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 1965لسنة  38 قانون االمن العام وتعديالته رقم

 1965/9/16بتاريخ  1873من عدد الجريدة الرسمية رقم  1427المنشور على الصفحة 
 

 1المادة 
ره في الجريدة ( ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نش1965يسمى هذا القانون ) قانون االمن العام لسنة 

 الرسمية .
 
 

 2المادة 
 الولالباب ا

 التعاريف

نة على دل القريا لم تيكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه م

 خالف ذلك:

 . القوة : قوة االمن العام المشكلة بموجب هذا القانون. 1
 . الوزير : وزير الداخلية.2
 : مدير االمن العام.  المدير .3
 كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بارادة ملكية. : . الضابط4
 ف.بة عري. ضابط صف : كل فرد من افراد االمن ممن ليس بضابط والحائز على رتبة ليست ادنى من رت5
 : كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط صف. . الشرطي6
 : الضابط وضابط الصف والشرطي.  . الفرد7
 رطية مسؤولة عن منطقة جغرافية محددة.. مديرية الشرطة : وحدة ش8
 . مدير الشرطة : الضابط المعين لقيادة وادارة مديرية الشرطة.9

 . اللجنة الطبية : اللجنة المنصوص عليها بتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة. 10
 حة.وزارة الص. اللجنة الطبية المختصة : اللجنة الطبية المختصة المنصوص عليها بتعليمات 11
ي يصدره امر خط. ضابط الفرع : الضابط الذي ينيط به مدير عام المديرية العامة بعضاً من صالحياته ب12

 بهذا الشان ويكون مسؤوالً امامه عن القيام بهذه الصالحيات.
ل ون اصو. محكمة التمييز : هي المحكمة التي نص عليها في قانون تنظيم المحاكم النظامية وقان13

 المحاكمات الجزائية.
  . المجلس: المجلس األعلى للدفاع المدني.14
 . الرئيس: رئيس المجلس. 15
 . قوات الدرك: قوة أمنية مشكلة بموجب هذا القانون .16
 . قائد قوات الدرك: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة قوات الدرك. 17
 ن. لقانواحدة شرطية تعنى بأعمال الدفاع المدني مشكلة بموجب هذا . مديرية الدفاع المدني: و18
   ي.اع المدنالدف . مدير مديرية الدفاع المدني: الضابط المعين من قبل المدير لقيادة وإدارة مديرية19
 علن عنهانها ي. الحالة الطارئة: أي حالة غير عادية أو مفاجئة تتعرض لها المملكة أو أي منطقة م20

 رنيس الوزراء.
 
 

 3المادة 
 الباب الثاني

 قوة االمن العام وتشكيلها وواجباتها

 الفصل االول

  تشكيل القوة

أ . قوة االمن العام هيئة نظامية ذات شخصية اعتبارية مرتبطة بوزير الداخلية تضم من بين وحداتها قوات 
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 فئات التالية:الدرك ومديرية الدفاع المدني يمثلها المدير وتتالف من ال

 . الضباط. 1

 . ضباط الصف. 2

 . الشرطيين. 3

. عدد من ضباط الصف والشرطيين المعينين بالدرجة العاشرة والتاسعة والثامنة والسابعة وفق سلم 4

شريطة حصولهم على شهادة  1966لسنة  23رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم 

ية او ما يعادلها على ان يتمتعوا بالحقوق التقاعدية وفق قانون التقاعد العسكري وان الدراسة الثانوية االردن

يخضعوا الحكام قوانين القوات المسلحة السارية وتعديالتها من حيث الحقوق والواجبات والمحظورات 

الربط والرتب العسكرية والرواتب والتجنيد والتعيين والتصنيف والترفيع والنقل واالجازات والضبط و

العسكري والمحاكمة واالستقالة وانهاء الخدمة والمسؤولية عن االموال العامة التي في عهدتهم او التي تقع 

 في حوزتهم.

 ( من هذا القانون .21. الموظفين والمستخدمين المدنيين الذين يعينون وفقا الحكام المادة )5

مجلس  موافقةوة سامية بناء على تنسيب الوزير ب. يتولى قيادة القوة وادارتها مدير يعين بارادة ملكي

 الوزراء.
 
 

 4المادة 
 الفصل الثاني
 واجبات القوة 

 
 واجبات القوة الرئيسة الرئيسية كما يلي:

 . المحافظة على النظام واالمن وحماية االرواح واالعراض واالموال. 1
 كبيها وتقديمهم للعدالة.. منع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها والقبض على مرت2
 . ادارة السجون وحراسة السجناء. 3
. تنفيذ القوانين واالنظمة واالوامر الرسمية المشروعة ومعاونة السلطات العامة بتادية وظائفها وفق 4

 احكام القانون.
 . استالم اللقطات واالموال غير المطالب بها والتصرف بها وفق احكام القوانين واالنظمة.5
 اقبة وتنظيم النقل على الطرق. . مر6
 . االشراف على االجتماعات والمواكب العامة في الطرق واالماكن العامة. 7
. تأمين الحماية الالزمة للهيئات الدبلوماسية والمؤسسات الرسمية العامة والمنشآت ذات األهمية 8

 الخاصة. 
منها، وإعداد األفراد المؤهلين لهذه  . القيام بعمليات االطفاء واإلنقاذ وحاالت اإلسعاف الناتجة9

العمليات، وتوعية المواطنين وتدريبهم عليها، وتأمين اآلليات والمعدات ووسائل االتصال الالزمة، 
 وإعداد الدراسات الخاصة بأعمال الدفاع المدني. 

 . . توفير وسائل وأدوات اإلنذار من الغارات الجوية، والكوارث، وتنظيمها واالشراف عليها10
 . التحقق من أن المالجئ العامة جاهزة لالستعمال. 11
. الكشف عن المتفجرات، وتحديد مناطق وجودها والتأشير حولها إلغالق المنطقة ودعوة الجهات 12

 المختصة إلبطال مفعولها وإزالتها. 
 . المساهمة في الكشف عن أي تسرب كيماوي أو إشعاعي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة13

 بمعالجة وتالفي آثاره.
. التنسيب بالموافقة على إنشاء محطات المحروقات، ووكاالت توزيع الغاز المسال ومستودعاتها 14

 وذلك وفقا لشروط الوقاية والحماية الذاتية المقررة. 
. تحديد التدابير الوقائية ووسائل الحماية الذاتية لغايات منح رخص تصنيع وتخزين وبيع 15

 واأللعاب النارية والمواد الكيماوية والمواد الخطرة وغيرها. المتفجرات 
. تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني، من القطاعين العام والخاص، في جميع أنحاء 16

 المملكة.
 . تمثيل المملكة في المنظمات والمؤتمرات الدولية، واإلقليمية والمحلية الخاصة باألمن العام. 17
اسة مخططات األبنية والمنشآت التجارية، والصناعية، والسياحية، التي يترتب على أمانة . در18
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عمان الكبرى والبلديات األخرى احالتها اليها للتأكد من تأمين متطلبات الوقاية وسائر وسائل الحماية 
عليها بعد  الذاتية من أخطار الحريق، وفقا للمواصفات المقررة بموجب التشريعات النافذة والرقابة

 صدور الترخيص الالزم.
. التأكد من توافر متطلبات الوقاية ووسائل الحماية الذاتية، ووسائل االنذار واالطفاء للمحالت 19

 التجارية والمهن الصناعية 
. التنسيب بالموافقة على ترخيص المهن المتعلقة بتصنيع مواد ومعدات الوقاية والحماية الذاتية أو 20

بيعها أو تركيبها أو صيانتها أو الرقابة عليها وذلك وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه  استيرادها أو
 الغاية.

 . القيام باية واجبات اخرى تفرضها التشاريع المرعية االجراء.21
 
 

 5المادة 
 هامؤسساتامها وأ . يتولى المدير المسؤولية المباشرة الدارة شؤون القوة بمختلف وحداتها وفروعها واقس

 وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها ومراقبة نفقاتها.
ية المرع ب. للمدير ان يفوض خطيا جميع او بعض الصالحيات المخولة اليه بموجب القوانين واالنظمة

 الي ضابط ال تقل رتبته عن مقدم ما لم يرد نص يخالف ذلك.

