكامل
مضروبا ً بعدد سني ممارسته املهنة.
ب .ينتق��ل حق احملامي الوارد في البند (أ) من هذه الفقرة الى ورثته
بعد وفاته.
 .2اذا اراد احملام��ي املعتزل في الفقرة الس��ابقة العودة الى العمل ان
يطل��ب الى مجلس النقابة إعادة قي��ده بعد أن يعيد كامل املبالغ
التي تسلمها دفعة واحدة قبل اعطاء القرار بإعادته.

املادة  )24( :احتساب مدة ممارسة املهنة

يراعى في احتساب مدة ممارسة املهنة ما يلي:
 .1اذا كانت املدة ال تتجاوز ثالثة شهور تهمل.
 .2اذا جتاوزت املدة ثالثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور فتعتبر نصف
سنة.
 .3اذا جتاوزت املدة ستة شهور ،تعتبر سنة كاملة.

املادة  )25( :ما يستحقه احملامي احملال على التقاعد حسب املادة ()15

يستحق احملامي احملال على التقاعد حسب املادة ( )15احلقوق التالية:
 .1ثالثون دينارا ً عن كل س��نة مارس فيها املهنة ممارسة فعلية على
ان تراعى في ذلك أحكام املادة ( )56من هذا النظام.
 .2إذا حصل��ت اإلصابة التي عطل��ت احملامي عن العمل اثناء املرافعة
أو بسبب احملاماة يستحق ضعف ما يستحقه مبوجب الفقرة (.)1
 .3اذا ادت االصابة الى موته انتقلت احلقوق التقاعدية املبحوث عنها
في الفقرتني السابقتني الى خلفه.

املادة  )26( :راتب التقاعد للمحامي املتوفى

اذا توف��ى احملامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس س��نوات
فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقا ً الحكام املادة السابقة.
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املادة  )27( :انتقال احلقوق التقاعدية للمحامي للخلف العام

اذا توف��ى احملام��ي تنقل حقوق��ه التقاعدي��ة والتعويض��ات التي
يستحقها يوم وفاته الى خلفه العام.

املادة  )28( :كيفية توزيع احلقوقية التقاعدية للمحامي

توزع احلقوق التقاعدية للمحامي على املس��تحقني لها من خلفه
العام على الوجه التالي:
 .1اذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك
أكثر من أرملة واحدة دون ان يكون معهن احد آخر من املستحقني
وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي.
 .2اذا ت��رك ول��دا ً او اوالدا ً فقط ،اخذ او اخذوا كام��ل الراتب التقاعدي
بالتساوي بينهم.
 .3اذا ترك أحد والديه او كليهما اخذ او اخذا نصف الراتب التقاعدي
بالتساوي بينهما.
 .4اذا ترك اختا ً او اخوات فقط اخذت او اخذن نصف الراتب التقاعدي
بالتساوي بينهن.
 .5اذا ت��رك ارملة او ارامل وولدا او اوالدا ً اخ��ذت األرملة او األرامل ثلث
الرات��ب التقاعدي بالتس��اوي بينهن واخذ الول��د أو االوالد الرصيد
الباقي بالتساوي بينهم.
 .6اذا ترك أرمل��ة او أرامل ووالدين او احدهما اخذ الوالدان او احدهما
الربع بالتس��اوي بينهما واخذت األرمل��ة او األرامل الرصيد الباقي
بالتساوي بينهن.
 .7اذا ت��رك أرمل��ة او أرامل وول��دا ً او اوالد ووالدي��ن او احدهما واختا ً او
اخوات فيقس��م الراتب التقاعدي -كامال ً -بينهم حس��ب النسب
االتية:
 الربع ،لألرملة او األرامل بالتساوي بينهن. -النصف ،للولد او األوالد بالتساوي بينهم.
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 الثمن ،للوالدين او احدهما بالتساوي بينهما. الثمن ،لألخت او األخوات بالتساوي بينهن. وان لم يوجد احد هؤالء فان نصيبه يوزع على اآلخرين بنفس هذهالنس��بة والفاضل عنها يعطى الى الولد او الى االوالد ان وجدوا
واال فيعطى الى األرملة او األرامل وإال فيصبح ملكا ً للخزانة.

