
الفصل الثامن
تأمين القطاع العام
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المادة 71

لمقا�سد هذا الف�سل:

تعني عبارة “القطاع العام” الوزارات والدوائر الحكومية والموؤ�س�سات الر�سمية والعامة بما في   .1

ذلك القوات الم�سلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.

تعن���ي عب���ارة “الموؤمن علي���ه الع�سك���ري” كل �سابط اأو ف���رد ت�سري عليه اأح���كام هذا الف�سل   .2

واإلتح���ق بالخدمة في الق���وات الم�سلحة الأردنية واأي م���ن الأجهزة الأمنية اإعتب���ارًا من تاريخ 

2003/1/1 وما يليه.

المادة 72

لغاي���ات هذا الف�سل ين�س���اأ في الموؤ�س�سة ح�ساب خا����س للموؤمن عليهم العاملين ف���ي القطاع العام 

وتتكون م�سادر تمويله مما يلي:

ال�ستراكات ال�سهرية التي يوؤديها القطاع العام بن�سبة )2%( من اأجور الموؤمن عليهم لغايات  اأ- 

تطبيق تاأمين اإ�سابات العمل.

ال�ست���راكات ال�سهرية التي توؤديها القوات الم�سلحة الأردني���ة والأجهزة الأمنية بن�سبة )%9(  ب- 

م���ن اأجور الموؤمن عليهم الع�سكريين لغاي���ات تطبيق تاأمين ال�سيخوخة والعجز والوفاة على ان 

تزاد هذه ال�ستراكات بواقع )1%( في كانون ثاني من كل عام اإعتبارًا من 2011/1/1 لت�سل 

هذه الن�سبة بحد اأق�ساه )%20(. 

ال�ست���راكات ال�سهري���ة التي يوؤديها القطاع العام من غير الق���وات الم�سلحة الأردنية والأجهزة  ج- 

الأمني���ة بن�سب���ة )9%( من اأج���ور الموؤمن عليه���م لغايات تطبي���ق تاأمي���ن ال�سيخوخة والعجز 

والوفاة.

ال�ست���راكات ال�سهرية التي يقتطعه���ا القطاع العام بن�سبة )5.5%( م���ن اأجور الموؤمن عليهم  د- 

لغايات تطبيق تامين ال�سيخوخة والعجز والوفاة.

الفوائ���د الت���ي تترتب ب�سبب التاأخير في دفع الإ�ستراكات وفق اح���كام هذا القانون على ان يتم  ه�- 

اإحت�سابها على الموؤمن عليهم بعد مرور )60( يومًا من تاريخ التحاقهم بالعمل.

الغرامات والمبالغ ال�سافية المترتبة وفق اأحكام هذا القانون. و- 

ريع اإ�ستثمار اأموال هذا الح�ساب. ز- 

المبالغ التي توؤديها الحكومة ل�سد اأي عجز مالي يطراأ على الح�ساب. ح- 
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المادة 73

يت���م فح����س المركز المالي له���ذا الح�ساب مرة واحدة كل ث���الث �سنوات على الأق���ل من قبل جهة 

متخ�س�س���ة بالدرا�س���ات الكتوارية وم�سنفة عالميًا ، وتلتزم الحكوم���ة بدفع المبالغ ل�سد اأي عجز 

طارئ على هذا الح�ساب. 

المادة 74

تتولى الموؤ�س�سة اإدارة هذا الح�ساب بما في ذلك ما يلي:

تح�سيل الموارد المالية الواردة في المادة )72( من هذا القانون. اأ- 

ا�ستثمار اأموال هذا الح�ساب. ب- 

�س���رف جميع الحقوق التاأمينية ال���واردة في هذا القانون للموؤمن عليه���م العاملين في القطاع  ج- 

العام.

المادة 75

تلتزم الموؤ�س�سة بتحويل المبالغ التالية اإلى هذا الح�ساب: اأ- 

تاأمين  لغايات  الأمنية  والأجهزة  الأردنية  الم�سلحة  القوات  من  ا�ستوفتها  التي  المبالغ   .1

هذا  احكام  �سريان  تاريخ  ولغاية   2003/1/1 تاريخ  من  الع�سكريين  عليهم  الموؤمن 

القانون مع عوائدها ال�ستثمارية.

والأجهزة  الأردنية  الم�سلحة  القوات  غير  من  العام  القطاع  من  ا�ستوفتها  التي  المبالغ   .2

الأمنية لغايات تاأمين الموؤمن عليهم من تاريخ �سمولهم ولغاية تاريخ �سريان اأحكام هذا 

القانون مع عوائدها ال�ستثمارية.

تق���وم الموؤ�س�سة بخ�سم اأي حقوق تاأمينية تم �سرفها للموؤمن عليهم الوارد ذكرهم في الفقرة  ب- 

)اأ( من هذه المادة.

المادة 76

ي�ستثن���ى من هذا الح�ساب الموؤمن علي���ه من القطاع العام من غير الموؤمن عليهم الع�سكريين الذي 

خرج نهائيًا من نطاق تطبيق اأحكام هذا القانون وتمت ت�سوية حقوقه قبل نفاذه.
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المادة 77

على الرغم مما ورد في المادة )108( من هذا القانون، ي�ستمر العمل باأحكام قانون ال�سمان  اأ- 

الجتماع���ي رق���م )19( ل�سن���ة 2001 على الموؤمن علي���ه الع�سكري وذلك م���ع مراعاة اأحكام 

الفقرات )ب( و)ج( و)د( و)ه�( و)و( و)ز( من هذه المادة.

