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عاءغ مواضفات  

ملدة زالث س يواتو  اجلامؼةػىل حياة امعوبة يف  امخأ مني  
 

واملكي، واميت ثلع ػىل  ظوبة  بيوغََ اجلزيئت اموفاة والاضابة ابمؼجز ادلامئ اكفة حاال امخأ منيٌشمل ُذا  -1

  اجلامؼة، وبدون أ ي اس خثٌاء.   

ابمؼجز ادلامئ   بغظ اميظر غن ماكن حطول اموفاة والاضابة امخأ منيٌس خحق امخؼوًظ امللرر مبوجب ُذا  -2

 سواء داخل املموكة الاردهَة امِامشَة أ و خارهجا.

حلطول اموفاة أ و  بغظ اميظر غن ثوكيت وكوع امسبب املبارش امخأ منيٌس خحق امخؼوًظ امللرر مبوجب ُذا  -3

ؼمتد ثلٍرر اموفاة أ و ثلٍرر اترخي الاضابة ابمؼجزالاضابة ابمؼجز ادلامئ،  ادلامئ امواكع مضن اترخي رساين ُذا  ًو

 امخأ مني.

الاضابة ابمؼجز ادلامئ،  أ وبغظ اميظر غن سبب حطول اموفاة  امخأ منيٌس خحق امخؼوًظ امللرر مبوجب ُذا  -4

اذلي ٍرحكبَ امعامب  املخؼمد اءاالإًذأ ي شلك من اشاكل  أ ومبا يف ذكل احلاالت اميت ٍكون سبهبا الاهخحار، 

ىلًلع ػوََ، كام ٌشمل حاالت اخلول والاضعراب امؼليل اميت ثؤدي  أ وحبق هفسَ  الاضابة  أ وحطول اموفاة  اإ

 ابمؼجز ادلامئ.

خالل أ ي فطل من فطول امس ية  امخلٌَةمجَع امعوبة املسجوني يف جامؼة امعفيةل  امخأ منيٌشمل ُذا  -5

شمل اكفة   وامليلعؼني غن ادلراسة. املؤجوني امعوبةادلراس َة، مبا يف ذكل امفطل امطَفي، كام ٌو

 يف احدى احلاالت امخامَة: امخأ مني ٌشموِممن ظوبة اجلامؼة اذلٍن  ل يابمًس بة  امخأ منيًًهتيي غلد  -6

 .خترج امعامب من اجلامؼة -أ   

ىلاهخلال امعامب  -ب   سبب اكن. ل يحرك اجلامؼة  أ وجامؼة اخرى  اإ

 وفاة امعامب.  -ج 

رحالت داخل  أ ودورات  أ و بأ وشعةػىل اكفة ظوبة اجلامؼة اذلٍن ًوخحلون  امخأ منيٌس متر رساين ُذا  -7

ىلخارجَ، اضافة  أ والاردن  جازات همام اكن هوغِا وماكهنا. اإ  امعوبة اذلٍن مه يف اإ

من امخارخي اذلي حتددٍ اجلامؼة، وملدة زالث س يوات مذخامَة وػىل  اغخباراػىل حياة امعوبة  امخأ منيٌرسي ُذا  -8

فرتة  اىهتاءأ ي اهلعاع، وحيق نوجامؼة متدًد فرتة امخؼاكد فطاًل فطاًل بؼد مدار الاربؼة وامؼرشٍن ساػة دون 

د فرتة اهمتدًد غن س ية ثؼاكدًة واحدة، وخبالف  ذكل امخؼاكد وبيفس امسؼر الاضيل، ػىل ان ال حًز

 خعَا ومس بلا ػىل ظوب اهمتدًد. امخأ منيٌس خوجب ال مر موافلة رشكة 

اجلامؼة مغاايت  أ وظوبة اجلامؼة دون اجراء أ ي حفص ظيب هلم من كبل امرشكة  اكفةػىل  امخأ منيٌرسي ُذا  -9

 . امخأ مني

ةػىل زالث دفؼات  امخأ منيامس يوي مرشكة  امخأ منيثدفع اجلامؼة كسط  -11 ل امس ية لك هناًة ػام خال مدساًو