املادة  )29( :الراتب التقاعدي اخملصص ألرملة احملامي

 .1ينقطع الراتب التقاعدي اخملصص لألرملة عند زواجها او توظيفها
ويع��اد لها عند طالقها أو ترملها أو ترك الوظيفة ،اما عند زواجها
مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً.
 .2يس��تمر ص��رف الراتب التقاعدي للولد  -ابن��ا ً او بنتا ً الى ان يكمل
الثامنة عشرة من عمره باستثناء احلاالت التالية:
أ  .اذا كان مس��تمرا ً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي
له ال��ى ان يكمل حتصيله العالي على ان ال يتجاوز عمره خمس
وعشرون عاماً.
ب .اذا كان عاجزا ً عن حتصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر
صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً.
ج .اذا كان��ت بنتا ً غير متزوجه فان راتبه��ا التقاعدي ينقطع عنها
عند زواجها او توظيفها ويعود لها عند الطالق او الترمل او ترك
الوظيفة اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائيا.
 .3ال يتناول كل من أب املتوفى وامه راتبا ً تقاعديا ً اال اذا كان معدما ً او
عاجزا ً عن حتصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر ميكن الزامه ش��رعا ً
بتامني معاشه ،ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى احلياة.
 .4ال تتن��اول اخ��ت املتوفى راتبا ً تقاعدي �ا ً اال اذا كانت معدمه وعاجزة عن
حتصي��ل رزقه��ا ولم يكن له��ا معيل آخر ميك��ن الزامه ش��رعا ً بتامني
معاشها ،وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها
عند الطالق او الترمل اما عند زواجها مرة اخرى فينقطع عنها نهائياً.
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املادة  )30( :وفاة احد افراد العائلة الذي كان يتقاضى راتب تقاعدي

 .1اذا توف��ي أحد اف��راد العائلة الذي كان يتقاضى راتب��ا ً تقاعديا ً فإن
راتبه ال ينتقل الى ورثته الشرعيني وامنا يصبح ملكا ً للخزانة.
 .2واحلصة املقطوعة من احدهم لس��بب قانوني ينتقل نصفها الى
بقية املستحقني والنصف اآلخر يصبح ملكا للخزانة.

املادة  )31( :بدء حساب الراتب التقاعدي

يبدا حس��اب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار اإلحالة على التقاعد
للمحامي أو من تاريخ وفاته.

املادة  )32( :ابالغ النقابة عن كل ما يؤثر في احلقوق التقاعدية

عل��ى كل مس��تحق للتقاعد ان يبلغ نقاب��ة احملامني من وقت آلخر
بكل ما من ش��أنه في حق من احلق��وق التقاعدية  -كحقيقة العمر
وترك الدراس��ة والزواج والطالق واملوت ،ومن يتخلف عن هذا التبليغ
يحاكم تأديبيا ً ويحكم عليه باحدى العقوبتني التاليتني او بهما معاً:
 .1قطع الراتب التقاعدي عنه ملدة ال تتجاوز ثالثة شهور.
 .2استيفاء ما تعرضت له اخلزانة من ضرر نتيجة صرفها راتبا ً تقاعديا ً
او مكافئة بغير حق.

املادة  )33( :االنقطاع عن استالم الراتب التقاعدي مدة سنة فاكثر

كل مس��تحق لراتب تقاعدي  -ولم يكن قاصرا ً او معتوهاً ،انقطع
عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك املدة
اال اذا اثبت ان ذلك اإلنقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به اجمللس.

املادة  )34( :الرواتب التقاعدية املتراكمة

ال يج��وز صرف روات��ب تقاعدية متراكمة عن م��دة تزيد على ثالثة
سنوات مهما كانت األسباب.

املادة  )35( :احلرمان من احلقوق التقاعدية

يحرم احملامي من حقوقه التقاعدية في احلالتني التاليتني:

11

نظام التقاعد والضمان االجتماعي

 .1اذا حكم عليه تاديبيا ً بش��طب اس��مه من سجل احملامني او باملنع
من ممارسة املهنة نهائياً.
 .2اذا اكتسب جنسية لدولة اجنبية غير عربية.

