المادة ()1

يسمى ىذا القانون ( قانون التقاعد العسكري رقم  33لسنة  ) 1959ويعمل بو من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.
المادة ()2

يكون لمعبارات وااللفاظ التالية الواردة في ىذا القانون المعاني المخصصة ليا ادناه ما لم تدل

القرينة عمى خالف

ذلك-:

تعني عبارة ( الدولة االجنبية ) كل دولة غير المممكة االردنية الياشمية.
تعني عبارة ( القوات المسمحة ) :القوات البرية والجوية والبحرية.

تعني كممة ( ضابط ) كل من كان حائ ازً عمى ىذه الرتبة بارادة ممكية وتشمل مرشح الضابط

والوكيل.

وتعني كممة ( فرد ) كل من كانت رتبتو دون رتبة ضابط.

وتعني كممة راتب وعبارة الراتب الشيري االخير :الراتب االساسي الشيري مضافا اليو ربع ىذا

الراتب وال تشمل

العال وات والمخصصات من اي نوع كانت.
وتعني عبارة ( خدمة مقبولة لمتقاعد ) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام ىذا القانون او اي

قانون آخر.

وتعني عبارة ( العمر او المدة ) العمر أو المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة وال
يعرف تاريخ الوالدة

فيعتبر ىذا التاريخ من بداية شير كانون الثاني.

وتعني كممة ( الشير ) جزءاً من اثني عشر جزءاً من السنة.
وتعني كممة ( اليوم ) جزءاً من ثالثين من الشير.

وتعني عبارة ( العمميات الحربية ) االشتباك المسمح مع العدو ب ارً وبح ارً وجواً وكافة حوادث االمن
الداخمي وما

ينجم عن ذلك من استشياد او فقدان او وقوع في االسر  ,او في االحوال االخرى التي يقرر
مجمس الوزراء انيا

عمى مستوى العمميات الحربية0

وتعني كممة ( الشييد ) الضابط او الفرد الذي يتوفى بسبب العمميات الحربية في ميدان القتال او
متأث ار باصابتو بعد
نقمو منو.

وتعني كممة ( المفقود ) الضابط او الفرد الذي لم يثبت وفاتو او وجوده عمى قيد الحياة رسميا
بشيادة يصدرىا القائد
العام.

المادة ()3

أ -يطبق ىذا القانون عمى الضباط واالفراد االردنيين اال من كان منيم يخدم بمقتضى عقد ال
يخولو حق التقاعد.

ب -ال يطبق ىذا القانون عمى افراد الحرس الوطني وال عمى افراد القوة االحتياطية عندما يكونون
خارج الخدمة

الفعمية عمى انو تعتبر الخدمة السابقة في الحرس الوطني لمضباط واالفراد العاممين في القوات
المسمحة اثناء نفاذ

ىذا ,القانون كما تعتبر خدمات االفراد السابقة في الدفاع المدني منذ سنة 1956خدمات مقبولة

لمتقاعد 0

جـ -تعتبر الخدمة السابقة لمضباط واالفراد العاممين في القوات المسمحة اثناء نفاذ ىذا القانون
خدمة مقبولة لمتقاعد

عمى أن تدفع العائدات التقاعدية عنيا بنسبة  %7من الراتب االساسي األخير الذي كان

يتقاضاه عند انتياء
خدمتو السابقة0

د -تعتبر خدمات االفراد الذين يمتحقون في الخدمة بعد نفاذ ىذا القانون خدمة مقبولة لمتقاعد.
ىـ -عمى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من ىذه المادة يعتبر ثمثا مدة الخدمات غير المصنفة او
بعقد او بالراتب

المقطوع وكامل خدمة العمم التي قضاىا الضابط وضابط الصف والفرد والموظف المصنف

الموجودون في

الخدمة اثناء نفاذ احكام ىذا القانون مقبوالً لمتقاعد باستثناء الخدمة االحتياطية  ,وذلك سواء

كانت تمك

الخدمات عمى حساب الموازنة العامة او موازنة احدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او

اجور

العمل االضافي عمى ان يجري اقتطاع العائدات التقاعدية عمى اساس الرواتب التي تقاضاىا
الموظف او

المستخدم خالل الثمثين االخيرين من تمك الخدمات وعمى ان تسترد جميع المكافات والتعويضات

التي صرفت لو

سابقاً عن ىذه الخدمات بموجب أي قانون او نظام آخر.