 من امؼلد. شِرامخؼاكدًة، حكون ادلفؼة اههنائَة يف هناًة اخر 



ماكفة حاالت امخؼوًظ وخملخوف اغامر امعوبة،  امخأ منياثبخا دون زايدة ظَةل مدة غلد  امخأ منيًبلى سؼر  -11

رسي ُذا امس ىلٌو  ازياء فرتة امخؼاكد. امخأ مني ؼر ػىل امعوبة اجلدد املضافني اإ

 امخامَة ثؼوًضًا غن لك خعر من اخملاظر امواردة كباةل لك مهنا يف حال حتللِا:جس خحق املبامؽ  -12

 املبوؽ)دًيار اردين( اخلعر #

 2111 ؼَةَ اموفاة امعب  .1

 2111 اموفاة اميامجة غن حادث .2

3. 
 داخوَة، شغب، فنت اموفاة اميامجة غن حروب، اضعراابت،

 زورات مسوحة، اغامل غيف، كوارث ظبَؼَة
2111 

 2111 امؼجز املكي ادلامئ همام اكن سببَ .4

 وس بة امؼجز  2111x امؼجز اجلزيئ ادلامئ همام اكن سببَ .5

حتدًد هوع امؼجز ووسبذَ ًمت زبوت واكؼة اموفاة وسبهبا بشِادة اموفاة امطادرة من اجلِات اخملخطة، كام ًمت  -13

 اجلامؼة، وثؼمتد امخلاٍرر امطادرة غهنا من كبل اجلامؼة وامرشكة. ثؼمتدُابلرار)هنايئ( من انوجية امعبَة اميت 

 امؼجز دون حتدًد أ ي فرتات الس مترار زبوت امؼجز. معامباتثرصف كمي  -14

ىليف حال وجود مضاغفات ادت الحلًا)بؼد دفع امخؼوًظ(  -15 ادلامئ، مبا يف ذكل  اجلزيئزايدة وس بة امؼجز  اإ

ىلحتوهل   اكفة امخبؼات املامَة ذلكل. ةر ظبَة اضومَة، ثخحمل امرشكجعز لكي دامئ ومبوجب ثلاٍر اإ

املشرتك  امعامباملس خفيد يف حاةل امؼجز فِو  ايف حاةل اموفاة مه امورزة امرشغَون، ام امخأ منيمن  املس خفيد -16

 هفسَ، ومغاايت ُذا امخؼوًظ ثؼخرب اجلامؼة ورًر امعامب املخويف اذلي ال وارث هل.

ىل (امخأ منيمن ُذا  نومس خفيدٍنامخؼوًضات املس خحلة ) كة بخحوًل كميةثلوم امرش  -17 ، واميت ثلوم اجلامؼة اإ

ىل بدفؼِابدورُا   املس خفيدٍن، وحسب الاضول. ُؤالء اإ

، وال حيق مِا امخأ منيدفع كمية امخؼوًضات املس خحلة مبوجب ُذا  ثأ خري أ وامزتاما اتما بؼدم جتزئة  ةثوزتم امرشك -18

ةالاغخذار  أ و امخأ خري أ واملامظةل  اس باب اكهت، وثلوم بدفع كمية امخؼوًضات املس خحلة خالل فرتة اس بوع  بأً 

 زمة املؼمتدة اضومًَا.اترخي اضدار اكفة امواثئق واملسدٌدات امال نمعل م

خالل مدة  ثلعكمية امخؼوًضات املس خحلة غن الارضار واحلوادث اميت ثوزتم امرشكة امزتاما اتما بدفع اكمل  -19

 هبا اجلامؼة، ظاملا اهنا وكؼت خالل كرتة رساين امؼلد. ثعاههبايف أ ي وكت  رساين امؼلد

، وحيق نوجامؼة املس خحلةاذلي حيطل بدفع امخؼوًضات  امخأ خريػىل  املرتثبةكة اكفة املسؤومَات ثخحمل امرش  -21

( من الاكساط املس خحلة نورشكة، امخأ خري ُذا)واًة اغباء اخرى ثخحموِا بسبب  خطم كمية ُذٍ امخؼوًضات

دفع مس خحلات امرشكة ػوهيا مفرتات ممازةل، ودون ان ٍكون نورشكة حق الاػرتاض  ثأ خريكام حيق نوجامؼة 

 ػىل ذكل هنائًَا.