املادة  )36( :احلجز على احلقوق التقاعدية

 .1ال يجوز حجز احلقوق التقاعدية لقاء الدين ألكثر من ربع الراتب إال
اذا كان لنفقه.
 .2وال يجوز كذلك التبايع عليها او التنازل عنها للغير.

املادة  )37( :الضمان االجتماعي
ملغـــاة.

املادة  )38( :العمليات اجلراحية

أ  .تتحم��ل اخلزان��ة نصف أجور العملي��ات اجلراحي��ة دون العمليات
التجميلي��ة وتش��مل ه��ذه األج��ور نفق��ات التحلي��ل والتصوير
الش��عاعي والتخطي��ط والتخدي��ر وقيمة الدم ونفق��ات االقامة
والت��داوي عل��ى ان ال يزيد مجموع األجور والنفق��ات على ثالثمائة
دينار.
ب .تتحمل اخلزانة نصف ما يزيد عن عشرين دينارا ً من نفقات املعاجلة
الطبية على ان ال يزيد على ثالثمائة دينار.

املادة  )39( :العمليات اجلراحية خارج االردن

العملي��ات اجلراحية واملعاجلات الطبية املش��ار اليها في املادة ()38
والتي ال ميكن اجراؤها في األردن بناء على تقرير من طبيبني معتمدين
م��ن اجمللس تتحمل اخلزانة نصف نفقاتها اس��تنادا ً الى وثائق ثبوتية
توافق عليها الهيأة الطبية املعتمدة من اجمللس على ان ال يزيد املبلغ
على ستمائة دينار كما تتحمل اخلزانة في هذه احلالة نفقات السفر
مبوجب تذاكر الس��فر بالدرجة الس��ياحية املستعملة لهذا الغرض
وعلى ان ال تتجاوز مبلغ ثالثمائة دينار.
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املادة  )40( :تأمني التخفيضات للمحامني واسرهم

 .1تؤم��ن اخلزان��ة للمحام�ين وأس��رهم التخفيض��ات التي يحصل
عليها اجمللس نتيجة مس��اعيه أو تعاقده م��ع األطباء والصيادلة
واملستش��فيات واملؤسس��ات لنقل الدم ودور التحلي��ل والتصوير
والتنظي��ر والتخطي��ط والتخدي��ر ومختلف املنظم��ات في كافة
اجملاالت.
 .2يصدر مجلس النقابة الئحة تنظيمية يوزعها سنويا ً على احملامني
تتضمن كافة املعلومات املتعلقة بالتخفيضات.

املادة  )41( :احملامي املنقطع السباب سياسية

اذا انقط��ع احملام��ي ع��ن عمله بس��بب توقيف��ه سياس��يا ً يدفع
للمحامي أو ألسرته مرتبا ً شهريا ً يعادل نصف املرتب التقاعدي احملدد
لذلك العام ،ضم��ن امكانيات خزانة التقاع��د والضمان االجتماعي
وحسب تقدير اجمللس.

املادة  )42( :االنقطاع بسبب املرض

اذا انقط��ع احد احملامني عن عمله بس��بب م��رض مينعه من العمل
بأكثر من ش��هر تدفع له معونة مقطوعة عن كل ش��هر تال او جزئه
مبعدل املرتب التقاعدي الكامل املقرر ملن أكمل مدة ثالثني سنة ضمن
امكانيات اخلزانة حسب تقدير اجمللس وملدة ال تتجاوز السنتني على ان
يثب��ت املرض بالتقارير الطبية الصادرة عن األطباء املعتمدين من قبل
اجمللس وتقطع املعونة حال استفادة احملامي من أحكام قانون التقاعد.