و -عمى الرغم مما ورد من احكام في ىذا القانون او أي قانون اخر ال تسري احكام ىذا القانون
عمى االفراد

والضباط الذين يمتحقون بالخدمة في القوات المسمحة االردنية واالجيزة االمنية بعد تاريخ 1/ 1

2003/

باستثناء الحاالت التالية-:

-1حاالت احالة الضباط ممن ىم برتبة لواء فأعمى عمى التقاعد وحاالت استشياد او وفاة او
فقدان الضابط او الفرد المنصوص عمييا في ىذا

القانون عمى ان تبقى جميع ىذه الحاالت خاضعة الحكامو  ,وان تقوم المؤسسة العامة لمضمان

االجتماعي بتسديد حقوقيم المالية لوزارة المالية

بما فييا الرواتب التقاعدية المستحقة ليم حسب قانون الضمان االجتماعي  ,وتسري أحكام ىذا

البند عمى حاالت الوفاة التي وقعت اعتبا ارً

من تاريخ  2003 /1/ 1وان تمت تسوية حقوقيم 0

 -2حاالت حرمان الضباط او االفراد من جميع حقوقيم التقاعدية المقررة بمقتضى احكام ىذا
القانون عمى ان

تقوم المؤسسة العامة لمضمان االجتماعي بتسديد حقوقيم المالية بما فييا الرواتب التقاعدية
المستحقة ليم حسب قانون الضمان االجتماعي لوزارة المالية.

المادة-4

تحسب الخدمة المقبولة لمتقاعد من تاريخ دخول الضابط او الفرد في خدمة القوات المسمحة

وتدخل في حساب

الخدمة المدة التي يقضييا أي منيما في االسر وأي خدمة سابقة لو تكون خدمة مقبولة لمتقاعد

بمقتضى احكام

قانون التقاعد المدني النافذ المفعول باستثناء خدمتو قبل اكمالو السادسة عشرة من عمره  ,ويبدأ

تطبيق احكام

ىذه المادة من التاريخ الذي يقرره مجمس الوزراء.
المادة ()5
أ -تقتطع العائدات التقاعدية بنسبة  %7من الراتب االساسي لمضابط والفرد.

ب -ال تقتطع العائدات التقاعدية من رواتب المتقاعدين وعائالتيم.

جـ-اذا اختار اي ضابط او فرد موجود في الخدمة عند نفاذ ىذا القانون اعتبار خدماتو السابقة
عمى تاريخ 4/ 1

 1954/في سائر الرتب تابعة لمتقاعد فعميو ان يدفع العائدات التقاعدية عن تمك الخدمة ( اذا
لم تكن قد دفعت

بنفس النسبة المعينة وبالصورة التي يقررىا وزير المالية ) وال يجوز لمضابط او الفرد ان يرجع

عن اختياره.
المادة ()6

أ -تقيد عائدات التقاعد التي تقتطع من رواتب الضباط واالفراد ايراداً لمدولة وتؤدي من الميزانية
العامة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب ىذا القانون.

ب-اعتبا ارً من تاريخ نفاذ ىذا القانون يحول رصيد صندوق التقاعد العسكري الى الخزينة العامة.
المادة ()7
أ -يجوز لمجمس الوزراء بناء عمى توصية وزير الدفاع ان يحيل عمى التقاعد اي ضابط اتم خدمة
ست عشرة سنة

مقبولة لمتقاعد.

ب-يجوز لوزير الدفاع بناء عمى تنسيب رئيس ىيئة االركان المشتركة لمقوات المسمحة ان يحيل
عمى التقاعد اي

فرد اتم خدمة ست عشرة سنة مقبولة لمتقاعد.

ج -تزاد المدة المقررة بجواز احالة الضابط او الفرد عمى التقاعد بواقع ستة اشير سنويا ولمدة
ثماني سنوات

وذلك اعتبا ار من تاريخ نفاذ احكام ىذا القانون المعدل الى ان تصبح المدة عشرين سنة.
المادة ()8

أ -لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب وزير الدفاع ان يحيل عمى التقاعد اي ضابط اكمل السن
المبينة ادناه بشرط

ان يكون قد اتم مدة ال تقل عن ست عشرة سنة خدمة مقبولة لمتقاعد-:
امير لواء

عميد
عقيد
مقدم

نقيب اول

نقيب فما دون

 60سنة

 55سنة

 52سنة

 50سنة
 48سنة

 45سنة

ب-يحق لمضابط الذي اكمل السن المعينة في الفقرة السابقة واكمل عشرين سنة خدمة مقبولة
لمتقاعد ان يتقاعد

بموافقة وزير الدفاع عمى ضوء مقتضيات المصمحة العامة.

جـ-كل فرد بمغت خدمتو المقبولة لمتقاعد عشرين سنة يحق لو ان يتقاعد بموافقة رئيس ىيئة
االركان المشتركة

لمقوات المسمحة.

د -عندما يكمل الضابط الستين من عمره او اربعين سنة خدمة مقبولة لمتقاعد يجب انياء خدمتو
بقرار من وزير

الدفاع ما لم يقرر مجمس الوزراء السباب خاصة ذات فائدة عامة  -ابقاءه في الخدمة.
المادة ()9

أ -يحسب راتب تقاعد الضابط الشيري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام ىذا القانون عمى
اساس ضرب عدد

اشير خدمتو المقبولة لمتقاعد في راتبو الشيري االخير وتقسيم حاصل الضرب عمى ثالثمائة

وستين بشرط ان ال يزيد

راتب التقاعد عن راتبو الشيري االخير.