 لتالية: اءات اص عليها في هذا القانون اتخاذ أي من اإلجرج. للمدير في سياق قيامه بالمهام المنصو
ءات باإلجرا لقيامصحاب األماكن التالية ومديريها ل. إصدار التعليمات واألوامر التي يراها مناسبة أل1

 والتدابير الخاصة بمجال الوقاية ووسائل الحماية الذاتية؛ 
 ينها وبيعها ونقلها. أ. أماكن صنع المواد الخطرة من كيماوية وغيرها وتخز

مسارح ا والب. أماكن المؤسسات التعليمية والرياضية وأماكن االجتماعات والمستشفيات ودور السينم
منشآت ق والوالمالهي ومراكز التسلية والمحال العامة األخرى واألبنية واالبراج العالية والفناد

 ستخدامهايعة اوأي مواقع أخرى تحتاج طب الصناعية واألبنية ذات األشغال المتعددة وابراج االتصاالت
 إلى وقاية ووسائل حماية خاصة.

لمدني ادفاع . الطلب إلى السلطات المدنية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص المساهمة في مهام ال2
 الطارئة وعلى هذه السلطات تنفيذه بشكل فوري. 

فة ة المخالإزال ية والحماية الذاتية بوجوب. إنذار صاحب المحل او المؤسسة المخالفة لمتطلبات الوقا3
 تحت 

 طائلة إغالق المحل أو ربطه بالكفالة الالزمة او إحالته إلى المحكمة المختصة.
 
 

 6المادة 
 للمدير مساعد او اكثر تحدد واجباتهم بتعليمات خاصة يصدرها المدير.

 
 

 7المادة 
 ي يليه رتبة.يتولى مهام المدير في حال غيابه الضابط االقدم الذ

 
 

 8المادة 
وقت  في اي ايفاء لغايات هذا القانون يعتبر افراد القوة في الوظيفة بشكل مستمر وتحت الطلب للعمل

 ويترتب على كل منهم ان يخدم في اي مكان.

 
 

 9المادة 
تعمالها هو الفراد االمن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر الالزم الداء واجباتهم بشرط ان يكون اس

 الوسيلة الوحيدة لذلك ويقتصر استعمال السالح على االحوال ولالسباب التالية:

 اوالً : القبض على :
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 . كل محكوم عليه بعقوبة جناية او جنحة او بالحبس مدة تزيد على ثالثة اشهر اذا قاوم او حاول الهرب.1

 شهر اذا قاوم او حاول الهرب.. كل متهم بجناية او متلبس بجنحة ال تقل عقوبتها عن ستة ا2
 ثانياً : عند حراسة السجناء في االحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ً : لفض التجمهر او التظاهر الذي يحدث من سبعة اشخاص على االقل اذا عرض االمن ا لخطر لعام لثالثا

ان  لسابقةاه. ويراعى في جميع االحوال ويصدر امر استعمال السالح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعت

لق انه سيط ار الىيكون اطالق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق االغراض السالفة ويبدا رجل االمن باالنذ

ن هذا ملة اخرى ية وسيالنار ثم يلجا بعد ذلك الى اطالق النار ويجري االنذار نفخاً بالبوق او الصفارة او با

 س تنبعث منه اشارة ضوئية.النوع او باطالق مسد
 

 الباب الثالث

 التعيين والترفيع والنقل

 الفصل االول

 التعيين

 10المادة 
 هي: القوة  أ . الرتب النظامية للضباط في

  فريق، امير لواء ، عميد ، عقيد ، مقدم ، رائد ، نقيب ، مالزم اول ، مالزم ثان    
 هي:ب. الرتب النظامية لالفراد دون رتبة ضابط 

 وكيل اول ، وكيل، رقيب، عريف ، شرطي ، تلميذ عسكري ، شرطي مستجد .    
 ج. اشارات الرتب المختلفة تبين بقرار من المدير وموافقة الوزير.

 الترفيع طريق د . الرتب الحالية والموجودة عند نفاذ هذا القانون تبقى كما هي حتى يتم تصفيتها عن
 او انتهاء الخدمة.

 
 
 11لمادة ا

ان  ية علىال يجوز تعيين اي شخص في القوة برتبة ضابط مباشرة اال اذا كان حائزاً على شهادة جامع

ورة كاملة في د( التالية بعد ان ينهي 12تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة )ب( من المادة )

 كلية الشرطة الملكية وفق المنهاج ولمدة ال تقل عن ستة اشهر.
 
 

 12المادة 
ة ة في خدمة واحدأ . يعين خريج كلية الشرطة الملكية من التالميذ برتبة مالزم ثان تحت التجربة لمدة سن

 فعلية ويستغنى عنه في اي وقت خالل مدة التجربة اذا ظهرت عدم كفاءته او سوء سلوكه.
 لتالية :ب. يشترط فيمن يعين بقوة االمن العام برتبة ضابط ان تتوفر فيه الشروط ا

  . ان يكون اردنيا.1

يين د التع. ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السابعة والعشرين وتثبت السن عن2

طبية للجنة الان قبل بشهادة الميالد وفي االحوال التي ال يتيسر فيها الحصول على هذه الشهادة يقدر العمر م

ن مالثاني  كانون عروف اعتبر الضابط من مواليد اليوم االول من شهراللوائية واذا كان يوم الوالدة غير م

 سنة والدته.

ً للخدمة من الوجهة الصحية بقرار من اللجنة الطبية المختصة .3  . ان يكون الئقا

  ( سنتيمتراً.168. ان ال يقل طوله عن )4

ربية زارة التا من ودات المعترف به. ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية او ما يعادلها من الشها5

 القوة لخدماته. والتعليم ما لم يكن ذا مهنة فنية تحتاج

  . ان يكون حسن السيرة والسلوك.6

ً بجناية او جنحة مخلة بالشرف واالخالق.7   . ان ال يكون محكوما

 . ان ال يكون منتسباً الي حزب او هيئة سياسية او جمعية غير مشروعة.8
 راسة في كلية الشرطة الملكية ال تقل عن سنتين.ج. مدة الد
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 13المادة 

ك ترن ذلالمدير على ان يق يعين الضابط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية

 باالرادة الملكية.
 
 

 14المادة 
ب( من )فقرة ي الأ . للمدير ان يعين اي شخص برتبة ضابط صف مباشرة اذا توافرت فيه الشروط المبينة ف

 ( من هذا القانون.12المادة )
لمادة من ا ب. للمدير ان يعين اي شخص برتبة شرطي اذا توافرت فيه الشروط المبينة في الفقرة )ب(

ادة الدراسة ( منها غير انه يشترط ان يكون حاصالً على شه5( من هذا القانون باستثناء البند )12)
 االعدادية او ما يعادلها.

قرة يجوز للمدير اذا اقتضت الضرورة ان يامر بتعيين شرطيين بغض النظر عما ورد في الف ج.
 السابقة من هذه المادة وذلك الغراض البادية فقط.

 عة اشهر.ن اربد. يقضي االفراد المجندون على الصورة المبينة في هذه المادة دورة تدريبية ال تقل ع
 
 

 15المادة 
 ان يقسم اليمين التالية قبل مباشرته اعماله:القوة  على كل فرد في

ها بة واعمل االنظم" اقسم باهلل العظيم ان اكون مخلصاً للوطن وللملك وللدستور وان احافظ على القوانين و

ي من صدر اليوان اقوم بجميع واجبات وظيفتي بشرف وامانة واخالص دون تحيز او تمييز وان انفذ كل ما 

 االوامر المشروعة ".

 
 

 16المادة 
 مام قادةاليمين ايقسم الضباط اليمين المبينة اعاله امام المدير واما اصحاب الرتب االخرى فيقسمون هذا 

 وحداتهم.

 
 

 17المادة 
 على كل فرد في القوة دون رتبة ضابط ان يوقع على نموذج القسم امام ضابطه.

 
 

 18المادة 
 يعطى لكل فرد في القوة شهادة تعيين .

 
 
 19مادة ال

 يعين الضباط لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
 
 

 20المادة 
 يعين ضباط الصف والشرطيون لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد.