نوجامؼة يف حال  %( من ضايف امرحب )خالل ثكل امس ية(61كة يف هناًة لك س ية ثؼاكدًة بدفع )ثلوم امرش  -21

 %( من املسط امس يوي ًعرح مهنا: 81ساب ضايف امرحب كام ًيل: )حتللَ، وحكون كاػدة احد 

 املعامبات املدفوػة خالل امس ية -

 املوكوفة خالل امس يةاملعامبات  -

 املعامبات اميت ال حزال كيد امدسوًة خالل امس ية -



ًؼاد اميظر مع هناًة امؼلد) يف حال كوهَ مطاحل اجلامؼة( ابحدساب مؼادةل املشاركة يف الارابح بؼد جسوًة 

 املوكوفة وحتت امدسوًة. املعامباتاكفة 

بخلدمي كشوفات مامَة اضومَة نوجامؼة، وذكل خالل شٍِرن من اىهتاء لك س ية ثؼاكدًة، مبًٌَاً  ةثوزتم امرشك -22

 اميت ال حزال كيد امدسوًة. أ وواملعامبات املدفوػة وثكل املوكوفة  لبوضةامل فهيا كمية الاكساط 

جس متر مسؤومَة امرشكة بؼد اىهتاء مدة امؼلد غن حاالت اموفاة وامؼجز ادلامئ اميت حدث كبل اىهتاء امؼلد،  -23

ىلو   براء ذمهتا وحسب الاضول.اإ بدفع اكمل كمية امخؼوًضات املس خحلة و  كياهماحني  اإ

ة 11بًس بة ) ثيفيذثوزتم امرشكة بخلدمي كفاةل حسن  -24 حاةل%( من املمية امخلدًٍر ة املفؼ مالإ  مدةل ظَةل و ساًر

 امؼلد.

جراءات الإ وا وابل حاكمامللدم مهنا  وامؼرضحاةل الإ يف دغوة امؼعاء وكرار ا دثوزتم امرشكة امزتاما اتما مبا ور -25

 ؼة.امليطوص ػوهيا يف هظام انووازم وال شغال يف اجلام

جراءاتماكفة اخملاظر وبدون اًة اس خثٌاءات ظبلًا  امخأ منيثطدر امرشكة بوامص  -26 ػوهيا دومَا وحموًَا  املخؼارف مالإ

ذا وكع ثياكظ  امللدمةوحسب امامنذج  امخأ منييف اغامل   امخأ منيثؼارض بني رشوط بومَطة  أ ومن امرشكة واإ

 ال.وأ  ابمرشط اذلي فيَ مطوحة امعامب  فيأ خذ؛ غرض امرشكة أ و

امخلدًٍرة نوؼعاء واًة رسوم اخرى ملررة  االإجاممَةثوزتم امرشكة بدفع رسوم امعوابع واجلامؼات غن املمية  -27

 مبوجب املواهني والاهظمة املؼمول هبا ابملموكة.

ا  امللدمةواكفة امواثئق  يف اجلامؼةًؼخرب اميظام املاهوين  -28 اخملخطة  اجلِاتنوؼعاء واملراسالت امالحلة اميت ثلُر

 من كرار االإحاةل. ًخجزأ  ابمؼعاءات يف اجلامؼة، جزءًا ال 

ػىل ملاػد ادلراسة يف امفطل ال ول من  ( ظامب وظامبة8111) أ ػداد امعوبة يف خمخوف امخخططات وادلرجات:

 .ال ػداد كابةل نوزايدة واميلطان حسب جسالت اجلامؼة امرمسَةُذٍ و  2121/2122امؼام ادلرايس 

 


