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 قانون التقاعد العسكري

 وتعديالته 1959( لسنة 33رقم )

 

 في نشره تاريخ من به ويعمل(  1959 لسنة العسكري التقاعد قانون)  القانون هذا يسمى -1 المادة

 .  ةالرسمي الجريدة

 

 لا  ماا ادناه لها المخصصة المعاني القانون هذا في الواردة التالية وااللفاظ للعبارات يكون -2 المادة

 : ذلك خالف على القرينة تدل

 . الهاشمية االردنية المملكة غير دولة كل(  االجنبية الدولة)  عبارة تعني

 . بحريةوال والجوية البرية القوات(  المسلحة القوات)  عبارة وتعني

 مرشا  وتشامل ملكياة باارادة الرتباة هاذه علاى حاازاا   كاان من كل(  ضابط)  كلمة وتعني

 . والوكيل الضابط

 . ضابط رتبة دون رتبته كانت من كل(  فرد)  كلمة وتعني

 الشااهري االساسااي الراتاا (  االخياار الشااهري الراتاا )  وعبااارة(  راتاا )  كلمااة وتعنااي

 . كانت نوع اي من والمخصصات العالوات تشمل وال الرات  هذا ربع اليه مضافا  

 او القاانون هاذا احكا  بمقتضى تحس  التي الخدمة(  للتقاعد مقبولة خدمة)  عبارة وتعني

 . آخر قانون اي

 تعاارف وعناادما الشمسااية الساانة بحساا  الماادة او العماار(  الماادة او العماار)  عبااارة وتعنااي

 . الثاني كانون شهر بداية من التاريخ هذا فيعتبر الوالدة تاريخ يعرف وال السنة

 . السنة من جاءا   عشر اثني من جاءا  (  الشهر)  كلمة وتعني

 . الشهر من ثالثين من جاءا  (  اليو )  كلمة وتعني

 وكافاة وجاوا   وبحارا   بارا   العادو ماع المسال  االشاتباك(  الحربياة العملياات)  عبارة وتعني

 فاي او االسر في وقوع او فقدان او استشهاد من كذل عن ينج  وما الداخلي االمن حوادث

 . الحربية العمليات مستوى على انها الواراء مجلس يقرر التي االخرى االحوال
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 ميادان فاي الحربياة العملياات بساب  يتاوفى الاذي الفرد او الضابط(  الشهيد)  كلمة وتعني

 .منه نقله بعد باصابته متاثرا   او القتال

 الحيااة قياد علاى وجاوده او وفاتاه تثبات لا  الاذي الفرد او الضابط(  دالمفقو)  كلمة وتعني

 .  العا  القازد يصدرها بشهادة رسميا  

 

 بمقتضاى يخاد  مانه  كاان مان اال االردنياين واالفاراد الضاباط على القانون هذا يطبق . أ -3 المادة

 . التقاعد حق يخوله ال عقد

 االحتياطيااة القااوة افااراد علااى وال لااوطنيا الحاارس افااراد علااى القااانون هااذا يطبااق ال.  

 الحاارس فااي السااابقة الخدمااة تعتباار ان علااى)  الفعليااة الخدمااة خااار  يكونااون عناادما

 تعتبر كما القانون هذا نفاذ اثناء المسلحة القوات في العاملين واالفراد للضباط الوطني

 (.  للتقاعد مقبولة خدمات 1956 سنة منذ المدني الدفاع في السابقة االفراد خدمات

 هااذا نفاااذ اثناااء المساالحة القااوات فااي العاااملين واالفااراد للضااباط السااابقة الخدمااة تعتباار .ج

 مان %7 بنسابة عنهاا التقاعدياة العازادات تادفع ان علاى للتقاعاد مقبولاة خدمة القانون

 . السابقة خدمته انتهاء عند يتقاضاه كان الذي االخير االساسي الرات 

 مقبولااة خدمااة القااانون هااذا نفاااذ بعااد الخدمااة فااي يلتحقااون الااذين راداالفاا خاادمات تعتباار .د

 . للتقاعدة

 غياار الخاادمات ماادة ثلثااا يعتباار المااادة هااذه ماان( أ) الفقاارة فااي ورد ممااا الاارغ  علااى .هـــ 

 وضابط الضابط قضاها التي العل  خدمة وكامل المقطوع بالرات  او بعقد او المصنفة

 هااذا احكااا  نفاااذ اثناااء الخدمااة فااي موجااودونال المصاانف والموظااف والفاارد الصااف

 الخادمات تلاك كانات ساواء وذلاك ، االحتياطياة الخدمة باستثناء للتقاعد مقبوال القانون

 ضاااريبة او الحكومياااة الموسساااات احااادى موااناااة او العاماااه الموااناااة حساااا  علاااى

 علاى التقاعدياة العازادات اقتطااع يجاري ان علاى االضاافي العمال اجاور او المعارف

 تلاك مان االخيارين الثلثاين خاالل المساتخد  او الموظف تقاضاها التي الروات  اساس

 هذه عن سابقا   له صرفت التي والتعويضات المكافات جميع تسترد ان وعلى الخدمات

 . آخر نظا  او قانون أي بموج  الخدمات

 هاذا احكا  تسري ال اخر قانون أي او القانون هذا في احكا  من ورد مما الرغ  على .و 

 االردنياة المسالحة القاوات فاي بالخدماة يلتحقاون الاذين والضاباط االفراد على القانون

 : التالية الحاالت باستثناء 2003/ 1/ 1 تاريخ بعد االمنية واالجهاة
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 القانون هذا في عليها المنصوص الفرد أو الضابط فقدان أو وفاة أو استشهاد حاالت .1

