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نحن عبدهللا الثاني ابن الحسين ملك المملكة االردنيـــة الهاشميـــــة
بمقتضـــى المــــادة (  ) 31مـــــــن الدستــــــــــــــــــــــــــــــــــــور
وبنـاء على ما قــرره مجلـــس الــــــوزراء بتاريــخ 2020/10/14
نأمر بوضع النظام اآلتي -:
نظام رقم ( )106لسنة 2020
نظام الشؤون الةاصة بالمؤمن عليهم العسكريين
صادر بمقتضى البند ( )4من الفقرة ( أ ) من المادة (  ) 106من قانون الضمان
االتتماعي رقم ( )1لسنة 2014
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المةةةةادة  -1يسةةةةمى هةةةةذا النظةةةةام ( نظةةةةام الشةةةةؤون الةاصةةةةة بةةةةالمؤمن علةةةةيهم
العسةةكريين لسةةنة  )2020ويعمةةل بةةه مةةن تةةاريخ نشةةره فةةي الجريةةدة
الرسمية.
المادة -2تعتمد التعاريف الواردة في قانون الضمان االتتماعي حيثما ورد النص
عليها فةي هةذا النظةام مةا لةم تةدل القرينةة علةى غيةر ذلةك ويق ةد بكلمةة
القانون أينما وردت في هذا النظام قانون الضمان االتتماعي.
المادة-3أ -يشكل المجلس لجنة تسمى ( اللجنة المشتركة األولية للمؤمن علةيهم
العسةةكريين ) برئاسةةة احةةد مةةووفي المؤسسةةة يسةةميه المةةدير العةةام ،
وعضوية كل من-:
 -1مدير الوحدة التنظيمية الةاصة بالمؤمن عليهم العسكريين.
 -2أحد مووفي المؤسسة يسميه المدير العام.
 -3مندوب مةتص بشؤون التقاعد والضمان االتتماعي عن القةوات
المسلحة األردنيةة  -الجةيش العربةي يسةميه رئةيس هيئةة األركةان
المشتركة.
 -4مندوب مةتص بشؤون التقاعةد والضةمان االتتمةاعي عةن دائةرة
المةابرات العامة يسميه مدير المةابرات العامة.
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 -5مندوب مةتص بشؤون التقاعد والضمان االتتماعي عن مديريةة
األمن العام يسميه مدير األمن العام.
 -6منةةدوب عةةن مديريةةة التقاعةةد فةةي وزارة الماليةةة يسةةميه وزيةةر
المالية.
ب -يسةةمي المةةدير العةةام مةةن بةةين أعضةةاء اللجنةةة نائبةا ً للةةرئيس يمةةارس
صالحياته في حال غيابه.
ج -تتولى اللجنة المن وص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تسوية
حقوق المؤمن عليهم العسةكريين وفقةا ألحكةام القةانون وأحكةام هةذا
النظام على أن تتضةمن قةرارات اللجنةة نسةبة ودرتةة العجةز الةوارد
في قرار اللجنة الطبية المشتركة العليا.
د -تجتمةةع اللجنةةة بةةدعوة مةةن رئيسةةها أو نائبةةه عنةةد غيابةةه كلمةةا دعةةت
الحاتة لذلك ويكون اتتماعها قانونيا بحضور خمسة مةن أعضةائها
على االقل على أن يكةون رئةيس اللجنةة أو نائبةه مةن بيةنهم ،وتتةةذ
قراراتهةةا بعغلبيةةة أصةةوات أعضةةائها الحاطةةرين وفةةي حةةال تسةةاوي
األصوات يرتا الجانب الذي صوت معه رئيس االتتماع.
هـ -يسمي المدير العام أمةين سةر للجنةة مةن مةووفي الوحةدة التنظيميةة
المةت ةةة بةةالمؤمن علةةيهم العسةةكريين يتةةولى االعةةداد التتماعةةات
اللجنةةة وإحالةةة الملفةةات إليهةةا وتةةدوين محاطةةر تلسةةاتها وتنظيمهةةا
وحفةةظ الوثةةائق والقيةةود الةاصةةة بهةةا ومتابعةةة تبليةةغ قرارتهةةا وفقةةا
ألسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة.
و -ت ةةرف لةةرئيس اللجنةةة و لكةةل عضةةو مةةن أعضةةائها مكافةةعة مقةةدارها