ب-يحسب راتب تقاعد الفرد الشيري الذي يستحق التقاعد بموجب احكام ىذا القانون عمى اساس
ضرب عدد

اشير خدمتو في راتبو الشيري االخير وتقسيم حاصل الضرب عمى عمى مائتين وثمانين بشرط ان

ال يزيد راتب

التقاعد الذي يخصص لو عمى راتبو الشيري االخير.
المادة ()10

أ -اذا انييت خدمة ضابط الكمالو الستين من عمره وكانت خدمتو المقبولة لمتقاعد عشر سنوات
أو اكثر يعطى

راتب تقاعد محسوباً بمقتضى احكام ىذا القانون واذا نقصت خدمتو المقبولة لمتقاعد عن عشر
سنوات تعاد إليو العائدات التقاعدية التي اقتطعت من رواتبو .

ب-مع مراعاة احكام المادتين التاسعة والعشرين والثالثين من ىذا القانون اذا انييت خدمة
الضابط الي سبب

كان ما عدا االستقالة وكانت خدمتو المقبولة لمتقاعد ست عشرة سنة او اكثر يعطى راتب تقاعد

بموجب احكام ىذا

القانون واذا نقصت خدمتو المقبولة لمتقاعد عن ست عشرة سنة يعطى مكافأة مقدارىا () 12 / 1

من راتبو الشيري

االساسي األخير عن كل شير من خدمتو .

جـ -اذا أنييت خدمة الفرد الي سبب كان ما عدا االستقالة وكانت خدمتو المقبولة لمتقاعد ست
عشرة سنة أو أكثر

يعطى راتب تقاعد بموجب أحكام ىذا القانون  ,واذا نقصت خدمتو المقبولة لمتقاعد عن ست عشرة

سنة يعطى

مكافأة قدرىا ( )12/ 1من راتبو الشيري االساسي االخير عن كل شير من خدمتو.
المادة ()11

أ -اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمتو المقبولة لمتقاعد عن اداء واجبات وظيفتو او واجبات
مماثمة ليا تناط بو من

قبل الحكومة بسبب حادث او مرض او عمة تنيى خدمتو ويعطى راتب تقاعد بموجب احكام ىذا

القانون اذا كانت

خدمتو المقبولة لمتقاعد عشر سنوات او اكثر واذا نقصت خدمتو المقبولة لمتقاعد عن عشر

سنوات يعطى مكافأة بما

يعادل  12/ 1من راتبو الشيري االخير عن كل شير كامل من خدمتو المقبولة لمتقاعد.

ب-اذا كان وقوع الحادث او المرض او العمة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الضابط
او الفرد بوظيفتو

وبدون خطأ منو وكان ايضاً مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفتو وتأيد ذلك بتقرير من المجنة الطبية
العميا يعطى

باالضافة الى راتب التقاعد او المكافأة المذكورين في الفقرة السابقة راتب اعتالل حسب النسب

التالية-:

 )10/60 ( -1من راتبو الشيري األخيرة اذا كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيالً

خفيفاً.

)20/60 ( -2من راتبو الشيري األخير اذا كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيالً جزئياً.
 )30/60(-3من راتبو الشيري االخير اذا كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيالً جسيماً.
 ) 40/60( -4من راتبو الشيري االخير اذا كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيالً كمياً.
ج -1-لمقاصد ىذا القانون يكون تشكيل المجنة الطبية المشتركة العميا بقرار من رئيس ىيئة
االركان المشتركة

وبرئاسة احد االطباء العسكريين ال تقل رتبتو عن عميد وعضوية طبيب من االطباء العسكريين

االخصائيين ال تقل

رتبتو عن عقيد وثالثة اطباء من وزارة الصحة ال تقل درجة أي منيم عن الثانية يسمييم وزير

الصحة ليذه الغاية

وتتخذ المجنة ق ارراتيا بأغمبية االصوات.
-2لغايات تقدير درجة العجز لمضباط وضباط الصف واالفراد تمارس المجنة اعماليا وفق احكام
نظام المجان الطبية

العسكرية الساري المفعول.

د -1-ال تكون ق اررات المجنة الطبية المشتركة العميا قطعية ونافذة ما لم يصادق عمييا من قبل
رئيس ىيئة االركان

المشتركة بناء عمى تنسيب فني وقانوني مشترك من مدير الخدمات الطبية الممكية ومدير القضاء
العسكري اذا تعمقت

بضابط ال تقل رتبتو عن عقيد ولمصادقة مدير الخدمات الطبية الممكية لمن ىم دون ذلك.

 -2يجوز لصاحب الصالحية بالمصادقة اعادة القرار الى المجنة الطبية المشتركة العميا التي
اصدرتو العادة النظر

بو من تمقاء نفسو او بناء عمى طمب خطي من قبل صاحب العالقة مع بيان االسباب الموجبة

العادة النظر.