ل ت�س���ري اأح���كام القان���ون الموؤقت رق���م )26( ل�سنة 2009 )قان���ون معدل لقان���ون ال�سمان  ب- 

الجتماعي( على الموؤمن عليه الع�سكري.

لمقا�س���د ه���ذا القانون ولغاي���ات ت�سوية الحقوق التقاعدي���ة واإ�سابات العم���ل واأمرا�س المهنة  ج- 

للموؤمن عليه الع�سكري تعتمد الموؤ�س�سة قرارات اللجان الطبية الع�سكرية التي تمار�س اأعمالها 

وف���ق احكام قان���ون التقاعد الع�سك���ري ونظام اللجان الطبي���ة الع�سكرية لغاي���ات تقدير ن�سبة 

العج���ز النا�سئ ع���ن اإ�سابات العم���ل واأمرا�س المهن���ة واإ�ستحقاق راتب اإعت���الل العجز الكلي 

الطبيعي الدائم اأو راتب اإعتالل العجز الجزئي الطبيعي الدائم المف�سي لإنهاء الخدمة.

تعتب���ر قرارات اللجنة الع�سكرية الخا�س���ة الم�سكلة بموجب اأحكام قانون خدمة الأفراد وكاأنها  د- 

�س���ادرة بمقت�س���ى اأحكام هذا القان���ون لتقرير ما اإذا كانت اإ�سابة الموؤم���ن عليه الع�سكري قد 

ح�سل���ت ب�سب���ب الوظيفة الر�سمي���ة اأو من جرائه���ا اأو ب�سبب طبيعة العمل وب���دون خطاأ منه اأو 

خالف ذلك.

لغايات ت�سوية حقوق الموؤمن عليه الع�سكري وفق اأحكام هذا القانون تعتمد ال�س�س التالية: ه�- 

ل ت�سرف اأي حقوق تاأمينية للموؤمن عليه الع�سكري عن ن�سبة العجز النا�سئة عن اإ�سابات   .1

الحقوق  هذه  ت�سوى  بحيث  التقاعدية  حقوقه  ت�سوية  عند  اإل  المهنة  واأمرا�س  العمل 

اللجان  ونظام  الع�سكري  التقاعد  قانون  احكام  وفق  له  المقرر  العتالل  راتب  باإ�سافة 

اإكماله المدة الموجبة لإ�ستحقاق  اإلى راتبه التقاعدي وفي حال عدم  الطبية الع�سكرية 

راتب التقاعد ي�سرف له راتب اإعتالل العجز ال�سابي اأو تعوي�س الدفعة الواحدة ح�سب 

مقت�سى الحال وبناء على ن�سبة العجز المقرر من قبل اللجان الطبية الع�سكرية اإعتبارًا 

من تاريخ اإنتهاء خدمته.

الطبيعي  الكلي  العجز  اإعتالل  براتب  يتعلق  فيما  الع�سكري  عليه  الموؤمن  حقوق  ت�سوى   .2

وفق  الخدمة  لإنهاء  المف�سي  الدائم  الطبيعي  الجزئي  العجز  اإعتالل  راتب  اأو  الدائم 

اأحكام الفقرة )اأ( من هذه المادة وبناء على قرار من اللجان الطبية الع�سكرية.

وفقًا  المخ�س�س  ال�سيخوخة  تقاعد  راتب  الع�سكري  عليه  الموؤمن  اإ�ستحقاق  حال  في   .3

لأحكام المادتين )42( و)43( اأو راتب التقاعد المخ�س�س وفق اأحكام المادة )44( 

من قانون ال�سمان الجتماعي رقم )19( ل�سنة 2001 ي�ساف راتب العتالل المقرر له 

وفق اأحكام قانون التقاعد الع�سكري ونظام اللجان الطبية الع�سكرية اإلى راتب التقاعد 

المخ�س�س له.
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يعر����س الموؤمن عليه الع�سكري عل���ى اللجنة الطبية الأولية الم�سكلة وف���ق اأحكام هذا القانون  و- 

دون اأن يكون لقراراتها اأي اأثر قانوني على ما ورد باأحكام الفقرات )ج( و)د( و)ه�( من هذه 

المادة.

ت�س���ري اأح���كام هذا الف�سل عل���ى جميع الحالت القائم���ة واإن تمت ت�سوي���ة حقوقها التقاعدية  ز- 

قب���ل �سريان اأحكام هذا القانون وتعتبر جمي���ع القرارات ال�سابقة ال�سادرة عن الموؤ�س�سة بهذا 

الخ�سو�س ملغاة ، على اأن تعاد ت�سوية الحقوق التقاعدية وفق اأحكام هذا الف�سل.

المادة 78

عل���ى الرغم مم���ا ورد في اأي قان���ون اآخر، يج���وز اقتطاع ا�ست���راكات ال�سناديق الخا�س���ة والديون 

الخا�سة بالقوات الم�سلحة الأردنية والأجهزة الأمنية من راتب التقاعد اأو راتب العتالل اأو المبالغ 

الم�ستحق���ة للموؤم���ن عليه الع�سك���ري اأو للم�ستحقين عنه م���ع مراعاة الأولوية المق���ررة وفق اأحكام 

المادة )65( من قانون ال�سمان الجتماعي رقم )19( ل�سنة 2001.