 هااذا ألحكااا  وفقااا   أو االجتماااعي الضاامان قااانون ألحكااا  وفقااا   حقوقااه تسااوى أن علااى

 النحاو وعلاى لاه أفضال المساتحق الراتا  تخصايص لغاياات تطبيقه كان إن ، القانون

 : التالي

 إذا االجتمااعي للضامان العاماة المؤسسة من له المستحق الرات  تخصيص يت  .أ

 فااي بحقهاا  الورثااة احتفاااظ مااع األفضاال هااو االجتماااعي الضاامان قااانون كااان

 . القانون هذا ألحكا  وفقا   المستحقة التعويضات

 للضاامان العامااة المؤسسااة فعلااى األفضاال هااو القااانون هااذا كااان حااال وفااي .ب

 المدفوعااة واالشااتراكات أجااره ماان المقتطعااة االشااتراكات تحوياال االجتماااعي

 هاذا ألحكاا  وفقاا   لاه الراتا  تخصايص ذلاك بعاد ليات  المالياة واارة إلاى عنه

 . انونالق

 أحكاا  بمقتضاى المقررة التقاعدية حقوقه جميع من الفرد أو الضابط حرمان حاالت .2

 :يلي كما حقوقه بتسوية االجتماعي للضمان العامة المؤسسة تقو  أن على القانون هذا

 للضاامان العامااة المؤسسااة ماان اعاتالل راتاا  أو تقاعااد راتاا  يتقاضااى كاان إذا .أ

 إلااى المسااتحق الراتاا  بتحوياال الحالااة هااذه فااي المؤسسااة تلتااا  ، االجتماااعي

 . حالته على القانون هذا أحكا  لتطبيق المالية واارة

 اساتحقا  شاروط أكمال قد يكن ول  خدماته انتهت أو عمله رأس على كان إذا. ب

 الضااامان قاااانون مااان( 76) الماااادة ألحكاااا  وفقاااا   المخصاااص التقاعاااد راتااا 

 االجتمااعي للضامان العاماة المؤسسة تلتا  2014 لسنة( 1) رق  االجتماعي

 إلااى عنااه المدفوعااة واالشااتراكات أجااره ماان المقتطعااة االشااتراكات بتحوياال

 . حالته على القانون هذا أحكا  لتطبيق المالية واارة

 اسااتحقا  شاروط مسااتكمال   وكاان خدماتااه انتهات أو عملااه رأس علاى كاان إذا. ج

 الضااامان قاااانون مااان( 76) الماااادة ألحكاااا  وفقاااا   المخصاااص التقاعاااد راتااا 

 االجتمااعي للضامان العاماة المؤسسة تلتا  2014 لسنة( 1) رق  االجتماعي

 إلاى لاه المساتحق الراتا  بتحويل الرات  هذا تخصيص بطل  تقدمه حال في

 . حالته على القانون هذا أحكا  لتطبيق المالية واارة

 

 



 5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــانون التقاعد العسكري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 

 القااوات خدمااة فااي الفاارد او الضااابط خااولد تاااريخ ماان للتقاعااد المقبولااة الخدمااة تحساا  -4 المــادة 

 خدماة واي االسار فاي منهماا أي يقضايها التاي المادة الخدمة حسا  في وتدخل المسلحة

 المفعاول النافذ المدني التقاعد قانون احكا  بمقتضى للتقاعد مقبولة خدمة تكون له سابقة

 من المادة هذه ا احك تطبيق ويبدا ، عمره من عشرة السادسة اكماله قبل خدمته باستثناء

 .  الواراء مجلس يقرره الذي التاريخ
 

 . واالفراد للضباط للتقاعد التابع الرات  من %7 بنسبة التقاعدية العازدات تقتطع . أ -5 المادة

 . وعازالته  المتقاعدين روات  من التقاعدية العازدات تقتطع ال.  

 خدماتاه اعتباار القاانون هاذا فااذن عناد الخدماة فاي موجاود فرد او ضابط اي اختار اذا.  

 ياادفع ان فعليااه للتقاعااد تابعااة الرتاا  سااازر فااي 1954/ 4/ 1 تاااريخ علااى السااابقة

 المعينااة النساابة باانفس دفعاات قااد تكاان لاا  اذا)  الخدمااة تلااك عاان التقاعديااة العازاادات

 عاان يرجااع ان الفاارد او للضااابط يجااوا وال(  الماليااة واياار يقررهااا التااي وبالصااورة

 . اختياره

 

 من وتؤدى للدولة ايرادا واالفراد الضباط روات  من تقتطع التي التقاعد عازدات تقيد . أ - 6 المادة

 . القانون هذا بموج  تتحقق التي المبالغ جميع العامة المياانية

 الااى العسااكري التقاعااد صااندو  رصاايد يحااول القااانون هااذا نفاااذ تاااريخ ماان اعتبااارا  .  

 .العامة الخاينة
 

 ضابط اي التقاعد على يحيل ان الدفاع واير توصية على بناء الواراء لمجلس يجوا . أ - 7 المادة

 . للتقاعد مقبولة سنة عشرين خدمة ات 

 التقاعد على يحيل ان المسلحة للقوات العا  القازد تنسي  على بناء الدفاع لواير يجوا.  