 -3في حال عدم قناعة صاحب الصالحية بالقرار الذي تم اعادة النظر بو فمو ان يقرر من تمقاء
نفسو او بناء عمى

طمب خطي من قبل صاحب العالقة احالة االمر الى لجنة طبية اخرى من غير اعضاء المجنة التي

اصدرت القرار

يشكميا برئاسة احد االطباء العسكريين ال تقل رتبتو عن عميد وعضوية اثنين من االطباء

العسكريين االخصائيين ال

تقل رتبتيما عن عقيد واثنان من اطباء وزارة الصحة ال تقل درجتيما عن االولى ويعتبر قرارىا

قطعيا.

ىـ -1-عمى الضابط او الفرد الذي تقرر لو راتب اعتالل ان يمثل لمفحص الطبي امام المجنة
الطبية المشتركة

العميا في المكان والزمان المذين يحددىما رئيس ىيئة االركان المشتركة او كمما طمب منو ذلك ,

عمى ان ال يزيد

عدد مرات الفحص عن مرة واحدة كل سنتين.

-2اذا تبين نتيجة الفحص الطبي انو قد ط أر تحسن عمى الحالة الصحية لمضابط او الفرد فتتخذ
المجنة قرا ارً

بتخفيض راتب االعتالل بما يتناسب مع انخفاض العمة آخذة بعين االعتبار مقدرتو عمى اعالة

نفسو واذا تبين لمجنة

الطبية ان حالتو الصحية ساءت بسبب مرضو السابق تنظر المجنة بتعديل تصنيفو بما يتناسب مع

حالتو الجديدة

عمى ان ال تكون ىذه االصابة ناتجة عن سبب اخر بعد احالتو عمى التقاعد.

-3اذا شفي الضابط او الفرد من عمتو يمغى راتب االعتالل كمياً.

و -اذا رفض الضابط او الفرد اجراء الفحص الطبي وفقا الحكام البند ( )1من الفقرة (ىـ) من ىذه
المادة يوقف

راتب االعتالل بقرار من لجنة التقاعد العسكري الى ان يمثل لمفحص الطبي التخاذ المجنة القرار

الالزم بيذا

الشأن.

ز -ال يزيد راتب االعتالل في جميع حاالت العجز عن ( )80دينا ارً لالفراد ممن ىم من رتبة رقيب
اول فما دون وعن ( )500دينار لباقي
الرتب 0

المادة ()12

يعتبر االشخاص االتي ذكرىم افراد عائمة الضابط او الفرد المتوفي الذين ليم الحق في راتب

التقاعد او المكافأة او التعويض بموجب احكام ىذا القانون-:

أ -الزوجة او الزوجات.

ب-البنون الذين لم يكمموا السابعة عشرة من عمرىم والمعمولون المحتاجون منيم ميما كان

عمرىم.

جـ-البنات العازبات او االرامل او المطمقات.
د -االم االرممة او المطمقة.

ىـ -االب شريطة ان يكون المتوفي أعزبا او المعيل الوحيد لوالده.
المادة ()13
يقطع راتب التقاعد المخصص لالبن من تاريخ اكمالو السابعة عشرة من عمره اال في االحوال

التالية-:

أ -اذا كان عند اتمامو السابعة عشرة من العمر يتابع العمم في مدرسة ثانوية او كميو فيستمر في
اعطائو راتب التقاعد

ما دام طالباً او لغاية اكمالو الخامسة والعشرين من العمر اييما اسبق.

ب-اذا كانت مقدرتو عمى اعالة نفسو معطمة تعطيال كمياً او جسمياً بقرار من المجنة الطبية العميا
يعاد النظر في امره

لمتأكد من مدى

تعطيمو مرة كل سنتين عمى االقل.

المادة ()14

يقطع راتب التقاعد عن الزوجات والبنات واالميات عند تزوجين عمى ان يعاد اليين استحقاقين

اذا اصبحن ارامل
او مطمقات.

وعند زواجين مرة ثانية يقطع الراتب نيائياً .أما البنات واالميات المواتي كن متزوجات عند وفاة
ابيين أو ولدىن

ولم يستفدن من راتب مورثين ثم اصبحن ارامل أو مطمقات فينمن نصيبين من تاريخ الترمل أو

الطالق وفاقاً

الحكام ىذا القانون.
المادة ()15

اذا اكتسبت الموظفو المستخدمة في القوات المسمحة راتباً تقاعدياً عن خدماتيا فال يقطع راتبيا

التقاعدي في حالة

زواجيا واذا توفيت انتقل راتبيا الى مستحقيو وفاقاً الحكام ىذا القانون اذا ثبت احتياجيم وثبت

ايضا ان الموظفة

كانت مسؤولة مباشرة عن اعالتيم.

المادة ()16

أ -اذا توفي ضابط او فرد متقاعد فيخصص لورثتو المستحقين ( )%75من راتبو التقاعدي.