املادة  )43( :شروط االستفادة من خدمات الضمان االجتماعي

يشترط لالستفادة من خدمات الضمان االجتماعي توفر ما يلي:
 .1ان يكون احملامي مس��جال ً في ج��دول النقابة ومقيما ً اقامة فعلية
في منطقته��ا وقائما ً بواجباته ومتوفرة فيه الش��روط املنصوص
عليها في قانون احملاماة الساري املفعول.
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 .2ان ال تكون حالته مشمولة بأحكام قانون التقاعد.
 .3ان يقدم احملامي او أحد افراد أس��رته حس��ب احلال الى اجمللس طلبا ً
خطي��ا ً للحص��ول على املعونة املش��ار اليها في امل��ادة (  ) 42عند
نش��وء امل��رض او خالله وتبدأ املعونة عند توفر أس��بابها من تاريخ
تقدمي الطلب على ان يراعي في ذلك نص املادة (.)42
 .4ان يرف��ق بالطل��ب األوراق الثبوتية التي يحدده��ا اجمللس في تاريخ
املنح او التي تطلبها في احلاالت االخرى.
 .5ان تكون األمراض واالصابات حاصلة بعد تاريخ تسجيل احملامي في
النقابة او إعادة تسجيله ويحدد اجمللس مقدار مساهمة الصندوق
في احلاالت التي تتفاقم بعد تاريخ تسجيل املشترك في اجلدول.

املادة  )44( :البت في الطلبات

عل��ى مجل��س النقابة ان يبت ف��ي الطلب املق��دم اليه خالل مدة
ال تزيد عن خمس��ة عش��ر يوما ً من تاريخ تس��جيل الطلب في ديوان
النقابة اذا كان مس��تكمال ً وثائقه ومن تاريخ اس��تكمالها في حالة
عدم ارفاقها بالطلب.

املادة  )45( :احلرمان من مساعدات اخلزانة

يح��رم احملامي من مس��اعدات اخلزانة ملدة ال تزيد عن س��نة واحدة
اذا ق��ام او حاول القي��ام بأعمال تؤدي الى االض��رار بالصندوق ،ويحرم
م��ن هذه املس��اعدة نهائيا ً في حال��ة التكرار ويس��ترد منه ما يكون
قد اس��توفاه بدون حق دون حاجة حلكم او انذار فضال ً عن املسؤولية
التاديبية واجلزائية ،ويس��ري احلرمان على أفراد اس��رة املش��ترك كما
يحدد النظام الداخلي واملؤيدات املطبقة بشانها.
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الفصل اخلامس
واردات خزانة التقاعد
والضمان االجتـمـاعي
املادة  )46( :موارد خزانة التقاعد والضمان االجتماعي

تتالف م��وارد خزان��ة التقاعد والضم��ان االجتماعي م��ن املصادر
التالية:
 .1ثلثا الرس��م الس��نوي احملدد مبوجب نظام الرسوم وطوابع املرافعة
الساري املفعول.
 .2الرسوم املفروضة مبوجب هذا النظام واملبينة في املواد التالية.
 .3تخصيص��ات احلكومة (وه��ي التخصيصات التي تق��رر احلكومة
دفعها لصندوق التقاعد والضمان االجتماعي في كل عام).
 .4االعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق
التقاعد والضمان االجتماعي على ان ال تقل عن ثلث هذه الواردات.
 .5ريع أم��وال النقابة وصندوق النقابة والضمان االجتماعي املنقولة
وغير املنقولة.
 .6الهبات والوصايا شرط موافقة مجلس النقابة على قبولها.
 .7ريع طوابع املرافعة.
 .8جمي��ع الغرامات التي حتصل مبوجب ه��ذا النظام أو مبوجب قانون
احملامني النظاميني او أي نظام صادر مبقتضاه.
( %10 .9عش��رة باملائة) من املبالغ التي حتكم بها جلان تقدير االتعاب
ويلزم بدفعها احملامي احملكوم له.

املادة  )47( :تنمية موارد وأموال اخلزانة

جملل��س النقابة أن يعمل على تنمية ام��وال وموارد اخلزانة بالطريق
الت��ي يراها وله ان يش��تري العقارات وينش��يء األبني��ة ويؤجرها وان
ميتل��ك األس��هم وبيعها وأن يس��لف مقابل تأمين��ات عقارية ولقاء
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فوائد قانونية ما يراه من اموال النقابة.