 . للتقاعد مقبولة سنة عشرين خدمة ات  فرد اي

 

 

 



 6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــانون التقاعد العسكري ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 

 اكمل ضابط اي التقاعد على يحيل ان الدفاع واير تنسي  على بناء الواراء لمجلس . أ - 8 المادة 

 .للتقاعد مقبولة سنة عشرين عن تقل ال مدة ات  قد يكون ان بشرط ادناه المبينة السن

 سنة 60     لواء

  سنة 55     عميد

 سنة 52     عقيد

 سنة  50     مقد 

 سنة 48     رازد

  نةس 45    نقي 

 خدماة سانة عشارين واكمال الساابقة الفقارة فاي المعيناة السان اكمل الذي للضابط يحق .ب

 . العامة المصلحة مقتضيات ضوء على الدفاع واير بموافقة يتقاعد ان للتقاعد مقبولة

 القازاد بموافقاة يتقاعاد ان لاه يحاق سانة عشارين للتقاعاد المقبولاة خدمتاه بلغت فرد كل .ج

 . حةالمسل للقوات العا 

 انهااء يجا  للتقاعد مقبولة خدمة سنة اربعين او عمره من الستين الضابط يكمل عندما .د

 فازادة ذات خاصاة السابا  الاواراء مجلاس يقارر ل  ما الدفاع واير من بقرار خدمته

 . الخدمة في ابقاءه عامة

 

 القاانون هاذا  احكاا بموجا  التقاعاد يستحق الذي الشهري الضابط تقاعد رات  يحس  . أ -9 المادة

 وتقساي  االخير االساسي راتبه في للتقاعد المقبولة خدمته اشهر عدد ضر  اساس على

 الشهري راتبه عن التقاعد رات  يايد ال ان بشرط وستين ثالثمازة على الضر  حاصل

 . االخير

 القاانون هاذا احكاا  بموجا  التقاعاد يساتحق الاذي الشاهري الفارد تقاعاد رات  يحس .  

 حاصاال وتقسااي  االخياار الشااهري راتبااه فااي خدمتااه اشااهر عاادد ضاار  ساسااا علااى

 علاى لاه يخصاص الذي التقاعد رات  يايد ال ان بشرط وثمانين مازتين على الضر 

 . االخير راتبه
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 عشر للتقاعد المقبولة خدمته وكانت عمره من الستين الكماله ضابط خدمة انهيت اذا . أ -10 المادة

 نقصات واذا القاانون هاذا احكاا  بمقتضاى محسوبا   تقاعد  رات يعطى اكثر او سنوات

 من اقتطعت التي التقاعدية العازدات اليه تعاد سنوات عشر عن للتقاعد المقبولة خدمته

 . رواتبه

 الي الضابط خدمة انهيت اذا القانون هذا من( 29)و( 28) المادتين احكا  مراعاة مع.  

 يعطاى اكثار او سانة عشارين للتقاعاد مقبولاة خدمتاه وكان االستقالة عدا ما كان سب 

 عاان للتقاعااد المقبولااة خدمتااه نقصاات واذا القااانون هااذا احكااا  بموجاا  تقاعااد راتاا 

 مان شاهر كال عان االخير الشهري راتبه من 1/12 قدرها مكافاة يعطى سنة عشرين

 . خدمته

 للتقاعاد ولاةالمقب خدمتاه وكانات االساتقالة عدا ما كان سب  الي الفرد خدمة انهيت اذا.  

 خدمته نقصت واذا القانون هذا احكا  بموج  تقاعد رات  يعطى اكثر او سنة عشرين

 الشااهري راتبااه ماان 1/12 قاادرها مكافاااة يعطااى ساانة عشاارين عاان للتقاعااد المقبولااة

 . خدمته من شهر كل عن االخير االساسي

 

  المرض او الحادث  -11 المادة

 واجبات او وظيفته واجبات اداء عن للتقاعد المقبولة خدمته اثناء فرد او ضابط عجا اذا . أ

 المقبولة خدمته تنهى علة او مرض او حادث بسب  الحكومة قبل من به تناط لها مماثلة

 للتقاعاد المقبولاة خدمته كانت اذا القانون هذا احكا  بموج  تقاعد رات  ويعطى للتقاعد

/ 1 يعاادل بماا مكافااة يعطى سنوات عشر عن خدمته نقصت واذا اكثر او سنوات عشر

 .للتقاعد المقبولة خدمته من كامل شهر كل عن االخير الشهري راتبه من 12
  

 قياا  اثنااء تا  قاد الساابقة الفقارة فاي المذكورة العلة او المرض او الحادث وقوع كان اذا. ب

 طبيعااة الااى عاااوه يمكاان ممااا ايضااا وكااان منااه خطااا وباادون بوظيفتااه الفاارد او الضااابط

 او التقاعاد راتا  الاى باالضاافة يعطى العليا الطبية اللجنة من بتقرير ذلك وتايد تهوظيف

 :التالية النس  حس  اعتالل رات  السابقة الفقرة في المذكورين المكافاة

 تعطلات قاد نفساه اعالة على قدرته كانت اذا االخير الشهري راتبه من(  60/ 10. ) 1

 .خفيفا   تعطيال  

 تعطلات قاد نفساه اعالة على قدرته كانت اذا االخير الشهري اتبهر من(  60/ 20. ) 2

 .جازيا   تعطيال  
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 تعطلات قاد نفساه اعالة على قدرته كانت اذا االخير الشهري راتبه من(  60/ 30. ) 3

 .جسيما   تعطيال  

 تعطلات قاد نفساه اعالة على قدرته كانت اذا االخير الشهري راتبه من(  60/ 40. ) 4

 .كليا   تعطيال  

  

 هيزة رزيس من بقرار العليا المشتركة الطبية اللجنة تشكيل يكون القانون هذا لمقاصد. 1. ج