ب-ال يستفيد ورثة المتقاعد من راتب االعتالل المخصص بموجب ىذا القانون.
المادة ()17

توزع رواتب التقاعد او المكافآت او التعويضات التي يقرر دفعيا بموجب احكام ىذا القانون عمى

الورثة المستحقين بالتساوي.
المادة ()18

اذا توفي الضابط او الفرد عن زوجة او زوجات حوامل يعاد توزيع راتب التقاعد مجدداً بعد الوالدة

وفق احكام ىذا القانون.
المادة ()19

ال يجوز الجمع بين راتبي تقاعد واذا استحق احد افراد العائمة اكثر من راتب تقاعد واحد فيخصص
لو الراتب االكبر.
المادة () 20

اذا توفي ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة فتعطى عائمتو راتبا تقاعديا يعادل  %75من

الراتب التقاعدي

الذي يستحقو فيما لو بقي عمى قيد الحياة عمى ان ال يقل عن ثمث راتبو الشيري االخير اذا بمغت

خدمتو المقبولة

لمتقاعد عشر سنوات  ,وعمى ان ال يقل عن ربع راتبو الشيري االخير اذا انقصت مدة خدمتو عن

ذلك.
المادة ()21

اذا ط أر تغيير عمى المستفيدين من راتب التقاعد سواء بوفاة احدىم او بفقدانو حقو فيو بصورة
اخرى او باستعادة

احدىم الحق في راتب التقاعد الذي كان قد قطع عنو فيعاد حساب رواتب التقاعد مجدداً وفق احكام

ىذا

القانون.
المادة ( ) 22

أ -اذا قتل ضابط غير طيار او فرد او توفي بنتيجة اضرار اصابتو فأدت الى وفاتو من جراء قيامو

بوظيفتو ولم يكن

قد اكمل مدة عشر سنوات في الخدمة المقبولة لمتقاعد فيخصص لعائمتو ثمث راتبو الشيري االخير

واذا زادت

خدمتو عن عشر سنوات خصص ليا نصف راتبو الشيري االخير واذا ظير بالحساب ان الراتب

الذي تستحقو العائمة

بموجب احكام ىذا القانون يزيد عن النصف خصص ليا الراتب االكبر.

ب-اما اذا قتل ضابط طيار او توفي بنتيجة اضرار اصابتو فأدت الى وفاتو من جراء قيامو بأعمال
الطيران

وضمن اختصاصو ولم يكن قد اكمل ( )20سنة في الخدمة المقبولة لمتقاعد خصص لعائمتو نصف

راتبو االخير واذا

زادت خدمتو عن عشرين سنة خصص ليا راتب تقاعد محسوب بمقتضى احكام ىذا القانون.

ج -باالضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص لمعائمة بموجب الفقرتين السابقتين يعطى تعويض
نقدي يعادل

رواتب وعال وات الضابط او الفرد عن سنة كاممة محسوبا عمى اساس راتبو الشيري االخير عمى ان

ال يقل عن

ثالثماية دينار .يعطى التعويض في حوادث االستشياد والقتل اثناء قيام الضابط او الفرد بواجبو
العسكري.

د -اذا كان الضابط او الفرد اعزباً او متزوجاً وليس لو اوالد يعطى التعويض الى ورثتو الشرعيين
بموجب الفريضة

الشرعية.

المادة () 22مكررة:

أ -بالرغم عما ورد في ىذا القانون اذا استشيد ضابط او فرد فو ارً او فقد او توفي بسبب اصابتو
اثناء العمميات

الحربية خصص لعائمتو ()75خمسة وسبعون بالمائة من راتبو الشيري االخير واذا وجد بالحساب
ان الراتب

الشيري الذي يستحقو كل فرد من افراد العائمة بموجب ىذه المادة يقل عن دينار ونصف

فيخصص لكل منيم

دينار ونصف في الشير كحد ادنى بغض النظر عن كون خدماتو غير خاضعة لمتقاعد ودون

اعتبار لمدة خدمتو.

ب -باالضافة الى راتب التقاعد الذي يخصص لمعائمة بموجب الفقرة (أ) من ىذه المادة تعطى
العائمة تعويضاً

نقدياً يعادل رواتب وعال وات الضابط او الفرد عن ثمانية عشر شي ار محسوباً عمى اساس راتبو
االخير عمى ان ال

يقل عن  450دينا ار.

ج -تعطى عائمة المفقود نصف التعويض المنصوص عميو في الفقرة (ب) من ىذه المادة بعد
ثالثة شيور من

تاريخ الفقدان والنصف االخر بعد ستة شيور اال اذا كان المفقود قد ظير قبل ذلك عمى ان تستمر

العائمة في

تقاضي رواتبو المستحقة طوال مدة فقده.