 
 

 21المادة 
أ . للمدير تعيين موظفين ومستخدمين مدنيين ، من المهنيين والفنيين من ذوي االختصاص الذين يحتاج اليهم 

ة او بعقود بدرجات ورواتب تعادل الدرجات والرواتب المنصوص عليها في االمن العام ، برواتب مقطوع
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 نظام الخدمة المدنية المعمول به وتكون خدماتهم خاضعة الحكام قانون الضمان االجتماعي .
 ل به .لمعموب. للمدير تعيين مستخدمين مدنيين باالجرة اليومية وتسري عليهم احكام قانون العمل ا

 
 

 22المادة 
الرابع من هذا  ( من هذا القانون احكام الباب21ري على الموظفين والمستخدمين المذكورين في المادة )تس

 ( منه .100( و)99( و)98القانون والمواد )
 
 

 23المادة 
 . ف ذلكالمدير خال أ . تعتبر خدمة الفرد مجددة تلقائياً عند انتهاء المدة السابقة ما لم يقرر

اء ريخ انتهد من تابعدم تجديد مدة خدمته فعليه ان يشعر المدير خطياً بذلك قبل شهر واحب. اذا رغب الفرد 

 .مدة خدمته على االقل وتعتبر مدة الشهر من تاريخ وصول االشعار الى مديرية االمن العام
 

 الفصل الثاني

 الترفيع

 24المادة 
 التالية بالتسلسل: في حالة وجود الشاغر في الموازنة يجري الترفيع بمراعاة االسس

 . انقضاء المدة المقررة في هذا القانون للترفيع.1
 . الكفاءة وقابلية القيادة.2
 . االقدمية.3
 
 

 25المادة 
 تقرر الكفاءة وقابلية القيادة بما يلي:

 . التقارير السنوية السرية الذي يكتبها قائد الوحدة بشان من هم تحت امرته.1
 لمقرر لجميع الرتب حتى رتبة نقيب.. النجاح بالفحص ا2
 . آراء المسؤولين من كبار الضباط بحيث ال يقل عددهم عن ثالثة.3
 
 

 26المادة 
تقريره  ذا كاناتكون مراتب تقدير التقرير السنوي هي : ممتاز ، جيد ، متوسط ، ضعيف ، وال يرقى الفرد 

 لعمل تحتلفرد لرير في العام التالي ينقل هذا االسنوي السري االخير بدرجة ضعيف . فاذا تكرر هذا التق

عفه ضعالجة امرة رئيس آخر ويلفت نظره الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافياً لتحسين حالته وم

 فاذا تكرر مثل ذلك التقرير مرة اخرى يجوز فصله مع حفظ حقه في التقاعد او المكافاة .
 
 

 27المادة 
 وكيل اول اذا توفرت فيه الشروط التالية:أ . يرفع الوكيل الى رتبة 

 .( من هذا القانون24. ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة )1

   . ان ال يقل مستواه الثقافي عن المرحلة االبتدائية.2

   . ان يكون حاصالً على الدرجة االولى في مهنته اذا كان مهنياً.3

   ز الدورة المقررة بنجاح.. ان يكون قد اجتا4

 . ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.5
 ب. يرفع الوكيل الى رتبة مالزم ثان اذا توافرت فيه الشروط التالية:

 ( من هذا القانون.24. ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة )1
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   ح او ما يعادلها.. ان يكون حائزاً على شهادة الثالث االعدادي بنجا2
   . ان يكون حائزاً على الدرجة االولى بمهنته اذا كان مهنياً.3
. ان يكون عمره وقت الترفيع ال يزيد على اربعين سنة اذا كان مسلحاً وخمس واربعين سنة اذا كان 4

 ذا مهنة فنية.
ه من قبل اللجنة . ان ال يزيد تصنيفه الطبي على الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجري ل5

 الطبية قبل الترفيع.
   . ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.6
 . ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.7

 ج. يرفع الوكيل اول الى رتبة مالزم ثان اذا توفرت فيه الشروط اليها:
 نون.من هذا القا 24. ان يكون ذا كفاءة وتتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 1
   . ان يكون قد اجتاز الدورة المقررة بنجاح.2
 للجنةا. ان ال يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجة الثالثة وذلك بموجب فحص طبي يجرى له من قبل 3

 الطبية قبل ترفيعه.
   . ان يكون قد امضى في رتبة وكيل اول مدة ال تقل عن ثالث سنوات.4
   واربعين سنة. . ان ال يزيد عمره وقت الترفيع على خمس5
   . ان يكون حائزاً على الدرجة االولى اذا كان مهنياً.6
 . ان يوصي قائد الوحدة بترفيعه.7
 
 

 28المادة 
 أ . يرفع الفرد رتبة ، رتبة والى ادنى مربوط الرتبة االعلى.

ورة فيما ذك( من هذا القانون ال يجوز ترفيع الضباط من الرتب الم24ب. مع مراعاة احكام المادة )
 يلي الى الرتب االعلى منها قبل مضي المدة الزمنية التالية لكل منهم على االقل:

 ثالث سنوات 3              مالزم
 ثالث سنوات 3         مالزم اول

 اربع سنوات 4      نقيب فما فوق
 ج. ال يجوز ترفيع الوكيل الى ضابط اال بعد مضي اربع سنوات على وجوده في رتبته.

 د . ال يجوز ترفيع ضابط الصف او الشرطي قبل مضي اربع سنوات في رتبته االخيرة.
جب مدير بموال حددهـ. ال يرفع الفرد دون رتبة وكيل اول اال بعد اجتيازه الدورة المقررة بنجاح على ان ي

 تعليمات يصدرها تتضمن مدة الدورة ومكان انعقادها واية امور اخرى تتعلق بها.
ي حاالت لمادة فايجوز ترفيع اي فرد من الفئات المذكورة اعاله بغض النظر عن المدد المذكورة في هذه و. 

 خاصة واستثنائية.
 انية عشرد على ثماذا كان قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزي -دون رتبة وكيل اول  -ز. ال يجوز ترفيع الفرد 

ان ال ون خدمته خيرة مين يوماً خالل الثمانية عشر شهراً االيوماً او الحسم من الراتب لمدة تزيد على الثالث

 ه.ن خدمتيكون قد حكم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على الثالثين يوماً خالل الثالث سنوات االخيرة م
 
 

 29المادة 
 ك بارادةترن ذليرفع الضباط بموافقة مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بناء على توصية المدير على ان يق

 ملكية ويرفع الفرد دون رتبة ضابط بامر من المدير .
 

 الفصل الثالث

 النقل والندب واالعارة 

 30المادة 
تجري تنقالت ضباط االمن العام مرة واحدة خالل شهري تموز وآب من كل عام ويجوز عند 

 الضرورة القصوى اجراء حركات التنقالت اكثر من مرة خالل العام.
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 31المادة 
امر بى اخرى نقل قادة المناطق ومساعديهم وقادة الوحدات ورؤساء الفروع والضباط من وحدة الأ . يتم 

 المدير . من
 .المدير  موافقةبب. ينقل الضباط اآلخرون ضمن المنطقة او الوحدة من قبل قادة المناطق او قادة الوحدات 

امر بوحدات مدير ويجري نقلهم داخل الال ج. ينقل االفراد دون رتبة ضابط من وحدة الى اخرى بامر من

 من قادة الوحدات.
 
 

 32المادة 
 أ . يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً باي عمل رسمي خارج نطاق اعباء وظيفته االصلية.

ة ب بموافقن الندب. يتم ندب الضابط بامر من المدير اما اذا كان الندب الداء عمل خارج نطاق القوة فيكو

 بناء على تنسيب الوزير.مجلس الوزراء 
 
 

 33المادة 
بالد ام اخل الدأ . يجوز اعارة اي ضابط الى وظيفة مدنية او عسكرية خارج نطاق القوة . سواء اكان ذلك 

 العارةخارجها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يعين مجلس الوزراء مدة ا

 وشروطها.
لك ن هنار اي جزء من راتبه اثناء اعارته ما لم ير مجلس الوزراء اب. ال يتقاضى الضابط المعا

ن اتب مظروفاً خاصة تستدعي منحه راتبه او جزء منه وذلك عالوة على ما يستوفيه الضابط من رو

 الجهة المعار اليها.
د للتقاعة مقبولج. تضاف مدة الخدمة التي يقضيها الضابط معاراً على الوجه المذكور الى مدة خدمته ال
عه خالل ترفي كما تحسب هذه المادة الغراض استحقاق الزيادة السنوية والترفيع وال تحول اعارته دون

 مدة اعارته.
ن مجلس رار مد. يجوز اعادة الضابط الى الخدمة قبل انتهاء مدة االعارة اذا اقتضت الضرورة ذلك بق

 الوزراء.
 ارته.نتهاء اععند ا لى القوة برتبة معادلة للرتبة التي اكتسبهاهـ. عند انتهاء مدة االعارة يعاد الضابط ا

 

 الباب الرابع

 النظام واالنضباط

 الفصل االول

 الواجبات

 34المادة 
القامة مح له باان يس على الفرد ان يقيم في البلد الذي به مقر عمله لكن يجوز لقائد وحدته ولظروف استثنائية

  في بلد آخر قريب من محل عمله.
 
 

 35المادة 
 على الفرد:

 م الواجبالحترا. ان يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وان يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق وا1

 لها.
 فته.ات وظي. ان يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمي الداء واجب2
 لعامة.الخدمة جبات العاجلة الالزمة لتامين سير العمل وتنفيذ ا. ان يتعاون مع زمالئه في اداء الوا3
. ان ينفذ ما يصدر اليه من اوامر وتعليمات في حدود القوانين واالنظمة المعمول بها ويتحمل كل ضابط 4
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 مسؤولية االوامر التي تصدر عنه وهو المسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
مة ف الخدسة بصلته برؤسائه وفي معاملته الفراد الجمهور وان يحافظ على شر. ان يتصرف بادب وكيا5

 وحسن سمعتها.
 