 وعضاوية عميد عن رتبته تقل ال العسكريين االطباء احد وبرزاسة المشتركة االركان

 مان اطبااء وثالثاة عقياد عان رتبتاه تقال ال االخصازيين العسكريين االطباء من طبي 

 الغاياة لهاذه الصاحة وايار يساميه  الثانياة عان مانه  أي درجاة تقال ال الصحة واارة

 . االصوات باغلبية قراراتها اللجنة وتتخذ
 

 اعمالهاا اللجناة تماارس واالفراد الصف وضباط للضباط العجا درجة تقدير لغايات .2

 .  المفعول الساري العسكرية الطبية اللجان نظا  احكا  وفق

 مان عليهاا يصااد  ل  ما ونافذة قطعية العليا المشتركة لطبيةا اللجنة قرارات تكون ال .1. د

 مادير مان مشاترك وقاانوني فناي تنساي  على بناء المشتركة االركان هيزة رزيس قبل

 عان رتبتاه تقال ال بضاابط تعلقت اذا العسكري القضاء ومدير الملكية الطبية الخدمات

 . ذلك دون ه  لمن الملكية الطبية الخدمات مدير ولمصادقة عقيد

 العلياا المشتركة الطبية اللجنة الى القرار اعادة بالمصادقة الصالحية لصاح  يجوا .2

 قبال مان خطاي طلا  علاى بنااء او نفساه تلقااء مان باه النظار العاادة اصادرته التي

 . النظر العادة الموجبة االسبا  بيان مع العالقة صاح 

 يقارر ان فلاه باه النظر اعادة  ت الذي بالقرار الصالحية صاح  قناعة عد  حال في .3

 الاى االمار احالاة العالقاة صااح  قبال مان خطاي طلا  على بناء او نفسه تلقاء من

 احاد برزاساة يشاكلها القارار اصدرت التي اللجنة اعضاء غير من اخرى طبية لجنة

 العساكريين االطبااء مان اثناين وعضوية عميد عن رتبته تقل ال العسكريين االطباء

 تقاال ال الصااحة واارة اطباااء ماان واثنااان عقيااد عاان رتبتهمااا تقاال ال االخصااازيين

 .  قطعيا قرارها ويعتبر االولى عن درجتهما
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 امااا  الطبااي للفحااص يمثاال ان اعااتالل راتاا  لااه تقاارر الااذي الفاارد او الضااابط علااى .1. هـــ

 هيزااة رزاايس يحااددهما اللااذين والامااان المكااان فااي العليااا المشااتركة الطبيااة اللجنااة

 عن الفحص مرات عدد يايد ال ان على ، ذلك منه طل  كلما او المشتركة ناالركا

 . سنتين كل واحدة مرة

 او للضاابط الصاحية الحالاة علاى تحسان طارا قاد اناه الطباي الفحاص نتيجة تبين اذا .2

 العلاة انخفااض ماع يتناسا  بماا االعاتالل راتا  بتخفايض قارارا اللجنة فتتخذ الفرد

 حالتااه ان الطبيااة للجنااة تبااين واذا نفسااه اعالااة علااى رتااهمقد االعتبااار بعااين اخااذة

 ماع يتناسا  بماا تصانيفه بتعاديل اللجناة تنظار السابق مرضه بسب  ساءت الصحية

 علاى احالتاه بعاد اخار ساب  عن ناتجة االصابة هذه تكون ال ان على الجديدة حالته

 . التقاعد

 .  كليا االعتالل رات  يلغى علته من الفرد او الضابط شفي اذا .3

( هاـ) الفقارة من( 1) البند الحكا  وفقا الطبي الفحص اجراء الفرد او الضابط رفض اذا  .و

 يمثال ان الاى العسكري التقاعد لجنة من بقرار االعتالل رات  يوقف المادة هذه من

 .  الشان بهذا الالا  القرار اللجنة التخاذ الطبي للفحص

 ( . دينار خمسمازة)  دينار( 500) عن العجا التحا جميع في االعتالل رات  يايد ال .ز

  

 فاي الحق له  الذين المتوفى الفرد أو الضابط عازلة أفراد ذكره  اآلتي األشخاص يعتبر -12 المادة

 : القانون هذا أحكا  بموج  التعويض أو المكافأة أو التقاعد رات 

 . الاوجات أو الاوجة/ الاو  .أ

 مهماا مانه  المحتاجون والمعلولون عمره  من عشرة الثامنة وايكمل ل  الذين األبناء .ب

 .  عمره  كان

 .  المطلقات أو األرامل أو المتاوجات غير البنات .ج

  . الوالدان .د

 فاي اال عماره مان عشارة الثامنة  اكماله تاريخ من لالبن المخصص التقاعد رات  يقطع -13 المادة

 :التالية االحوال
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 كليااة او ثانوياة مدرساة فاي العلا  يتاابع العماار مان عشارة الساابعة اتماماه عناد كاان اذا.  أ

 مان والعشارين الخامساة اكماله لغاية او طالبا   دا  ما التقاعد رات  اعطازه في فيستمر

 . اسبق ايهما العمر

 اللجنااة ماان بقاارار جساايما   او كليااا   تعطاايال   معطلااة نفسااه اعالااة علااى مقدرتااه كاناات اذا.  