د -يعتبر المفقود في العمميات الحربية في حكم المستشيد اذا انقضت سنتان من تاريخ فقده دون
ان تثبت

وفاتو رسميا او وجوده عمى قيد الحياة عمى ان يبدأ راتب التقاعد الذي تستحقو العائمة من تاريخ

الفقد وتسوى

الحقوق التقاعدية ويصرف لممستحقين ما قد تجمد من مبالغ عمى ىذا االساس بعد تنزيل ما
صرف ليم من رواتب
مؤقتو.

ىـ-اذا كان الفقدان بسبب الوظيفة يعتبر المفقود بحكم الضابط او الفرد المقتول او المتوفي من
جراء قيامو

وظيفتو وتسوى حقوقو التقاعدية حسب نص المادة ( )22من ىذا القانون.

و-اذ اتضح ان المفقود موجود عمى قيد الحياة في غير حالة االسر يوقف صرف الراتب او التقاعد
المخصص

لعائمتو وتسوى حالتو في ضوء ما تسفر عنو التحقيقات العسكرية ولمحكومة حق الرجوع عميو بما
سبق صرفو.

ز-اذا كان الضابط او الفرد اعزبا او متزوجا وليس لو اوالد يعطى التعويض الى ورثتو الشرعيين

بموجب الفريضة

الشرعية.

ح  -1 -اذا انييت خدمة ضابط أو فرد لعجزه عن القيام بواجباتو بسبب العمميات الحربية وتأيد

ذلك بقرار من

المجنة الطبية العميا خصص لو نصف راتبو الشيري االخير  ,واذا وجد بالحساب أن الراتب الذي

يستحقو

بموجب ىذا القانون يزيد عن النصف  ,خصص لو الراتب االكبر مضافا اليو ما يستحقو من راتب

اعتالل بموجب

الفقرة (ب) من المادة (  )11من ىذا القانون ويشترط أن ال يقل الراتب الشيري مع راتب
االعتالل عن خمسين

دينا ار كحد ادنى لمن كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال ( كميا ) وأربعين دينا ار لمن
كانت قدرتو

عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال (جسيما ) وثالثين دينا ار لمن كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد
تعطمت تعطيال (

جزئيا ) وخمسة وعشرين دينا ار لمن كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال ( خفيفا)
وذلك بغض النظر عن

كون خدماتو غير خاضعة لمتقاعد ودون اعتبار لمدة خدمتو.

 -2اذا أنييت خدمة ضابط او فرد لعجزه عن القيام بواجباتو العسكرية بسبب قيامو بوظيفتو
وبدون خطأ منو ,

وتأيد ذلك بقرار من المجنة الطبية العميا  ,خصص لو نصف راتبو الشيري االخير  ,واذا وجد ان

الراتب الذي

يستحقو بموجب أحكام ىذا القانون يزيد عمى النصف خصص لو الراتب االكبر مضافا اليو ما

يستحقو من راتب

االعتالل بموجب الفقرة () 3من المادة ( )11من ىذا القانون ويشترط ان ال يقل الراتب الشيري

مع راتب

االعتالل عن أربعين دينا ار كحد ادنى لمن كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال كميا

وثالثين دينارا

كحد ادنى لمن كانت قدرتو عمى اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال جسيما  ,وعشرين دينا ار لمن

كانت قدرتو عمى

اعالة نفسو قد تعطمت تعطيال جزئيا وذلك بغض النظر عن كون خدماتو غير خاضعة لمتقاعد
ودون اعتبار لمدة

خدمتو.

 -3يتمتع المذكورين بالبندين ( 1و )2السابقين بالمعالجة المجانية في المستشفيات الحكومية
والعسكرية مدى

الحياة.

ط -يتمتع ابناء الشيداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسمحة بعاىات جسيمة
تمنعيم من اعالة انفسيم اثناء قياميم بواجباتيم العسكرية

او بسببيا بالمجانية الكاممة في جميع مراحل التعميم بمدارس ومعاىد وزارة التربية والتعميم او
الجامعات او الكميات او بالمدارس العسكرية االردنية

بجميع درجاتيا العممية عمى ان ال يتجاوز عمر المستفيد الثالثين عاماً وذلك اذا استوفوا شروط
التسجيل بتمك المدارس والمعاىد والكميات

والجامعات .

المادة ()23

أ -اذا وجد بالحساب ان الراتب الشيري الذي يستحقو كل فرد من افراد العائمة بموجب المادة
السادسة عشرة من

ىذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منيم دينار واحد في الشير كحد ادنى شرط ان ال

تزيد رواتب

التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائمة عن راتب التقاعد الذي استحقو مورثيم.

ب-واذا وجد بالحساب ان الراتب الشيري الذي يستحقو كل فرد من افراد العائمة بموجب المادة
الثانية والعشرين

من ىذا القانون يقل عن دينار واحد فيخصص لكل منيم دينار واحد في الشير كحد ادنى بشرط

ان ال تزيد رواتب

التقاعد التي تخصص لجميع افراد العائمة عن ( )%75من راتب مورثيم الشيري االخير.