 

 36المادة 
 الفصل الثاني

  المحظورات

 يحظر على كل فرد:

  . ترك عمله الرسمي او التوقف عنه الي سبب من االسباب دون تصريح رسمي من رئيسه.1

د تركه يه بعدون موافقة المراجع المختصة كما يحظر عل . افشاء او نشر او نقل اية معلومات رسمية2
اص من اذن خبالخدمة افشاء او نشر او نقل اية معلومات رسمية اكتسبها اثناء وجوده في الخدمة اال 

 المراجع المختصة.
او  اهرات. ان ينتمي الى اي حزب من االحزاب السياسية او ان يتشيع له او ان يشترك في اية مظ3

نتقاد عات الاو اية اجتماعات حزبية او سياسية او اية دعايات انتخابية او ان يعقد اجتما اضرابات
ات اعمال الحكومة السياسية او ان يشترك باية صورة من الصور في اجراءات تهدف الى الغاي

 المذكورة.
تها ادار في. ان يكون محرراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشتركاً بصورة مباشرة او غير مباشرة 4

 باستثناء المجلة العسكرية.
 . ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقع استدعاءات تبحث في اعمال الحكومة.5
صورة  ية او. ان يحتفظ لنفسه باصل اية وثيقة او ورقة من الوثائق او االوراق والمخابرات الرسم6

 عنها.
رت لتي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صد. ان يفضي بمعلومات او ايضاحات عن المسائل ا7

 بشان سريتها تعليمات خاصة.
ام القي . ان يتعاطى التجارة او الصناعة واالشتراك بصفقات تجارية باسمه او باسماء اخرى او8

ا او ك فيهبالمضاربات على كافة انواعها او تولي اعمال مالية مباشرة او غير مباشرة او االشترا
الة من اية حبقات مع اية شركة او القيام باي عمل آخر يتعارض وعمله الرسمي او يؤثر االرتباط بعال

كات الشر االحوال في قيامه بواجباته الرسمية وال تنطبق احكام هذه الفقرة على شراء االسهم في
دير ر للمالمساهمة وفي جميع االحوال المشكوك في انطباق احكام هذه الفقرة عليها يجب رفع االم

 عطاء قراره بذلك.ال
اشرة لك مب. قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح او من ينتسب اليهم سواء اكان ذ9

ن مام بالواسطة او قبول اية مساعدات مالية او اقتراض المال او الوقوع تحت منة اي شخص 
لتي وائر اذات عالقة بالداالشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود او 

 ينتمي اليها.
لحكومية الك ا. االشتراك في مشترى وبيع الطوابع البريدية او اللوازم والمهمات والعقارات واالم10

 بقصد الربح او المضاربة.
 . ان يتولى وكالة خصوصية في امر من االمور التي لها عالقة بواجباته الرسمية.11
ً عن اعماله الرسمية بالنيابة عن او مع اي فرد من . ان يقبل اي عمل مه12 او بيت  الفراداما كان خارجا

 لك عرقلةذجراء  المدير على ان ال تنشا من من البيوتات التجارية اال بتصريح من الوزير بناء على تنسيب

 العمال الفرد الرسمية.
ً من قبل اية محكمة كحارس قضائي او محكم دون13 له ان  ه يجوزموافقة المدير على ان . ان يقبل تعيينا

 قوامة اوول باليتولى بمرتب او مكافاة اعمال القوامة او الوصاية والوكالة عن الغائبين اذا كان المشم

لنظارة اكافاة مالوصاية او كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى او نسب كما يجوز له ان يتولى بمرتب او 

ل ى االمواراسة علاو كانت النظارة مشروطة له من الواقف او ان يتولى الحعلى الوقف اذا كان مستحقاً فيه 

ً او له مصلحة فيها او مملوكة لمن تربطه به صلة القربى او النسب وفي  ه ميع هذجالتي يكون شريكا

 المدير وحفظ ذلك في ملفه الخاص. االحوال يجب اخبار
على الوجه المبين في الباب  م امام محكمة االمن العام. كل من يخالف اي حكم من احكام هذه المادة يحاك14
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 السابع من هذا القانون ويعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ثالثة اشهر او بغرامة ال تزيد على خمسين ديناراً.
 
 

 37المادة 
 الفصل الثالث

 االنضباط

 اذا ارتكب اي فرد احدى المخالفات التالية:

 سبب معقول.  . التغيب عن اداء الواجب دون1
 . النوم اثناء تادية الواجب.2
 . اظهار الجبن اثناء تادية الواجب.3
 القوة او اي امر من اوامرها سواء اكان ذلك شفوياً ام خطياً. . عصيان انظمة4
 . تعاطي المشروبات الروحية او المخدرات.5
 . االهمال في اداء الواجب.6
 تادية الواجب. . اعطاء بيانات كاذبة اثناء7
 . ممارسة لسلطة غير قانونية نشا عنها ضرر الي شخص او للدولة. 8

 يعاقب باحدى العقوبات التالية:    
 . تنزيل الرتبة لمن هم دون رتبة وكيل. 1    
 . حسم الراتب لمدة ال تزيد على شهرين. 2    
 . الحبس او الحجز لمدة ال تتجاوز شهرين.3    
 
 

 38المادة 
 المبينة خالفاتالرغم مما ورد في قانون العقوبات العسكري يحاكم كل فرد ) دون رتبة ضابط ( ارتكب المب

 في المادة السابقة من قبل قائد وحدته ويعاقب بالعقوبات المدرجة فيها.

 المدير . اما الضباط فتجري محاكمتهم من قبل
 
 

 39المادة 
ضت عليه لتي فرضابط باالضافة الى اية عقوبة من العقوبات ا للمدير ان يستغني عن خدمة الفرد دون رتبة

 بموجب المادة السابقة.
 

 الباب الخامس

 االجازات

 الفصل االول

 انواع االجازات 

 40المادة 
 انواع االجازات هي:

 أ . اجازة سنوية.
 ب. اجازة عرضية.
 ج. اجازة مرضية.

 د. اجازة امومة.
 هـ. اجازة دراسية.

 

 ل الثانيالفص
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 االجازة السنوية 

 41المادة 
 يستحق الضابط اجازة سنوية مدتها ثالثون يوماً عن كل سنة.

 
 

 42المادة 
ً وال يستحق بعد  ها االتقتصر االجازة السنوية في السنة االولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوما

 انقضاء ستة اشهر من تعيينه.
 
 

 43المادة 
 لية.خدمة فع المدة اجازة سنوية راتبه كامالً مع العالوات خالل االجازة وتعتبر تلك يتقاضى الضابط المجاز

 
 

 44المادة 
 سمح ظروفا لم تللضابط في االحوال العادية ان يستعمل كامل مدة اجازته السنوية دفعة واحدة غير انه اذ

ً منها ووظيفته في حاالت استثنائية من استعمال كامل اجازته فله عندئذ ان يستعم ة عمل المدان يستل قسما

قعت في اذا و الباقية في موعد يكون اكثر مالءمة له وتحسب ايام االعياد والعطل الرسمية ضمن االجازة

 خاللها وال تحسب اذا جاءت قبل االجازة او بعدها.
 
 

 45المادة 
 ال يجوز جمع االجازات السنوية الكثر من سنتين.

 
 

 46المادة 
 كاملتين سنتين لذي يحال على التقاعد مبلغاً يعادل مجموع الرواتب والعالوات عن اجازاتيستحق الضابط ا

 دل مجموعاً يعاباالضافة الى حقوقه التقاعدية واما الضابط الذي تنتهي خدمته الي سبب آخر فيستحق مبلغ

غ ذا المبلهيؤدى ودمة الرواتب والعالوات عن مدة االجازات التي كان يحق له االستفادة منها لو بقي في الخ

مبلغ واتبه الع من ردفعة واحدة عند انفكاكه عن العمل واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة االجازة فيقتط

 الذي يقابل المدة المتبقية من االجازة.

 
 

 47المادة 
لى ما ة اضافأ . يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته راتب شهرين مع العالوات ولمرة واحدة فقط وذلك باال

 ( من هذا القانون.46هو منصوص عليه في المادة )
مكافاة  لخدمةب. يعطى الضابط الذي تنتهي خدمته باالحالة على التقاعد او الوفاة اثناء وجوده في ا

هو  تعادل رواتب ستة اشهر على اساس الراتب االساسي الشهري االخير وذلك باالضافة الى ما
 حاالت من هذه المادة وتدفع هذه المكافاة لمرة واحدة مهما تعددتمنصوص عليه في الفقرة )أ( 
 استخدامه واحالته على التقاعد.