 . االقل على سنتين كل مرة تعطيله مدى من للتاكد امره في النظر يعاد لعلياا الطبية

 الايهن يعااد ان علاى تااوجهن عناد واالمهات والبنات الاوجات عن التقاعد رات  يقطع -14 المادة

 متاوجاات كان اللاواتي واالمهاات البناات اماا مطلقاات او ارامال اصبحن اذا استحقاقهن

 مطلقاات او ارامال اصابحن ث  مورثهن رات  من يستفدن ول  ولدهن او ابيهن وفاة عند

 . القانون هذا الحكا  وفاقا   الطال  او الترمل تاريخ من نصيبهن فينلن

ــادة  راتبااه ماان %75 المسااتحقين لورثتااه فيخصااص متقاعااد فاارد او ضااابط تااوفي اذا.  أ -15 الم

 . التقاعدي

 باستثناء القانون هذا بموج  المخصص االعتالل رات  من المتقاعد ورثة يستفيد ال.  

( 11) المادة ألحكا  وفقا   فقط اعتالل رات  له خصص الذي الفرد أو الضابط ورثة

 .  القانون هذا من
 

 هاذا احكاا  بموجا  دفعهاا يقارر التاي التعويضاات او المكافآت او التقاعد روات  تواع -16 المادة

 .بالتساوي المستحقين الورثة على القانون

 التقاعااد راتاا  توايااع يعاااد حواماال اوجااات او اوجااة عاان الفاارد او الضااابط تااوفي اذا -17 ادةالمــ

 .القانون هذا احكا  وفق الوالدة بعد مجددا  

 . الواحدة العازلة ألفراد تقاعد راتبي بين الجمع يجوا -18 المادة
  

 يعااادل تقاعااديا   تبااا  را عازلتااه فتعطااى الخدمااة فااي وجااوده اثناااء فاارد او ضااابط تااوفي اذا -19 المــادة

 يقال ال ان علاى الحيااة قياد علاى بقاي لاو فيماا يستحقه الذي التقاعدي الرات  من 75%

 ان وعلاى سانوات عشر للتقاعد المقبولة خدمته بلغت اذا االخير الشهري راتبه ثلث عن

 . ذلك عن خدمته مدة نقصت اذا االخير الشهري راتبه ربع عن يقل ال
 

 فياه حقاه بفقداناه او احاده  بوفااة سواء التقاعد رات  من المستفيدين على غييرت طرا اذا -20 المادة

 فيعااد عناه قطاع قاد كاان الذي التقاعد رات  في الحق احده  باستعادة او اخرى بصورة

 .القانون هذا احكا  وفق مجددا   التقاعد روات  حسا 
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 من وفاته الى فادت اصابته اضرار ةبنتيج توفي او فرد او طيار غير ضابط قتل اذا . أ -21 المادة

 للتقاعاد المقبولاة الخدماة فاي سانوات عشار مدة اكمل قد يكن ول  بوظيفته قيامه جراء

 ساانوات عشاار عاان خدمتااه اادت واذا االخياار الشااهري راتبااه ثلااث لعازلتااه فيخصااص

 تستحقه الذي الرات  ان بالحسا  ظهر واذا االخير الشهري راتبه نصف لها خصص

 . االكبر الرات  لها خصص الثلث عن يايد القانون هذا احكا  موج ب العازلة

 جاراء مان وفاتاه الاى فاادت اصاابته اضارار بنتيجاة تاوفي او طيار ضابط قتل اذا اما.  

 الخدماة فاي سانة( 20) اكمال قاد يكان ولا  اختصاصاه وضامن الطيران باعمال قيامه

 عشارين عان خدمتاه اادت واذا االخيار راتباه نصاف لعازلته خصص للتقاعد المقبولة

 . القانون هذا احكا  بمقتضى محسو  تقاعد رات  لها خصص سنة

 يعطاى الساابقتين الفقارتين بموجا  للعازلاة يخصاص الاذي التقاعد رات  الى باالضافة .ج

 علاى محساوبا كاملة سنة عن الفرد او الضابط وعالوات روات  يعادل نقدي تعويض

 فاي التعويض يعطى.  دينار ثالثماية عن يقل ال ان على االخير الشهري راتبه اساس

 . العسكري بواجبه الفرد او الضابط قيا  اثناء والقتل االستشهاد حوادث

 ورثتاه الاى التعاويض يعطى اوالد له وليس متاوجا او اعابا الفرد او الضابط كان اذا .د

 .  الشرعية الفريضة بموج  الشرعيين

  مكررة:  22 المادة

 بساب  توفي او فقد او فورا   فرد او ضابط استشهد اذا القانون هذا في ورد ماع بالرغ .  أ

 ماان بالمازااة وساابعون خمسااة %75 لعازلتااه خصااص الحربيااة العمليااات اثناااء اصااابته

 فارد كال يساتحقه الاذي الشاهري الراتا  ان بالحسا  وجد واذا االخير الشهري راتبه

 ديناار مانه  لكل فيخصص ونصف ناردي عن يقل المادة هذه بموج  العازلة افراد من

 للتقاعاد خاضاعة غيار خدماتاه كاون عان النظار بغاض ادناى كحاد الشاهر فاي ونصف

 . خدمته لمدة اعتبار ودون

 الماادة هاذه مان( ا) الفقارة بموجا  للعازلاة يخصاص الاذي التقاعد رات  الى باالضافة .ب

 عشر ثمانية عن الفرد او الضابط وعالوات روات  يعادل نقديا   تعويضا   العازلة تعطى

 .دينارا  ( 450) عن يقل ال ان على االخير راتبه اساس على محسوبا   شهرا  

 الماادة هاذه مان(  ) الفقرة في عليه المنصوص التعويض نصف المفقود عازلة تعطى .ج

 المفقاود كان اذا اال شهور ستة بعد اآلخر والنصف الفقدان تاريخ من شهور ثالثة بعد

 .فقده مدة طوال المستحقة رواتبه تقاضي في العازلة تستمر ان على ذلك قبل ظهر قد
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 فقده تاريخ من سنتان انقضت اذا المستشهد حك  في الحربية العمليات في المفقود يعتبر .د