المادة ()24

اذا اعيد استخدام ضابط او فرد كان قد استرد العائدات التقاعدية او دفعت لو اكرامية بموجب احكام

ىذا القانون

فيجب ان يعيد ما استرده او دفع اليو دفعة واحدة او عمى دفعات بالصورة التي يوافق عمييا وزير

المالية واال فال

تحسب لو خدمتو السابقة ويستثنى من ذلك ما دفع بسبب االعتالل.
المادة ()25

 -في حالة ما اذا كان ضابط قد ترك الخدمة قبل نفاذ ىذا القانون ثم اعيد استخدامو فان خدمتو

السابقة المقبولة

لمتقاعد حتى تاريخ نفاذ ىذا القانون تحسب وفق القوانين التي كانت نافذة قبل صدوره.
المادة ()26

أ -اذا اعيد ضابط أو فرد متقاعد الى الخدمة يوقف راتبو التقاعدي من تاريخ اعادتو ويعاد حساب
ىذا الراتب

عندما تنتيي خدمتو االخيرة عمى اساس اضافة خدماتو السابقة المقبولة لمتقاعد الى خدماتو

الالحقة ويشترط في

ذلك ان ال يؤدي الحساب الجديد الى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص لو وتضاف جميع

مدد الفواصل

التي تقع بين تاريخ احالتو عمى التقاعد وتاريخ اعادتو الى الخدمة عمى ان ال يزيد مدة الفاصمة

عن اربع سنوات

في كل مرة وال يحسب من الفواصل اال بمقدار ما يكمل عشرين سنة كما ال تحسب اية مدة من

مدد الفواصل

المذكورة في ىذه الفقرة لممتقاعد الذي يعود لمخدمة بعد تاريخ .1981/ 3/ 1
ب -فيما عدا ايقاف راتب التقاعد ال تسري احكام الفقرة السابقة عمى ضباط التعزيز المتقاعدين
الذين يعادون الى

الخدمة بسبب اعالن حالة الطوارئ اذا نقصت مدة خدمتيم عن ستة اشيرمتواصمة عمى ان

تصرف ليم عند انياء

خدمتيم مكافأة تعادل  %20من رواتبيم التقاعدية الشيرية مع العال وات عن المدة التي قضوىا
في تمك الخدمة.

ج-يجب اعالم وزارة المالية عن كل ضابط او فرد متقاعد فور اعادتو الى الخدمة اليقاف راتب

تقاعده.

المادة ()27

ال تسري احكام ىذا القانون عمى اي راتب تقاعد او تعويضات أو اكراميات أو عائدات تقاعدية

خصصت او رفضت بموجب القوانين السابقة.
المادة ()28

يجوز لمجمس الوزراء ان يقرر اعارة اي ضابط او فرد الى اية جية اذا رأى ان المصمحة العامة

تقضي بذلك ولو ان

يعين مدة االعارة وشروطيا وكيفية تأدية عائدات التقاعد عنيا الى الخزانة المالية وتدخل الخدمة

التي يقضييا معا ار

عمى الوجو المذكور في حساب مدة خدمتو المقبولة لمتقاعد.

المادة ()29

يحرم الضابط او الفرد بقرار من مجمس الوزراء من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عمييا في

ىذا القانون سواء

كان في الخدمة ام متقاعداً-:

أ -اذا دخل في خدمة دولة اجنبية بدون موافقة مجمس الوزراء.

ب -اذا نقل محل اقامتو خارج المممكة بدون موافقة مجمس الوزراء او اذا رفض تنفيذ قرار مجمس
الوزراء او اذا

رفض تنفيذ قرار مجمس الوزراء القاضي بتغيير محل اقامتو خارج المممكة.

ج -تعاد لعائمة الضابط او الفرد حصتيا من راتب تقاعده كما ىو مبين في ىذا القانون عند

وفاتو.

المادة ()30
يحرم الضابط أو الفرد من كافة الحقوق التقاعدية المنصوص عمييا في ىذا القانون سواء كان في

الخدمة ام

متقاعداً.

أ -اذا ثبت عميو بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انو ارتكب جريمة الخيانة العظمى
أو قام باعمال

التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخمة بامن الدولة الخارجي أو الداخمي

ويشترط في

ذلك ان تعاد الحقوق التقاعدية الي ضابط او فرد كان قد حرم منيا بسبب الحكم عميو بجريمة
مخمة بأمن الدولة

الداخمي اذا صدر قانون لمعفو العام يشمل تمك الجريمة  0وتسري احكام ىذه الفقرة عمى االشخاص

الذين شمميم

قانون العفو العام رقم ( )8لسنة  1965وقانون العفو العام رقم ( )52لسنة .1973

ب-كل ضابط أو فرد في الخدمة حكم عميو بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس
لجريمة اختالس

اموال الدولة أو سرقتيا أو لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.