 
 

 48المادة 
وي حاصل اة تسايستحق الفرد الذي تنتهي خدمته الي سبب ما عدا االستقالة او االحالة على التقاعد مكاف

ته قل خدمدمته العامة بشرط ان ال تضرب راتبه الشهري االخير مع كافة العالوات في مجموع سنوات خ

 عن خمس سنوات.
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 49المادة 

ً يعادل راتبه الكامل مع عالواته عن المدة التي تكون قضت من قد ان يستحق ورثة الفرد المتوفى تعويضا

ً يعادل راتبه الكامل مع العالوات  امل كن شهر عالشهر الذي حصلت فيه الوفاة كما يستحق ايضا تعويضا

ه للمستحقة اسنوية الضافة لما ذكر تعويضاً يعادل راتبه الكامل مع العالوات عن مدة االجازات الويستحق با

 عند الوفاة.

 
 

 50المادة 
 تعطى االجازات للضباط بموافقة المدير او من ينيبه.

 
 

 51المادة 
 مرتهم.اتحت  ذينلقادة المناطق والوحدات منح اجازات قصيرة ال تتجاوز االسبوع داخل البالد للضباط ال

 
 

 52المادة 
 الجازةااذا اراد الضابط ان يقضي اجازته في الخارج فيجوز منحه مدة اخرى ال تزيد على نصف مدة 

 السنوية التي استحقها لغاية تاريخ تقديم طلب تلك االجازة.
 
 

 53المادة 
حوال احه في والعرضية من يجوز في االحوال التي يكون الضابط قد استنفذ فيها جميع االجازات السنوية

 خاصة اجازة بدون راتب لمدة اقصاها ثالثة اشهر.
 

 الفصل الثالث

 االجازات العرضية 

 54المادة 
وات ال ع العالأ . يجوز منح الضابط في حالة عدم استحقاقه االجازة السنوية اجازة عرضية براتب كامل م

 لك موافقة المدير .تتجاوز مدتها اربعة عشر يوماً في السنة ويشترط في ذ
ولى ة االب. باالضافة الى االجازة السنوية يعطى الضابط اجازة لمدة اسبوع في حالة زواجه للمر

 ويتقاضى راتبه كامالً مع العالوات خالل مدة هذه االجازة.
 الواتج. للمدير ان يمنح الفرد الداء فريضة الحج اجازة مدتها شهر واحد براتب كامل مع الع

 .لخدمةاافة الى االجازة السنوية التي يستحقها وتمنح هذه االجازة مرة واحدة طيلة مدة باالض
 

 الفصل الرابع

 االجازات المرضية 

 55المادة 
عطى ية وتيستحق الفرد اجازات مرضية متقطعة براتب كامل مع العالوات وال تحسم من اجازته السنو

 تلك االجازات بناء على تقارير طبية رسمية.
 
 

 56المادة 
اذا حصل الفرد على اجازة مرضية بعد ان استنفذ جميع اجازاته السنوية فال تحسم هذه االجازات او اي 
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 اجزاء منها من االجازة السنوية التي يستحقها في السنة التالية.
 
 

 57المادة 
 أ . تعطى االجازة المرضية لمدة ال تزيد على االسبوع بناء على تقرير من طبيب الحكومة.
 للوائية.اطبية ب. تعطى االجازة المرضية لمدة اكثر من اسبوع وال تتجاوز شهراً واحداً من اللجان ال

 
 

 58المادة 
لجنة قررت ال ه فاذافاء الفرد من مرضعلى اللجان الطبية ان تحدد في تقريرها المدة التي ترى انها كافية لش

 حص.لك الفذالطبية اعادة فحص الفرد بعد انقضاء تلك المدة فال يسمح له بمزاولة اعماله قبل اعادة 

 
 

 59المادة 
ف راتبه لى ونصأ . يتقاضى الفرد المجاز اجازة مرضية راتبه كامالً مع العالوات عن االشهر الستة االو

لمدة ااملة عن تدفع كثالثة اشهر التي تليها باستثناء عالوة غالء المعيشة العائلية فمع نصف العالوات عن ال

 لعمل.ارد عن التي يقضيها في المرض ويعتبر بدء مدة االجازة المرضية من التاريخ الذي ينقطع فيه الف
 طبيةلب. اذا لم يشف الفرد من مرضه بعد انتهاء التسعة اشهر تعاد معاينته من قبل اللجنة ا

ً للفقرة السابقة رضه غير ان م المختصة.ج. اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفرد وفقا
 مقابل للشفاء فتوصي بانهاء خدماته.

ل للشفاء ولكنه ليس ( ان مرضه قاب2د. اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتها للفرد وفقاً للفقرة )

تتجاوز  خرى الفللوزير بناء على تنسيب المدير تمديد اجازته المرضية لمدة ا قادراً على استئناف عمله

 ثمانية اشهر بنصف الراتب مع نصف العالوات على ان تدفع عالوة غالء المعيشة كاملة.
سبب بلى عمله العودة هـ. بعد انقضاء االجازة المذكورة في الفقرة )د( تنتهي خدمات الفرد اذا لم يتمكن من ا

 شفائه. عدم
 
 

 60المادة 
ب ويلة فيجطى مدة اذا اصيب الفرد بعاهة تمنعه من اداء واجباته او باحد االمراض التي تحتاج معالجتها ال

 احالته على اللجنة الطبية المختصة لتتخذ بشانه القرار المناسب.
 
 

 61المادة 
 ً ستحق يفانه   عنها بصورة رسميةاذا اصيب الفرد بمرض وهو خارج المملكة في مهمة رسمية او كان غائبا

ً بناء على تقرير طبي من طبيب وعلى الفرد ان يب14اجازة مرضية لمدة ال تتجاوز ) رق بالسرعة ( يوما

 الممكنة وان يرسل للمدير التقارير الطبية التي حصل عليها في اول بريد.
 
 

 62المادة 
ته او بواجبا اخرى او بحادث في اثناء قيامهاذا قررت اللجنة الطبية ان الفرد قد اصيب بمرض او بعلة 

شفائه لالزمة لسبب ناشئ عن طبيعة واجباته فيمنح اجازة مرضية براتب كامل مع العالوات طيلة المدة ال

 الى ان تقرر اللجنة الطبية عدم قابلية اصابته للشفاء وعندها توصي بانهاء خدماته.
 
 

 63المادة 
د تبر الفرنه ويعمة العائلة طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطا ينقطع راتب الفرد باستثناء عالو

طي ة وتعامخطئا عند اهماله او سوء تصرفه او قيامه باعمال ال تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامر

 المخدرات او ما شابه ذلك من سوء السلوك.
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 الفصل الخامس

 اجازات االمومة

 64المادة 

ء وات بناالعال اجازة امومة اقصاها مدة ال تزيد على تسعين يوماً براتب كامل مع تستحق الفرد الحامل
ما اذا ضية اعلى تقرير طبي مصدق من اللجنة الطبية وال تشكل تلك االجازة جزءاً من االجازات المر
اً ة وفقمرضي تعذر عليها استئناف اعمالها بعد انتهاء اجازة االمومة لسبب مرضي فيجوز منحها اجازة

 لالحكام الخاصة بذلك.
 

 الفصل السادس

 االجازة الدراسية 

 65المادة 
 صدر نظامان ي يعمل باحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول به فيما يتعلق باالجازات الدراسية الى

 خاص بها.
 

 الفصل السابع

 احكام متفرقة في االجازات 

 66المادة 
ابط عن ك الضعليها تكون خطية وتبدا االجازة من يوم انفكا طلبات االجازة بجميع انواعها واالجوبة

 العمل وتنتهي بنهاية اليوم السابق الستئنافه العمل.
 
 

 67المادة 
ت ي الحاالانه ف . يجب ان ال يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعارا خطياً بالموافقة على اجازاته غير1

فقة ير الموابل تصدقينيبه او قائد الوحدة الى الضابط شفهياً  االضطرارية يجوز ابالغ موافقة المدير او من

 الخطية.
 ي يود انن الذ. يبين الفرد في طلب االجازة المدة والتاريخ الذي يرغب ان تبدا اجازته فيه والمكا2

 يقضي فيه اجازته وعنوانه في اثناء االجازة.
 
 

 68المادة 
 عليها. تحدد المراجع المختصة مدة كل اجازة توافق

 
 

 69المادة 
ب قوية ال السبالفرد الال يجوز تقصير االجازة او تاجيلها او الغاؤها او قطعها بعد الموافقة عليها وابالغها 

 تقتضيها حالة العمل.