( )50دينارا عن كل تلسة يحضرها علةى ان ال يتجةاوز مقةدار هةذه
المكافعة في تميع األحوال ()250دينارا شهريا.
ز -تكةةون قةةرارات اللجنةةة المشةةتركة االوليةةة للمةةؤمن علةةيهم العسةةكريين
قابلة لالعتراة أمةام اللجنةة المشةتركة االسةتئنافية للمةؤمن علةيهم
العسكريين خالل ( )30يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار .
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ح -1-للمدير العةام أو مةن يفوطةه الحةق فةي االعتةراة علةى قةرارات
اللجنة المشتركة األولية للمؤمن عليهم العسةكريين أمةام اللجنةة
المشةةتركة االسةةتئنافية للمةةؤمن علةةيهم العسةةكريين خةةالل مةةدة ال
تزيد على ( )90يوما ً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار لذوي
العالقة.
 -2إذا تم االعتراة وفقا ً ألحكام البند ( )1من هذه الفقةرة فيشةترط
على من قام باالعتراة أن يتنحى عن النظر فيه.
المةادة-4أ -يشةكل المجلةس لجنةة تسةمى ( اللجنةة المشةتركة االسةتئنافية للمةؤمن
عليهم العسكريين ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من -:
 -1رئيس دائرة التقاعد والضمان االتتماعي والمسةاندة االتتماعيةة
في القوات المسلحة األردنية – الجيش العربي .
 -2منةةدوب مةةةتص بشةةؤون التقاعةةد عةةن دائةةرة المةةةابرات العام ةة
يسميه مدير المةابرات العامة على أن ال تقل رتبته عن مقدم.
 -3مندوب مةتص بشؤون التقاعد والضةمان االتتمةاعي عةن األمةن
العام يسميه مدير األمن العام على أن ال تقل رتبته عن مقدم.
 -4مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية.
 -5مووفين اثنين من مووفي المؤسسة يسميهما المدير العام.
ب -يكةةون أعلةةى المنةةدوبين العسةةكريين رتبةةةً أو أقةةدمهم ترفيعةا ً فةةي حةةال
تسةةةاوي الرتبةةةة وحسةةةب مقتضةةةى الحةةةال نائبةةةا ً للةةةرئيس ويمةةةارس
صالحياته في حال غيابه.
ج -تتولى اللجنة النظر في االعتراطةات علةى قةرارات اللجنةة المشةتركة
األولية للمؤمن علةيهم العسةكريين ،وأي أمةور أخةرى يحيلهةا المةدير
العام اليها تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين.
د -1-تجتمةةع اللجنةةة بةةدعوة مةةن رئيسةةها أو نائبةةه عنةةد غيابةةه كلمةةا دعةةت
الحاتةةةة لةةةذلك ويكةةةون اتتماعهةةةا قانونيةةةا بحضةةةور خمسةةةة مةةةن
أعضائها على األقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
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 -2تتةذ اللجنة قراراتهةا بعغلبيةة أصةوات اعضةائها الحاطةرين وفةي
حةةةال تسةةةاوي األصةةةوات يةةةرتا الجانةةةب الةةةذي صةةةوت معةةةه رئةةةيس
االتتماع.
هـ -تكون القرارات ال ادرة عن اللجنة قرارات إدارية نهائية قابلة
للطعن أمام المحكمة اإلدارية خالل ( )60يوما من اليوم التالي
لتاريخ تبلغ القرار.
و -للمةةدير العةةام الطلةةب مةةن اللجنةةة إعةةادة النظةةر فةةي أي مةةن القةةرارات
ال ةةادرة عنهةةا إذا تبةةين أن هنةةاو بينةةات ووثةةائق تديةةدة تسةةتدعي
ذلك.
ز -يسةةمي المةةدير العةةام أمةةين سةةر للجنةةة يتةةولى االعةةداد التتماعاتهةةا
وتةةةدوين محاطةةةر تلسةةةاتها وتنظيمهةةةا وحفةةةظ الوثةةةائق والقةةةرارات
ومتابعةةة تبليغهةةا وفقةةا ألسةةس التبليةةغ القانونيةةة المعمةةول بهةةا فةةي
المؤسسة.