ج -اذا انضم الى اية قوة مسمحة بدون موافقة مجمس الوزراء بعد تنسيب رئيس ىيئة االركان
المشتركة او مدير

االمن العام او مدير المخابرات العامة كل حسب اختصاصو.

د -اذا رفض الدعوة الصادرة اليو استناداً لقانون ضباط التعزيز وقانون القوة االحتياطية.
ىـ-اذا ترك الخدمة العسكرية او فر منيا.

و -اذا ثبت عميو بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انو انتسب اثناء خدمتو العسكرية
او اثناء ارتباطو

بالقوات المسمحة كضابط تعزيز او جندى احتياط الى اي حزب سياسي او جمعية غير مشروعو.

ز-تتقاضى عائمة الضابط أو الفرد في اي من الحاالت ( أ  ,ب ,ج  ,د  ,ىـ  ,و ) حصتيا من
راتب تقاعده كما ىو

مبين في ىذا القانون خالل مدة سجنو وتقطع عند اطالق سراحو كما تعاد الييا عند وفاتو.
المادة ()31

يفقد الضابط او الفرد حقوقو التقاعدية بموجب احكام ىذا القانون اذا استقال من الخدمة.
المادة ()32
تؤلف في وزارة المالية لجنة تسمى لجنة التقاعد العسكرية عمى النحو التالي-:

أ -موظفان من موظفي الصنف االول في وزارة المالية يعينيما وزير المالية ويكون احدىما رئيساً.

ب-ضابط يعينو رئيس ىيئة االركان المشتركة لمقوات المسمحة.
المادة ()33

تسوى الحقوق التقاعدية المنصوص عمييا في ىذا القانون بناء عمى طمبات خطية يقدميا اصحاب

الحقوق الى

رئيس ىيئة االركان المشتركة لمقوات المسمحة وعمى رئيس ىيئة االركان المشتركة او الضابط

الذي ينيبو عنو من

رتبة عقيد فما فوق ان يحيل ىذه الطمبات مع جميع المستندات الى لجنة التقاعد العسكرية خالل
مدة شير اعتبا ارً

من حصول صاحب الحق عمى شيادة براءة ذمتو تجاه القوات المسمحة.
المادة ()34

تقرر لجنة التقاعد العسكرية مدى استحقاق الطالب وتعين في قرارىا مقدار الحقوق التقاعدية

واسماء المستحقين في كل حالة.
المادة ()35

يبمغ رئيس لجنة التقاعد العسكرية قرار المجنة خطيا لكل من الطالب ووزير المالية ( او من ينيبو

عنو خطياً ) حسب االصول.
المادة ()36

اذا لم يقتنع الطالب او وزير المالية ( او من ينيبو ) بقرار لجنة التقاعد العسكرية فيجوز لكل

منيما ان يطعن في قرار

المجنة امام محكمة العدل العميا خالل ثالثين يوما من تاريخ التبميغ.
المادة ()37

ال يؤثر ىذا القانون عمى جميع الحقوق التقاعدية التي سويت او التي استحقت قبل نفاذ ىذا

القانون ولم تجر تسويتيا.
المادة ()38

أ -اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة لمتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمتو

في القوات

المسمحة في سائرالرتب تحسب خدمة مقبولة لمتقاعد بمعدل ( ) 20/ 25من تمك الخدمة وتضاف

الى خدمتو

المدنية المقبولة لمتقاعد.

ب-اذا عين في القوات المسمحة موظف كان تابعا الحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي

قضاىا في

الخدمة المدنية بمعدل  20/25من تمك الخدمة وتضاف الى خدمتو المقبولة لمتقاعد في خدمة

القوات

المسمحة.
المادة ()39

أ -تسري احكام ىذا القانون عمى الضباط وافراد االمن العام وعائالتيم.

ب-يقوم وزير الداخمية بوظائف وزير الدفاع ومدير االمن العام بوظائف رئيس ىيئة االركان
المشتركة لمقوات

المسمحة المنصوص عمييا في ىذا القانون فيما يختص بضباط وافراد االمن العام وعائالتيم.
المادة ()40

الحاالت التي لم يرد عمييا نص خاص في ىذا القانون تطبق عمييا احكام قانون التقاعد المدني.
المادة ()41

يجوز لمجمس الوزراء أن يصدر بموافقة الممك االنظمة الالزمة لتنفيذ أحكام ىذا القانون.
المادة ()42
يمغى قانون التقاعد العسكري رقم  8لسنة  1954مع جميع االنظمة الصادرة بمقتضاه باستثناء
الجداول الممحقة

بقانون تقاعد الجيش العربي االردني رقم  10لسنة  , 1944وتمغى أحكام أية قوانين أردنية أو

فمسطينية سابقة

الى المدى الذي تتعارض فيو مع أحكام ىذا القانون.
المادة ()43

رئيس الوزراء والوزراء مكمفون بتنفيذ أحكام ىذا القانون.