 
 

 70المادة 
فويض ازة بتيجوز للفرد المجاز ان ينيب من يشاء لقبض رواتبه التي يستحقها في اثناء وجوده في االج

 ق من قائد وحدته او ممن يمثل المملكة في الخارج.خطي يصد
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 71المادة 
 يستحق كل من ضابط الصف او الشرطي اجازة سنوية مدتها ثالثون يوماً عن كل سنة.

 
 

 72المادة 
 الباب السادس

  انتهاء الخدمة

 شريع آخرو اي تتعتبر خدمة الفرد منتهية بعد صدور قرار من المرجع المختص عمالً باحكام هذا القانون ا

 في احد الحاالت التالية:

 . بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري. 1
 . عدم اللياقة للخدمة صحياً.2
 . االستقالة.3
 . االستغناء عن الخدمة.4
 . فقد الجنسية.5
د لحكم يزيا كان امحكمة االمن العام اذ. الحكم بعقوبة جنائية او جنحوية مخلة بالشرف واالمانة من قبل 6

 يوماً. 89عن الحبس لمدة 
 . الوفاة.7
لتي تلي الرتبة . االحالة على التقاعد : وتجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الراتب االساسي ل8

 رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها على االسس التالية هي:

 مضى في رتبته مدة ثالث سنوات.أ . رتبتا مالزم ومالزم اول اذا ا

 ب. من رتبة نقيب فما فوق اذا امضى في رتبته مدة اربع سنوات.
 . الطرد من الخدمة بحكم من قبل محكمة االمن العام .9
 
 

 73المادة 
 أ . يستغنى عن خدمة الفرد اذا كانت هنالك اسباب مقنعة وعادلة.

قرار ضابط بالمدير ويستغنى عن خدمة ال ضابط بقرار من ب. ويكون االستغناء عن خدمة الفرد دون رتبة

 لسامية.لكية اعلى ان يقترن ذلك باالرادة الم من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية المدير
 
 

 74المادة 
نه ا انون غيرذا القال يجوز الي فرد ان يستقيل من الخدمة قبل انقضاء مدة التعيين االولى المقررة بموجب ه

ً بواسط يجوز له ان يستقيل من الخدمة خالل مدة التجديد شريطة ان يبلغ ه ة مرجعالمدير ذلك خطيا

جلس ر من مالمدير وتقبل استقالة الضابط بقرا المختص وتقبل استقالة الفرد دون رتبة ضابط بموافقة

 لكية.المدير على ان يقترن ذلك باالرادة الم الوزراء بتنسيب الوزير بناء على توصية

 
 

 75المادة 
اريف ميع المصجلدولة للمدير قبول استقالة التالميذ والمجندين في اثناء التدريب على ان يعيدوا الى خزانة ا

 التي انفقت عليهم في اثناء مدة التدريب بالقدر الذي يقرره المدير ما عدا الراتب.

 
 

 76المادة 
 تجهيزات الضرورية لقيامه بواجباته.أ . يزود كل فرد بااللبسة واالسلحة والعتاد وال

ب. ال تسري احكام هذه المادة على االفراد دون رتبة ضابط من الكتبة والفنيين والعاملين في قسم االبحاث 
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الجنائية والمهنيين وغيرهم من المتفرقة ممن كانوا في خدمة القوة عند بدء العمل بهذا القانون او الذين 

 سيجندون بعد نفاذه.
 قين.ال يشمل االستثناء بالفقرة السابقة االفراد بالالسلكي والعهدة والموسيقى والسواج. 

 
 

 77المادة 
نتهاء ها عند ااعادت تسترد المالبس والتجهيزات واالسلحة وكافة ما بعهدة االفراد من االموال العامة المقرر

 خدماتهم وفقاً لالنظمة والتعليمات المرعية.
 
 

 78المادة 
 ادة اي ضابط الى الخدمة تسري عليه االحكام التالية:عند اع

ه من ر اقدميتن تعتباأ . اذا كان قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه فيعاد برتبته السابقة على 

 تاريخ اعادته للخدمة.
ه بها يتقدمب. اذا استغنى عن خدماته او احيل على التقاعد الي سبب آخر فيعاد برتبته السابقة وا

 ة وتعتبرلسابقاشريطة ان ال تزيد مدة انفصاله عن الخدمة عن سنتين فاذا زادت على ذلك فيعود برتبته 
 اقدميته من تاريخ اعادته.

 
 

 79المادة 
مضي  اال بعد لتنزيلأ . اذا حكم ضابط الصف بعقوبة تنزيل الرتبة فال يجوز ترفيعه الى رتبته السابقة قبل ا

ً لكل رتبة:المدة المحددة تا  ليا

 شرطي سنة -. عريف 1    

 عريف سنة ونصف -. رقيب 2    

 رقيب سنة ونصف -. وكيل 3    

 الى وكيل سنتان -. وكيل اول 4    
 ه بعدب. في حالة تنزيل رتبة ضابط الصف يوضع في القدم الذي يستحقه كاقدم ضابط صف في رتبت

 يها.زل اله المادة من مدة خدمته في رتبته التي نتنزيل الرتبة المبينة في الفقرة ) أ ( من هذ
 ج. ال يجوز التنزيل اال للرتبة التي دونها مباشرة.

 

 الباب السابع

 النيابة العامة ومحكمة االمن العام 

 الفصل االول

 النيابة العامة 

 80المادة 
العام  المنة استئناف اتنشأ في القوة مديرية تسمى )مديرية قضاء االمن العام( تتألف من محكم أ. 

 ومحكمة االمن العام والنيابة العامة للقوة . 
لقوة لحقيق يعين مدير قضاء االمن العام والقضاة الشرطيون وأعضاء النيابة العامة وهيئات الت ب.

 بقرار من المدير على أن تتوافر في كل منهم الشروط التالية :
 أن يكون ضابطاً في القوة . .1
وق في الحق حاصالً على الدرجة الجامعية األولى في القانون حداً ادنى من إحدى كليات أن يكون .2

 الجامعات األردنية أو الجامعات المعترف بها .
 ق ويعتبرلتحقي. يتولى النيابة العامة للقوة النائب العام ومساعدوه والمدعون العامون وهيئات ا1ج.

 . المن العام مدير قضاء االمن العام النائب العام ل
 . تقوم النيابة العامة للقوة بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها على األفراد .2
مع مراعاة أحكام هذا القانون ، يطبق على القضاة الشرطيين وأعضاء النيابة العامة للقوة نظام  د.
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القيادة( بعبارة )مديرية الخدمة القضائية للقضاة العسكريين وعالواتهم ولهذه الغاية يستعاض عن كلمة )
األمن العام( وعن كلمة )الرئيس( بعبارة )مدير األمن العام( وعن كلمة )العسكري( بكلمة )الشرطي( 

 حيثما وردت في ذلك النظام .
 
 

 81المادة 
 أ . تشكل هيئة التحقيق من عدد من الضباط يختارهم المدير او من ينيبه. 

فية صة واالى المدير بال ابطاء كافة االوراق ومحاضر الضبط مع خال ب. على هيئات التحقيق ان تودع

 لنتيجة التحقيق.
ار لمستشاج. يجوز للمدير ان يبت في قضايا المخالفات والجنح اما القضايا االخرى فيحيلها الى 

 العدلي.
 
 

 82المادة 
 حقيق علىته هيئة لوالجنح ان يشكل أ . يجوز لقائد منطقة او قائد وحدة المشتكى عليه في جرائم المخالفات 

 ان تعلو رتبة رئيس هيئة التحقيق رتبة المشتكى عليه. 

لى ة فيها علعقوبب. يجوز لقائد المنطقة او الوحدة ان يبت في جرائم المخالفات والجنح التي ال تزيد ا
 الحبس مدة شهرين او الغرامة خمسة وعشرين ديناراً.

 
 

 83المادة 
ً معامة للقوة اقامة دعوى الحق العام اذا اقام المتضرر او من يمثله نفسه على النيابة ال ً والشدعيا  خصيا

 يجوز تركها او وقفها او تعطيل سيرها اال في االحوال المبينة في القانون.
 
 

 84المادة 
فيها وفي  التحقيق اجراء القوة فتتولى النيابة العامة للقوة أ . اذا ارتكبت جريمة وكان جميع اطرافها من افراد

لقوة عند لالعامة  لنيابةاحالة مباشرة االدعاء العام المدني التحقيق فان عليه ان يودع االوراق التي نظمها الى 

 حضورها.
دني ام المالقوة في تهمة واحدة يتولى المدعي الع ب. في حالة وجود طرف من المدنيين مع احد افراد

 قوة .لى النيابة العامة للقوة التحقيق بالنسبة الفراد الالتحقيقات المختصة بالمدنيين وتتو
 

 الفصل الثاني

 محكمة االمن العام 

 85المادة 
قدم ه عن م. تشكل محكمة االمن العام من هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس ال تقل رتبت1 أ.