ح -ت رف لرئيس اللجنة و لكل عضو من أعضائها الحاطةرين مكافةعة
مقةةةدارها ( )300دينةةةار شةةةهريا ً شةةةريطة ان تعقةةةد اللجنةةةة اتتماعةةةا ً
شهريا ً واحدا ً على األقل.
المادة -5لكل مةن اللجنتةين المشةكلتين وفقةا ألحكةام المةادتين ( )3و( )4مةن هةذا
النظةةةام االسةةةتئناس بةةةيراء ذوي الةبةةةرة واالخت ةةةاص وطلةةةب البينةةةات
والوثائق الالزمة التي تراها اللجنة مناسبة.
المةةادة-6أ -مةةع مراعةةاة أحكةةام الفقةةرة (ب) مةةن هةةذه المةةادة ،تنظةةر المؤسسةةة فةةي
اصابات العمل للمؤمن عليه العسكري شريطة قيةام القةوات المسةلحة
االردنيةةة -الجةةيش العربةةي واالتهةةزة األمنيةةة ب ةابالغ المؤسسةةة عةةن
االصابة خالل سنتين من تاريخ وقوعها.
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ب -تطبةةق أحكةةام الفقةةرة(أ) مةةن هةةذه المةةادة علةةى اصةةابات العمةةل التةةي
وقعت قبل تاريخ  2019/10/1على أن يتم احتساب المدة المشار
اليهةةةةةا فةةةةةي الفقةةةةةرة(أ) مةةةةةن هةةةةةذه المةةةةةادة اعتبةةةةةارا ً مةةةةةن تةةةةةاريخ
.2019/10/1
ج -على الجهة التي ينتسب اليها المؤمن عليه العسكري تزويد اللجنةة
المشتركة األولية للمؤمن علةيهم العسةكريين المشةكلة وفةق أحكةام
هةةةذا النظةةةام بقةةةرار اللجنةةةة العسةةةكرية الةاصةةةة أو قةةةرار اللجنةةةة
العسةةةةكرية المشةةةةتركة الةاصةةةةة عنةةةةد انهةةةةاء او انتهةةةةاء خةةةةدمات
العسكريين.
المادة -7اذا عاد المؤمن عليةه العسةكري صةاحب راتةب التقاعةد المبكةر أو راتةب
اعتالل العجز الجزئي الطبيعي الةى عمةل مشةمول بعحكةام القةانون تتبةع
القواعد التالية-:
أ -تطبةق أحكةام الجمةع المن ةوص عليهةا فةي الفقةرتين (د) و(و) مةن
المادة ( )85من القانون على راتب التقاعةد المبكةر وراتةب اعةتالل
العجز الجزئي الطبيعي المة ص له.
ب -يسةةتمر صةةرف راتةةب االعةةتالل للمةةؤمن عليةةه العسةةكري المقةةرر لةةه
بموتب البند ( )1من الفقرة (ج) من المادة ( )76من القانون كما
هو.
المادة -8على المؤمن عليه العسكري الذي انتهت خدماته ألسباب صةحية التقةدم
بطلةةب تة ةةيص راتةةب اعةةتالل العجةةز الكلةةي الطبيعةةي الةةدائم أو راتةةب
اعةةتالل العجةةز الجزئةةي الطبيعةةي الةةدائم خةةالل سةةتة أشةةهر مةةن تةةاريخ
انتهةاء خدماتةه وذلةك مةن خةالل ادارات فةروع المؤسسةة أو مةن خةةالل
الجهةةة المكلفةةة بةةذلك لةةدى القةةوات المسةةلحة االردنيةةة -الجةةيش العربةةي
واالتهزة االمنية.
المةةادة -9لغايةةات تطبيةةق الفقةةرة (أ) مةةن المةةادة ( )78مةةن القةةانون يةةتم تحديةةد
القانون االفضل بتاريخ وفاة المؤمن عليه العسكري.
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المةةادة -10اذا كةةان للمةةؤمن عليةةه العسةةكري فتةةرات اشةةتراو عسةةكرية وأخةةرى
مدنيةةة وتةةوفي ولةةم يكةةن مسةةتوفيا ً للشةةروط الالزمةةة لتطبيةةق أحكةةام
البند( )3من الفقرة (ب) من المادة ( )71من القةانون ،تسةوى حقوقةه
عن فترات االشتراو المدنية وفقا ً ألحكام المادة ( )70من القانون.
المةةادة-11أ -ال يجةةوز شةةمول المةةؤمن عليةةه العسةةكري أثنةةاء فتةةرة شةةموله لةةدى
القةةوات المسةةلحة االردنيةةة -الجةةيش العربةةي واالتهةةزة االمنيةةة لةةدى
منشعة أخرى.