 الاذي التقاعاد راتا  يبدا ان على الحياة قيد على وجوده او رسميا   وفاته تثبت ان دون

 قاد ماا للمساتحقين ويصارف التقاعدياة الحقاو  سوىوت الفقد تاريخ من العازلة تستحقه

 .مؤقتة روات  من له  صرف ما تنايل بعد االساس هذا على مبالغ من تجمد

 او المقتااول الفاارد او الضااابط بحكاا  المفقااود يعتباار الوظيفااة بسااب  الفقاادان كااان اذا .هـــ

 من( 21) المادة نص حس  التقاعدية حقوقه وتسوى بوظيفته قيامه جراء من المتوفى

 .القانون هذا

 الرات  صرف يوقف االسر حالة غير في الحياة قيد على موجود المفقود ان اتض  اذا .و

 التحقيقااات عنااه تساافر مااا ضااوء فااي حالتااه وتسااوى لعازلتااه المخصااص التقاعااد او

 . صرفه سبق بما عليه الرجوع حق وللحكومة العسكرية

 ورثتاه الاى التعويض يعطى اوالد له وليس متاوجا   او اعابا   الفرد او الضابط كان اذا .ز

 . الشرعية الفريضة بموج  الشرعيين

 الحربياة العملياات بساب  بواجباته القيا  عن لعجاه فرد او ضابط خدمة انهيت اذا .1. ح

 االخيار الشاهري راتبه نصف له خصص العليا الطبية اللجنة من بقرار ذلك وتايد

 النصف عن يايد القانون هذا بموج  تحقهيس الذي الرات  ان بالحسا  وجد واذا

 الفقرة بموج  اعتالل رات  من يستحقه ما اليه مضافا   االكبر الرات  له خصص

 مااع الشااهري الراتاا  يقاال ال ان ويشااترط القااانون هااذا ماان( 11) المااادة ماان(  )

 قاد نفساه اعالة على قدرته كانت لمن ادنى كحد دينار خمسين عن االعتالل رات 

 قااد نفسااه اعالااة علااى قدرتااه كاناات لماان دينااارا   واربعااين(  كليااا  )  يال  تعطاا تعطلاات

 قاد نفساه اعالاة علاى قدرتاه كانات لمان ديناارا   وثالثاين(  جسيما  )  تعطيال   تعطلت

 اعالاة علاى قدرتاه كانات لمان ديناارا   وعشارين وخمسة(  جازيا  )  تعطيال   تعطلت

 غياار خدماتااه كااون عاان النظاار بغااض وذلااك(  خفيفااا  )  تعطاايال   تعطلاات قااد نفسااه

 . خدمته لمدة اعتبار ودون للتقاعد خاضعة

 قياماه بسب  العسكرية بواجباته القيا  عن لعجاه فرد او ضابط خدمة انهيت اذا .2

 لاه خصاص العلياا الطبياة اللجناة مان بقارار ذلاك وتاياد مناه خطاا وبدون بوظيفته

 احكاا  بموجا  يساتحقه الاذي الراتا  ان وجاد واذا االخيار الشاهري راتبه نصف

 يساتحقه ماا الياه مضاافا   االكبار الرات  له خصص النصف على يايد القانون هذا

 ويشاترط القاانون هذا من( 11) المادة من( 3) الفقرة بموج  االعتالل رات  من

 لمان ادناى كحاد ديناارا   اربعاين عن االعتالل رات  مع الشهري الرات  يقل ال ان

  لمن ادنى كحد دينارا   وثالثين كليا   تعطيال   تتعطل نفسه اعالة على قدرته كانت
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 كانت لمن دينارا   وعشرين جسيما   تعطيال   تعطلت قد نفسه اعالة على قدرته كانت

 كاون عان النظار بغاض وذلاك جازياا   تعطايال   تعطلات قاد نفساه اعالاة علاى قدرته

 . خدمته لمدة اعتبار ودون للتقاعد خاضعة غير خدماته

 المستشاافيات فااي المجانيااة بالمعالجااة السااابقين( 2و1) بالبناادين المااذكورين يتمتااع .3

 .الحياة مدى والعسكرية الحكومية

 جسايمة بعاهات المسلحة القوات منتسبي من والمصابين والمتوفين الشهداء ابناء يتمتع .ط

 الكاملاة بالمجانياة بساببها او العساكرية بواجباته  قيامه  اثناء انفسه  اعالة من تمنعه 

 او الجامعااات او والتعلااي  التربيااة واارة ومعاهااد بماادارس التعلااي  مراحاال ميااعج فااي

 يتجااوا ال ان علاى العلمياة درجاتهاا بجمياع االردنياة العساكرية بالمدارس او الكليات

 والمعاهد المدارس بتلك التسجيل شروط استوفوا اذا وذلك عاما الثالثين المستفيد عمر

 .  والجامعات والكليات
 

 بموج  العازلة افراد من فرد كل يستحقه الذي الشهري الرات  ان بالحسا  وجد اذا . أ -22 المادة

 ديناار مانه  لكال فيخصاص واحد دينار عن يقل القانون هذا من عشرة السادسة المادة

 لجمياع تخصاص التاي التقاعاد رواتا  تاياد ال ان بشارط ادناى كحاد الشاهر فاي واحد

 .  مورثه  استحقه الذي التقاعد رات  عن العازلة افراد

 بموجا  العازلاة افاراد مان فرد كل يستحقه الذي الشهري الرات  ان بالحسا  وجد اذا .ب