 ئي .المجلس القضاوعضوين على األقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس 
 . يتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة االمن العام المدعي العام .2
ي لعسكرا. مع مراعاة االختصاصات المقررة ألي جهة أخرى في هذا القانون وفي قانون العقوبات 3

كري ، تختص محكمة االمن العام بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات العس
وة في ذ الققانون العقوبات والقوانين األخرى إذا ارتكبها أي من أفراد قوة األمن العام وتالميو

 إذا كان ي سببالجامعات والمعاهد وكلية العلوم الشرطية واألفراد الذين تنتهي خدماتهم من القوة أل
 ارتكاب الجريمة قد تم أثناء وجودهم في الخدمة .

من هيئة أو أكثر ، وتتألف كل هيئة من رئيس ال تقل رتبته  المن العام. تشكل محكمة استئناف ا1ب.
عن عقيد وعضوين على األقل على أن يكون أحدهما من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس 
 القضائي .
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 النائب العام أو أحد مساعديه . استنئاف االمن العام . يتولى وظيفة النيابة العامة أمام محكمة2
وفقاً  استئناف االمن العام ف األحكام الجنحية الصادرة عن محكمة االمن العام إلى محكمة. تستأن3

 ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .
 . يكون حق االستئناف للنيابة العامة للقوة وللمشتكي وللمحكوم عليه .4

 في غير الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون : ج.
ت اإلجراءاكام وومحكمة االمن العام والنيابة العامة للقوة األح ستنئاف االمن العاما تطبق محكمة .1

ا عليه المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري كما تطبق األحكام المنصوص
 زائيةفي قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في قانون أصول المحاكمات الج

 ي .العسكر
عبارة حة( بيطبق قانون تشكيل المحاكم العسكرية ولهذه الغاية يستعاض عن عبارة )القوات المسل .2

وعن  لعام(ا)مديرية األمن العام( وعن عبارة )رئيس هيئة األركان المشتركة( بعبارة )مدير األمن 
لك ذوردت في كلمة )العسكري( بكلمة )الشرطي( وعن كلمة )العسكرية( بكلمة )الشرطية( حيثما 

 القانون .
 
 

 86المادة 
ً  في الحاالت التي يكون فيها المتهم برتبة اعلى من رتبة رئيس المحكمة يعين تبة يكون بر  آخرالمدير رئيسا

 اعلى من رتبة المتهم.
 
 

 87المادة 
قة المتعل ماالحكالمقاصد هذا القانون تطبق على افراد القوة احكام قانون العقوبات العسكري المعمول به و

مات ( من قانون اصول المحاك21 - 13بتصديق االحكام وتنفيذها المنصوص عليها في المواد من )

و  (سكرية عالجزائية العسكري المعمول به على ان يستعاض عن عبارات ) القوات المسلحة ( و ) محكمة 

حلها ة تحل مكلمة او عبار) رئيس هيئة االركان المشتركة ( حيثما وردت في القانونين المذكورين واي 

 والي .لى التعبقانون الحق بعبارات ) قوة االمن العام ( و ) محكمة الشرطة( و ) مدير االمن العام ( 
 

 
 88المادة 

لتي الجنائية حكام اأ . يحق للمدير بواسطة المستشار العدلي وللمتهم المحكوم عليه ان يطلب تمييز كافة اال

 ل مدة ثالثين يوماً من تاريخ تفهمه او تبليغه الحكم.الشرطة خال تصدر عن محكمة
ا يضاف قضاته ب. حينما تنعقد محكمة التمييز للنظر في التمييز المرفوع اليها تشكل من اربعة قضاة من

 اليهم عضو خامس ينتدبه مدير االمن العام من بين الضباط على ان ال تقل رتبته عن عقيد.
ينات لى البعمثل هذه الحالة محكمة موضوع يجوز لها ان تصدق الحكم بناء  ج. تعتبر محكمة التمييز في

 جب علىالواردة في اضبارة القضية او ان تنقضه وتبرئ المتهم او تدينه ولها ان تحكم بما كان ي

 الشرطة ان تحكم به. محكمة
 
 

 89المادة 
سماع  ذا اعادتاال ا مييز ان تدين المتهماالمن العام بالبراءة فال يجوز لمحكمة الت أ . اذا كان حكم محكمة

 البينة.
ض ا ان تنقجوز لهب. اذا تبين لمحكمة التمييز ان هنالك خطا في االجراء او مخالفة جوهرية في القانون في

 الحكم وتعيده لمحكمة االمن العام للسير به وفقاً للتعليمات التي تقررها.

 مييز قطعياً.ج. في جميع االحوال يكون قرار محكمة الت
 

 الباب الثامن
 المجلس األعلى للدفاع المدني



 19 

 90المادة 
 أ. يشكل مجلس يسمى )المجلس األعلى للدفاع المدني( برئاسة الوزير وعضوية كل من: 

 . المدير نائبا للرئيس 1
 . أمين عام رئاسة الوزراء. 2
دير عام مثر من عام او يرتبط بوزيرها اك. األمناء العامين للوزارات واذا كان للوزارة اكثر من امين 3

 يسمي الوزير المختص منهم عضوا في المجلس .
 . احد مساعدي رئيس هيئة األركان المشتركة يسميه رئيس هيئة األركان المشتركة.4
 . احد مساعدي مدير المخابرات العامة يسميه مدير المخابرات العامة. 5
 المدير.  . احد مساعدي مدير األمن العام يسميه6
 . مدير مديرية الدفاع المدني. 7
 . قائد قوات الدرك 8
 . رئيس جمعية الهالل األحمر األردني. 9

 . امين عام الهيئة الخيرية األردنية الهاشمية. 10
 . مدير مدينة عمان . 11
 . رئيس غرفة تجارة األردن 12
 . رئيس غرفة صناعة األردن.13

أو خبير لالستئناس برأيه في الموضوعات المعروضة على ب. لرئيس المجلس دعوة أي شخص 
 المجلس دون أن يكون له حق التصويت على القرارات. 

 
 

 91المادة 
 أ. يتولى المجلس المهام والصالحيات التالية: 

 . وضع السياسة العامة للدفاع المدني لمواجهة الحاالت الطارئة وما قد ينجم عنها. 1
د وتحدي التخاذ اإلجراءات الالزمة لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث. إقرار الخطط العامة 2

 واجبات كل جهة من الجهات الرسمية أو األهلية ومسؤولياتها ومتابعة تنفيذها.
تأمين امة ل. إقرار الخطط الالزمة لمواجهة التلوث الكيماوي واإلشعاعي والجرثومي والغازات الس3

 لتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة المعنية. الوقاية والحماية منها وذلك با
جهات . إصدار التعليمات الالزمة لتنظيم عمل المجلس وإدارة غرفة عملياته وغرف عمليات ال4

 الممثلة فيه
 وغرف عمليات لجان الدفاع المدني في المحافظات واأللوية. 

 . إنشاء المالجئ العامة في المملكة وتجهيزها. 5
 اإلنقاذ.( سنة لدعم أعمال الحماية و18وعية من المدنيين ال تقل أعمارهم عن ). تشكيل فرق تط6
 لك.الزمة لذئل ال. بيان كيفية اإلنذار لتحذير المواطنين في الحاالت الطارئة والكوارث وتحديد الوسا7
ء لوزراا. اعداد موازنة تقديرية مالية لمواجهة الحاالت الطارئة والكوارث ورفعها إلى مجلس 8

 إلقرارها وإدراجها في الموازنة العامة. 
رصد ب. التوصية لمجلس الوزراء بالزام الدوائر والمؤسسات والسلطات المحلية ذات العالقة 9

 المخصصات 
 مجلس.بل الالمالية الالزمة في موازناتها السنوية لتنفيذ الواجبات والمهام التي تحدد لها من ق

 وافق عليها المجلس . اي أمور أخرى يعرضها الرئيس وي10
 ب. للمجلس في الحاالت الطارئة والكوارث أن يقرر ما يلي: 

م بنظا . شراء المواد واألدوات ألغراض وغايات الدفاع المدني مهما بلغت قيمتها دون التقيد1
 المشتريات الحكومية.

مملكة ي الهلية ف. وضع جميع مستلزمات أعمال الدفاع المدني المتوافرة لدى الجهات الرسمية واأل2
 بما في ذلك سيارات اإلطفاء ومعداتها وجميع لوازمها وأفرادها تحت تصرف الوزير. 