ب -يتم صرف فترات التةداخل للمةؤمن عليةه العسةكري التةي وقعةت قبةل
نفاذ هذا النظام عن فترات شموله لدى المنشيت غير العسكرية.
المةةادة-12أ -توقةةف رواتةةب التقاعةةد ورواتةةب االعةةتالل التةةي قامةةت المؤسسةةة
ب ةةرفها للمةةؤمن علةةيهم العسةةكريين أو لةةورثتهم قبةةل نفةةاذ احكةةام
نظام المؤمن عليهم العسكريين المشمولين بعحكام قةانون الضةمان
االتتمةةةةاعي رقةةةةم ( )61لسةةةةنة  2012وتحةةةةول تميةةةةع الحةةةةاالت
المذكورة إلى اللجنة المشتركة األوليةة للمةؤمن علةيهم العسةكريين
المشةةكلة وفقةةا ألحكةةام هةةذا النظةةام للنظةةر فيهةةا ،ويسةةتثنى مةةن ذلةةك
المةةؤمن علةةيهم العسةةكريين الةةذين تمةةت تسةةوية حقةةوقهم بموتةةب
القرارات ال ةادرة عةن اللجنةة المشةتركة المشةكلة بموتةب المةادة
( )7من ذلك النظام.
ب -تسةةترد المؤسسةةة رواتةةب التقاعةةد ورواتةةب االعةةتالل والتعويضةةات
دون الفوائد والتي قامت ب رفها للمؤمن عليهم العسكريين الةذين
تعرطوا إلصابات عمل وتلتزم القوات المسلحة األردنية واألتهزة
األمنية بة م هذه المبالغ من أتور المؤمن عليهم العسكريين.
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المادة -13في حال انتهةاء خدمةة المةؤمن عليةه العسةكري دون اسةتكمال شةروط
استحقاق راتب التقاعد المة ص وفقا ً ألحكام القانون وتم صرف أي
منفعةةة تعمينيةةة لةةه ألي سةةبب مةةن األسةةباب تلتةةزم المؤسسةةة فةةي حةةال
حرمانه بإعادة االشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنةه الةى وزارة
الماليةةة بعةةد حسةةم مقةةدار المبةةالغ التةةي ح ةةل عليهةةا ،وفةةي حةةال قلةةت
االشتراكات عن المبالغ الم روفة للمؤمن عليه تعود المؤسسة على
وزارة المالية بالفرق بينهما.
المادة-14أ -يستمر شمول المةؤمن عليةه العسةكري مةن خةالل القةوات المسةلحة
األردنية  -الجةيش العربةي أو األتهةزة االمنيةة فةي حةال إعارتةه أو
انتدابةةه أو الحاقةةه بالعمةةل فةةي أي منشةةعة أخةةرى داخةةل المملكةةة أو
خارتها حسب مقتضى الحال بكامل األتر الذي كان يتقاطةاه منهةا
قبل إعارته أو انتدابه أو الحاقه.
ب -تسري أحكام الفقرة (أ) مةن هةذه المةادة علةى الحةاالت التةي وقعةت
قبةةل نفةةاذ النظةةام المعةةدل لنظةةام الشةةؤون الةاصةةة بةةالمؤمن علةةيهم
العسكريين رقم ( )122لسنة .2016
ج -يراعى عند تطبيق الفقةرة (أ) مةن هةذه المةادة إطةافة الزيةادة التةي
تطرأ على أتر المؤمن عليه العسكري في حال استحقاقه لها.
المادة-15أ -لغايات تطبيق الفقرة (ح) من المادة ( )71من القانون ال يؤخذ بعي
تعديل يطرأ على أتر المؤمن عليه العسكري بعد شةهر كةانون ثةاني
من كل عام اال في الحاالت التالية-:
 -1في حال ترفيعه من رتبة عسكرية الى رتبة عسكرية أعلى.
 -2الزيادة السنوية.
 -3عالوة االخت اص لكل صنف ومهنة.
ب -يتم تعديل أتور المؤمن عليهم العسكريين وفقةا ً ألحكةام الفقةرة (أ)
من هذه المادة بموتب النماذج المعتمدة لدى المؤسسةة فةي الشةهر
ذاته الذي تمت فيه الزيادة.
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المادة -16ي در المجلس التعليمات التنفيذية الالزمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المةادة -17يلغةى نظةام الشةؤون الةاصةةة بةالمؤمن علةيهم العسةكريين رقةةم ()37
لسنة . 2015
2020/10/14