 دينار منه  لكل فيخصص واحد دينار عن يقل القانون هذا من والعشرين الثانية المادة

 لجمياع تخصاص التاي التقاعاد رواتا  تاياد ال ان بشارط ادناى كحاد الشاهر فاي واحد

 . االخير الشهري مورثه  رات  من( %75) عن ازلةالع افراد

 

 اكرامياة لاه دفعات او التقاعدياة العازادات اساترد قاد كان فرد او ضابط استخدا  اعيد اذا -23 المادة

 علاى او واحادة دفعاة الياه دفاع او اساترده ماا يعياد ان فيجا  القاانون هذا احكا  بموج 

 السااابقة خدمتااه لااه تحساا  فااال واال ةالمالياا واياار عليهااا يوافااق التااي بالصااورة دفعااات

 .االعتالل بسب  دفع ما ذلك من ويستثنى

 

 فاان اساتخدامه اعياد ثا  القاانون هاذا نفاذ قبل الخدمة ترك قد ضابط كان اذا ما حالة في -24 المادة

 التاي القاوانين وفاق تحسا  القاانون هاذا نفااذ تااريخ حتى للتقاعد المقبولة السابقة خدمته

 .صدوره لقب نافذة كانت
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 اعادتاه تااريخ مان التقاعادي راتباه يوقاف الخدماة الاى متقاعاد فرد او ضابط اعيد اذا . أ-25 المادة

 خدماتااه اضااافة اساااس علااى االخياارة خدمتااه تنتهااي عناادما الراتاا  هااذا حسااا  ويعاااد

 الجديد الحسا  يؤدي اال ذلك في ويشترط الالحقة خدماته الى للتقاعد المقبولة السابقة

 التاي الفواصال مدد جميع وتضاف له خصص الذي السابق التقاعد رات  فيضتخ الى

 مادة تاياد ال ان علاى الخدماة الاى اعادتاه وتااريخ التقاعاد علاى احالتاه تاريخ بين تقع

 يكمال ماا بمقادار اال الفواصال مان يحسا  وال مارة كال في سنوات اربع عن الفاصلة

 للمتقاعد الفقرة هذه في المذكورة الفواصل مدد من مدة اية تحس  ال كما سنة عشرين

 . 3/1981/ 1 تاريخ بعد للخدمة يعود الذي

 التعايااا ضااباط علااى السااابقة الفقاارة احكااا  تسااري ال التقاعااد راتاا  ايقاااف عاادا فيمااا .ب

 ماادة نقصاات اذا الطااوار  حالااة اعااالن بسااب  الخدمااة الااى يعااادون الااذين المتقاعاادين

 تعادل مكافاة خدمته  انهاء عند له  صرفت ان على متواصلة اشهر ستة عن خدمته 

 تلاك فاي قضاوها التاي المادة عان العاالوات ماع الشهرية التقاعدية رواتبه  من 20%

  .الخدمة

 الخدمااة الااى اعادتااه فااور متقاعااد فاارد او ضااابط كاال عاان الماليااة واارة اعااال  يجاا . ج

  .تقاعده رات  اليقاف

 عازادات او اكراميات او تعويضات او تقاعد رات  اي على القانون هذا احكا  تسري ال -26 المادة

 .السابقة القوانين بموج  رفضت او خصصت تقاعدية

 ان راى اذا جهااة ايااة الااى فاارد او ضااابط اي اعااارة يقاارر ان الااواراء لمجلااس يجااوا -27 المــادة

 عازادات تادياة وكيفياة وشروطها االعارة مدة يعين ان وله بذلك تقضي العامة المصلحة

 الماذكور الوجه على معارا   يقضيها التي الخدمة وتدخل المالية الخاانة الى عنها اعدالتق

 .للتقاعد المقبولة خدمته مدة حسا  في

 المنصوص التقاعدية الحقو  كافة من الواراء مجلس من بقرار الفرد او الضابط يحر  -28 المادة

 : متقاعدا او الخدمة في كان سواء القانون هذا في عليها

 .الواراء مجلس موافقة بدون اجنبية دولة خدمة في دخل اذا .أ 

 تنفياذ رفاض اذا او الاواراء مجلاس موافقاة بادون المملكاة خاار  اقامته محل نقل اذا .ب 

 محال بتغييار القاضاي الاواراء مجلاس قارار تنفياذ رفض اذا او الواراء مجلس قرار

 . المملكة خار  اقامته
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 القاانون هاذا فاي مباين هاو كماا تقاعده رات  من حصتها الفرد او الضابط لعازلة تعاد .ج 

  .وفاته عند

 القاانون هاذا فاي عليهاا المنصاوص التقاعدياة الحقاو  كافاة مان الفرد او الضابط يحر   -29 المادة

 :متقاعد ا  الخدمة في كان سواء

 جريمااة ارتكاا  انااه مختصااة اردنيااة محكمااة ماان قطعااي قضااازي بحكاا  عليااه ثباات اذا.  أ

 جنازيااة جريمااة ايااة او اجنبيااة دولااة لحسااا  التجسااس باعمااال قااا  او العظمااى لخيانااةا

 الحقااو  تعاااد ان ذلااك فااي ويشااترط الااداخلي او الخااارجي الدولااة بااامن مخلااة اخاارى

 باامن مخلاة بجريماة علياه الحك  بسب  منها حر  قد كان فرد او ضابط الي التقاعدية

 .الجريمة تلك ليشم للعفو قانون صدر اذا الداخلي الدولة

 لسانة 8 رقا  العاا  العفاو قانون شمله  الذين االشخاص على الفقرة هذه احكا  وتسري    

 . 1973 لسنة 52 رق  العا  العفو وقانون 1965

 مختصااة اردنيااة محكمااة ماان قطعااي بحكاا  عليااه حكاا  الخدمااة فااي فاارد او ضااابط كاال. ب