املادة  )48( :الرسم االضافي للصندوق

يدفع احملامي رسما ً اضافيا ً لصندوق التقاعد والضمان االجتماعي
بالشكل التالي:
أ  .مبلغ اربعني دينارا ً عند تسجيل احملامي في سجل احملامني املتمرنني
ألول مرة.
ب .مبلغ خمس�ين دين��ارا ً عند تس��جيل احملامي في س��جل احملامني
األساتذة الول مرة.
ج .عن��د اعادة قيد احملامي في س��جل احملام�ين املتمرنني يدفع نصف
الرسم املبني في الفقرة (ا).
د  .عند اعادة قيد احملامي في س��جل احملامني األساتذة املزاولني فيدفع
نص��ف الرس��م املبني في الفق��رة (ب) من هذه امل��ادة مضافا ً اليه
عش��رة دنانير عن كل س��نة مضت ولم ميارس خاللها املهنة بعد
استبعاد اسمه من سجل احملامني املزاولني.

املادة  )49( :الرسم السنوي للخزانـة

 .1يلتزم احملامي بدفع رسم سنوي للخزانة على النحو التالي :
 ( )70سبعون دينارا ممن لم يتجاوز الثالثني سنة من عمره. ( )80ثمانون دينارا ممن لم يتجاوز االربعني سنة من عمره. ( )100مائة دينار ممن لم يتجاوز اخلمسني سنة من عمره. ( )120مائة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز الستني سنة من عمره . ( )140مائة واربعون دينارا ممن جتاوز الستني سنة من عمره. .2يلتزم احملامي بدفع العائدات التقاعدية حلساب الضمان االجتماعي
على النحو التالي :
 ثمانية عشر دينارا ممن لم يتجاوز الثالثني سنة من عمره . -اربعة وعشرون دينارا ممن لم يتجاوز االربعني سنة من عمره .
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 ستة وثالثون دينارا ممن لم يتجاوز اخلمسني سنة من عمره . ثمانية واربعون دينارا ممن لم يتجاوز اخلمسني سنة من عمره . -ستون دينارا ممن جتاوز الستني من عمره .

املادة  )50( :الرسم السنوي عن التوكيل االلزامي للشركات

 .1يترت��ب عل��ى كل محام عني وكيال ً عاما ً او مستش��ارا ً لش��ركة او
مؤسس��ة او اكثر من الشركات واملؤسس��ات التي يوجب القانون
عليه��ا تعيني وكيل او مستش��ار لها ،ان يدفع الى اخلزانة رس��ما ً
سنويا ً اضافيا ً على النحو التالي :
أ  )60( .ستون دينارا عن الشركة او املؤسسة االولى .
ب )100( .مائة دينار عن الشركة او املؤسسة الثانية .
ج )150( .مائة وخمسون دينارا عن كل من الشركة الثالثة والرابعة
واخلامسة .
د )200( .مائتي دينار عن الشركة املساهمة العامة.
 .2تس��توفى الرس��وم املش��ار اليها في الفقرة ( )1من هذه املادة مع
رس��وم االشتراك الس��نوي اذا كانت الوكالة قائمة او خالل ستني
يوم��ا من تاري��خ تعيني احملام��ي وكيال ً او مستش��ارا ً للش��ركة او
املؤسسة.
.3أ .يترتب على احملامي ان يدفع الى اخلزانة ما نس��بته ( )%2من دخله
اخلاضع للضريبة واملتاتي من مهنة احملاماة.
ب .يتم حتصيل النسبة املش��ار اليها في البند (أ) من هذه الفقرة
م��ن دائرة ضريبة الدخ��ل واملبيعات وتنظم االج��راءات املتعلقة
بتحصيلها وتوريده��ا الى النقابة مبوجب اتفاق بني دائرة ضريبة
الدخل واملبيعات واجمللس.

املادة  )51( :طوابع املرافعة

تطب��ع طوابع املرافع��ة من قبل مجلس النقاب��ة بالفئات ذات ،10
 100 ،50و  250فل��س طبق��ا ً للرس��وم التي يحفظ ص��ورة عنها في
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مجل��س النقابة وصورة عنها ف��ي وزارة العدل وثالثة في وزارة املالية
وتباع ه��ذه الطوابع الى احملامني مبعرفة مجلس النقابة وينقش على
هذه الطوابع اسم اململكة االردنية الهاشمية ونقابة احملامني -خزانة
التقاعد -وقيمة الورقة.