نائب رئيس الوزراء ووزير
اخلارجية وشؤون املغرتبني

أمين حسني عبداهلل الصفدي

نائب رئيس
الوزراء ووزير اإلدارة احمللية

توفيق حممود حسني كريشان

وزير
الرتبية والتعليم

وزير

نائب رئيس الوزراء ووزير
دولة للشؤون االقتصادية

الدكتور أمية صالح عالء الدين طوقان

حممد حسن سليمان داوودية
وزير
دولة لشؤون اإلعالم

وزير
التخطيط والتعاون الدولي
ناصر سلطان محزة الشريدة

وزير
الشؤون السياسية والربملانية

علي محدان عبد القادر العايد

وزير
دولة لشؤون رئاسة الوزراء

املهندس موسى حابس موسى املعايطة

وزير
السياحة واآلثار

وزير
األشغال العامة واإلسكان

نايف محيدي حممد الفايز

الدكتور ابراهيم مشهور حديثة اجلازي
وزير
الصناعة والتجارة والتموين

املهندس حييى موسى بيجاينج كسيب

وزير
العدل

املهندسة مها عبد الرحيم صابر علي

وزير
دولة للشؤون القانونية

الدكتور بسام مسري شحادة التلهوني

وزير
األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية

الدكتور امحد نوري حممد الزيادات

وزير
املالية

الدكتور حممد امحد مسلم اخلاليلة

الدكتور حممد حممود حسني العسعس

وزير
التنمية االجتماعية

وزير
البيئة

أمين رياض سعيد املفلح

الدكتور "نواف وصفي" سعيد "مصطفى وهيب" التل

حممود عواد امساعيل اخلرابشة
وزير
الصحة

املهندسة رابعة مفلح عودة العجارمة

الدكتور "حممد خري" امحد حممد ابو قديس
توفيق يوسف ابراهيم احلالملة

"حممد سالمة" فارس سليمان النابلسي

وزير
االقتصاد الرقمي والريادة

وزير
التعليم العالي والبحث العلمي
وزير
الداخلية

الدكتور نذير مفلح حممد عبيدات

وزير
دولة لتطوير األداء املؤسسي

املهندسة هالة عادل عبد الرمحن زواتي
الدكتور باسم حممد موسى الطويسي

وزير
دولة

وزير
الشباب

وزير
الطاقة والثروة املعدنية
وزير
الثقافة

نبيل سليم عيسى املصاروة

وزير
دولة لشؤون املتابعة والتنسيق احلكومي

املهندس مروان حنا سليمان خيطان

الدكتور بشر هاني حممد اخلصاونة

الزراعة

الدكتور تيسري منيزل النهار النعيمي

وزير
النقل

رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

وزير
املياه والري

الدكتور معتصم نايف حسني سعيدان
وزير
العمل ووزير دولة لشؤون االستثمار

الدكتور معن مرضي عبد اهلل القطامني

امحد قاسم ذيب اهلناندة
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