 الوثااازق فااي التاوياار ريمااةلج او ساارقتها او الدولااة امااوال اخااتالس لجريمااة بااالحبس

 . الرسمية

 او العاا  القازاد تنساي  بعاد الاواراء مجلاس موافقاة بدون مسلحة قوة اية الى انض  اذا. ج

 .  اختصاصه حس  كل العامة المخابرات مدير او العا  االمن مدير

  .يةاالحتياط القوة وقانون التعايا ضباط لقانون استنادا   اليه الصادرة الدعوة رفض اذا. د

  .منها فر او العسكرية الخدمة ترك اذا. هـ

 خدمتااه اثناااء انتساا  انااه مختصااة اردنيااة محكمااة ماان قضااازي بحكاا  عليااه ثباات اذا. و

 اي الاى احتيااط جنادي او تعايا كضابط المسلحة بالقوات ارتباطه اثناء او العسكرية

  .مشروعة غير جمعية او سياسي حا 

 من حصتها(  و هـ، د، ،   ،   ، أ)  الحاالت اي في الفرد او الضابط عازلة تتقاضى. ز

 سراحه اطال  عند وتقطع سجنه مدة خالل القانون هذا في مبين هو كما تقاعده رات 

  .وفاته عند اليها تعاد كما

 . الخدمة من استقال اذا القانون هذا احكا  بموج  التقاعدية حقوقه الفرد او الضابط يفقد -30 المادة
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 :التالي النحو على العسكرية التقاعد لجنة تسمى لجنة المالية واارة في تؤلف  -31 المادة

 ويكاون المالياة وايار يعينهماا المالياة واارة فاي االول الصنف موظفي من موظفان . أ

 . رزيسا   احدهما

 .المسلحة للقوات العا  القازد يعينه ضابط .ب

 يقدمها خطية طلبات على بناء القانون هذا في هاعلي المنصوص التقاعدية الحقو  تسوى -32 المادة

 الاذي الضاابط او العاا  القازاد وعلاى المسالحة للقاوات العاا  القازاد الاى الحقاو  اصحا 

 لجناة الاى المساتندات جمياع ماع الطلبات هذه يحيل ان فو  فما عقيد رتبة من عنه ينيبه

 باراءة شاهادة علاى قالحا صااح  حصول من اعتبارا   شهر مدة خالل العسكرية التقاعد

 . المسلحة القوات تجاه ذمته

 الحقاو  مقادار قرارهاا فاي وتعاين الطالا  اساتحقا  مادى العساكرية التقاعاد لجنة تقرر -33 المادة

 .حالة كل في المستحقين واسماء التقاعدية

 او) ليةالما وواير الطال  من لكل خطيا   اللجنة قرار العسكرية التقاعد لجنة رزيس يبلغ - 34 المادة

 .االصول حس (  خطيا   عنه ينيبه من

 فيجاوا العسكرية التقاعد لجنة بقرار(  ينيبه من او)  المالية واير او الطال  يقنع ل  اذا -35 المادة

 مان يوماا   ثالثاين خاالل العلياا العادل محكماة اماا  اللجناة قارار فاي يطعن ان منهما لكل

 .التبليغ تاريخ

 نفااذ قبال اساتحقت التي او سويت التي التقاعدية الحقو  جميع على انونالق هذا يؤثر ال -36 المادة

 .تسويتها تجر ول  القانون هذا

 المادني التقاعاد قاانون احكاا  بمقتضاى للتقاعد تابعة بوظيفة فرد او ضابط التحق اذا . أ -37 المادة

 دلبمعا للتقاعاد مقبولاة خدماة تحسا  الرتا  ساازر في المسلحة القوات في خدمته فان

 . للتقاعد المقبولة المدنية خدمته الى وتضاف الخدمة تلك من 20/ 25

 المادة فتحسا  المادني التقاعاد قاانون الحكاا  تابعاا   كاان موظاف القوات في عين اذا .ب

 خدمته الى وتضاف الخدمة تلك من 25/ 20 بمعدل المدنية الخدمة في قضاها التي

 .المسلحة القوات خدمة في للتقاعد المقبولة

 

 

 

 . وعازالته  العا  االمن وافراد ضباط على القانون هذا احكا  تسري.  أ -38 المادة
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 العاا  القازاد بوظاازف العاا  االمان ومادير الادفاع وايار بوظازف الداخلية واير يقو . ب

 العاا  االمان وافاراد بضاباط يخاتص فيماا القاانون هاذا في عليها المنصوص للقوات

 .وعازالته 

 التقاعاد قاانون احكا  عليها تطبق القانون هذا في خاص نص عليها يرد ل  التي حاالتال -39 المادة

 .المدني

 هااذا احكااا  لتنفيااذ الالامااة االنظمااة الملااك بموافقااة يصاادر ان الااواراء لمجلااس يجااوا -40 المــادة

 .القانون

 بمقتضااه ةالصادر االنظمة جميع مع 1954 لسنة 8 رق  العسكري التقاعد قانون يلغى - 41 المادة

 1944 لسانة 10 رقا  االردناي العرباي الجاي  تقاعاد بقاانون الملحقاة الجداول باستثناء

 ماع فياه تتعاارض الاذي المادى الاى ساابقة فلساطينية او اردنياة قاوانين اياة احكا  وتلغى

 .القانون هذا احكا 

 .القانون هذا احكا  بتنفيذ مكلفون والواراء الواراء رزيس -42 المادة
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