املادة  )52( :الصاق طوابع املرافعة

تلصق طواب��ع املرافعة من قبل احملامني بالقيم وعلى املس��تندات
املبينة في نظام رسوم وطوابع املرافعة او اي نظام يقوم مقامه.

املادة  )53( :لصق وابطال الطوابع

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) باحلبر
والتواقيع واخلتم ويجب ان يكون واضحا ً وان يتجاوز االبطال حدود كل
طابع الى الورقة بحيث يتعذر اعادة استعمال هذه الطوابع.

الفصل السادس
أحكـــام عامــة
املادة  )54( :احلقوق املكتسبة على احملامني احملالني سابقا ً

ال يسري هذا النظام على احملامني الذين سبق واحيلوا على التقاعد
وحت��ددت حقوقه��م التقاعدية في ظ��ل النظام الس��ابق وتعديالته
وتس��تمر هذه احلقوق وفق النظام الس��ابق وتعديالته وتعتبر كأنها
صدرت مبوجب هذا النظام.

املادة  )55( :إسترداد ما يدفع للخزانة

ال يجوز املطالبة بإسترداد ما يدفع للخزانة من بدالت االشتراك.

املادة  )56( :في حالة النقص او االرتباك في خزانة التقاعد

اذا راى مجل��س النقابة ان دفع راتب التقاعد او التعويضات بصورة
كاملة يلحق نقصا ً او ارتباكا ً في خزانة التقاعد فيحق جمللس النقابة
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ان يخفض الراتب او التعويض بنس��ب تتالئم وحالة الصندوق املالية
ولي��س للمحامي او اخللف الع��ام الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد
استحقاقهم حق الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد احملامني) أو على
صن��دوق مجلس النقابة عندما يصبح في مق��دور الصندوق القيام
بكام��ل متوجبات��ه على ان ال يتج��اوز ما يصرف م��ن خزانة التقاعد
والضمان االجتماعي  %85من مجموع وارداتها السنوية.

املادة  )57( :تسجيل جميع املبالغ واألموال باسم خزانة التقاعد

تس��جل جميع املبال��غ واألموال املنقولة وغير املنقولة واألس��هم
وكاف��ة احلق��وق االخ��رى العائدة لهذا العام باس��م خزان��ة التقاعد
والضمان االجتماعي للمحامني النظاميني.

املادة  )58( :مصاريف ادارة خزانة التقاعد

جملل��س النقابة صرف ما يلزم من نفق��ات ومصاريف وأجور وأتعاب
تقتضي ادارة خزانة التقاعد والضمان مبوجب قرار من مجلس النقابة.

املادة  )59( :تقدمي الوثائق السنوية لكل شخص يتقاضى راتبا ً تقاعدي

على كل ش��خص يتن��اول راتبا ً تقاعدي��ا ً من اخلزان��ة ان يقدم الى
مجلس النقابة في ش��هري كانون الثاني ومتوز من كل س��نة الوثائق
التي تثبت بقاء احلالة التي استحق مبوجبها لراتب التقاعد ،واذا تاخر
عن تقدمي هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقدميها.

املادة )60( :

يستثنى من االستفادة من أحكام هذا النظام:
أ -احملامي غير االردني الذي يسجل ألول مرة في سجالت النقابة.
ب -احملام��ي ال��ذي بل��غ اخلامس��ة واالربعني م��ن عم��ره أو أكثر عند
التسجيل ألول مرة في سجل احملامني االساتذة.

املادة )61( :

إذا تبني للمجلس ان أحد ش��روط اإلحالة على التقاعد غير متوافر
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او غير صحيح فيحق للمجلس اعادة النظر في القرار والغاؤه .

املادة  )62( :االلغاءات

يلغ��ي هذا النظام (نظام تقاعد احملامني النظاميني لس��نة )1955
مع جميع التعديالت التي طرات عليه.
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