ج. يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل ستة أشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه 
ه عند غيابه واحدا في األحوال العادية قانونيا بحضور أكثرية األعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب

منهم، أما في الحاالت الطارئة فيكون االجتماع قانونيا بحضور الرئيس وستة أعضاء على األقل، 
ويتخذ المجلس قراراته باإلجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي األصوات يرجح الجانب 
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 الذي صوت معه رئيس االجتماع.
 
 

 92المادة 
 لضباطس من عدد من موظفي وزارة الداخلية يكلفهم الوزير وعدد من اأ. تتكون أمانة سر المجل

 يسميهم الوزير بناء على تنسيب المدير.
 لتجديد لابلة ب. يعين الوزير احد الحكام اإلداريين في وزارة الداخلية أمين سر للمجلس لمدة سنة ق

 ج. تتولى أمانة سر المجلس المهام والواجبات التالية: 
 جداول أعمال المجلس وتوثيقها ومتابعة تنفيذ قراراته لدى الجهات المعنية.  . إعداد1
 . توجيه الدعوة الجتماعات المجلس والمستشارين والخبراء لحضور اجتماعاته. 2
 . اإلشراف على أعمال اللجان الفرعية التي يشكلها المجلس. 3
 . إعداد التقارير السنوية ألعمال المجلس. 4
 رى يكلفها الرئيس بها. . أي أمور أخ5
 
 

 93المادة 

وية ظ وعضأ. تشكل في مركز كل محافظة لجنة تسمى ) لجنة الدفاع المدني المحلية( برئاسة المحاف
 كل من 

ي الدرك ف د قوةالمديرين العامين او مديري الدوائر الرسمية ومدير الدفاع المدني ومدير الشرطة وقائ
ئيس ميه رلصناعة والتجارة فيها ومندوب عن القوات المسلحة يسالمحافظة ورؤساء البلديات وغرف ا

 هيئة االركان المشتركة او من ينيبه ورئيس فرع الهالل االحمر في المحافظة ان وجد. 
خطط ضع الوب. تعتبر لجان الدفاع المدني المحلية في المحافظات الجهة التنفيذية للمجلس وعليها 

 طلوبة منها او التي يكلفها المجلس بها .التفصيلية لتنفيذ الواجبات الم
 عضويةج. للمجلس ان يشكل لجنة الدفاع المدني في اي لواء او قضاء برئاسة الحاكم االداري و

ضع ة وتخالجهات ذات العالقة الممثلة بها اذا اقتضت الضرورة ذلك وترتبط برئيس اللجنة المحلي
 قراراتها للمصادقة عليها من قبله . 

اذ تها واتختماعاد مهام اللجان المنصوص عليها في هذه المـادة وواجباتها والنصاب القانوني الجد. تحد
لهذه  لمجلسالقرارات والتوصيات فيها وسائر األمور األخرى المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها ا

 الغاية .
 رئيس. هـ. تخضع القرارات الصادرة عن لجان الدفاع المدني المحلية لمصادقة ال

 
 

 94المادة 
ذ للوزير بناء على تفويض من رئيس الوزراء في الحاالت الطارئة والكوارث أن يأمر باتخا

 اإلجراءات والتدابير التالية طيلة المدة التي تستغرقها هذه الحاالت: 
طع قعلى  أ. وضع اليد على جميع وسائط النقل وتقييد تنقالتها وتنقالت سائقيها وكذلك وضع اليد

 غيارها ولوازمها وتقييد بيعها.
 الالزمة مراكزب. وضع اليد على العقارات واألبنية الالزمة إلعداد المالجئ العامة والمستشفيات وال

 لإلسعاف والتمريض ولجميع شؤون الدفاع المدني األخرى. 
 خزينها. فية توكيج. وضع اليد على المواد القابلة لالشتعال على اختالف أنواعها وتقييد التصرف بها 

الكوارث رئة ود. تنظيم وتحديد توزيع المواد الغذائية وجميع المواد الالزمة لمواجهة الحاالت الطا
 وذلك لضمان استقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين.

ع عاون موالت هـ. تنظيم وتحديد استعمال مصادر المياه والكهرباء وأدواتها وجميع لوازمها بالتنسيق
 الجهات المسؤولة عن إدارتها وتشغيلها. 

 و. إدامة عمل االتصاالت السلكية والالسلكية. 
ز. الحظر على الموظفين العامين واألطباء والصيادلة والممرضين والممرضات والعاملين في مرافق 

ترك أعمالهم او مؤسسات ذات نفع عام والعاملين في صناعة أو تجارة المواد الغذائيـة وعمال النقل ب
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دون إذن خطي من الوزير أو من ينيبه وللوزير أن يفرض الحظر على أي فئة أخرى إذا كانت أعمالها 
 ضرورية الستقرار وتسيير الحياة المعيشية للمواطنين. 

ذلك  ح. تكليف أي شخص من ذوي المقدرة بالمساهمة في خدمات الدفاع المدني الشامل وإذا كان
 م. الحرة فعليه أن يضع األدوات التي يعمل بها تحت تصرف االمن العا الشخص من ذوي المهن

 ط. تكليف أي موظف حكومي القيام بخدمات الدفاع المدني للمدة الضرورية. 
ين باط بي. تكليف أي من المؤسسات العامة أو الخاصة انتداب أحد كبار موظفيها ليعمل ضابط ارت

 تنسيق العمل بالسرعة الممكنة.مؤسسته ولجان الدفاع المدني بغية 
 . ك. إصدار أي تعليمات او أوامر او قرارات أخرى تمليها متطلبات الدفاع المدني الشامل

 
 

 95المادة 

 للوزير إصدار األوامر التالية: 
 مبينة فيير الأ. تأليف لجان من ذوي الخبرة للنظر في طلبات التعويض الناجمة عن اإلجراءات والتداب

 قانون التخاذ القرارات المناسبة بشأنها وعرضها على الوزير للمصادقة عليها.هذا ال
لى اسا عب. التعويض المادي ألي من أعضاء الفرق التطوعية المشكلة بموجب هذا القانون وذلك قي

كل مرة يدعى  ( ساعة في24دخله اليومي المعتاد إذا زادت مدة استخدامه ألعمال الدفاع المدني على )
 اسبا. اه منا الى الخدمة وإذا لم يكن للمتطوع دخل يومي فللوزير أن يقدر له التعويض الذي يرفيه

فاءة كد من ج. اتخاذ القرارات في أي وقت إلجراء تجارب وتمرينات على أعمال الدفاع المدني للتأك
 الوسائل الخاصة به . 

ناسبة مراها ذا القانون بالطريقة التي يد. تبلغ القرارات أو األوامر التي يصدرها بموجب أحكام ه
 ويعتبر هذا التبليغ بهذه الصفة تبليغا قانونيا. 

 
 

 96المادة 
آت ة والمنشألبنيأ. يحق ألفراد االمن العام العاملين في مجال الوقاية والحماية الذاتية الكشف على ا

ئ وجميع لمالجاحة الحريق ووجود التجارية والسياحية والصناعية للتأكد من كفاية وفعالية لوازم مكاف
االت سات في حالمؤستدابير الوقاية والحماية الذاتية كما يحق ألفراد االمن العام الدخول إلى المنازل و

 االطفاء واالنقاذ واإلسعاف دون إذن مسبق لغايات حماية األرواح والممتلكات. 
كلتا او ب دة ال تزيد على ثالث سنواتب. يعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لم

 هاتين العقوبتين كل من: 
 . خالف متطلبات الوقاية والحماية الذاتية المقررة بموجب التشريعات المعمول بها. 1
ا أو نفيذهت. امتنع عن تنفيذ تدابير التجارب والتمرينات على أعمال الدفاع المدني أو عارض في 2

 متخذة بموجب احكام هذا القانون.حرض على ذلك وفقا للقرارات ال
األنظمة نون وج. يكون لموظفي الحكومة الذين يكلفهم الوزير بتفويض خطي منه بتنفيذ أحكام هذا القا

أي  ت إلىواألوامر الصادرة بمقتضاه صفة رجال الضابطة العدلية، ويكون لهم حق الدخول في أي وق
 ل مخالفةكحرير لمادة للتحقق من تنفيذ تلك األحكام وتمكان لتنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذه ا

 لها. 
 
 

 97المادة 
عات الجامعلى إدارات المطارات والموانئ والمدن الصناعية والشركات الصناعية والمناطق الحرة و

ق الرسمية والخاصة أن تنشئ محطات إطفاء خاصة بها مزودة بمستلزمات الحماية الذاتية وف
 عها مديرية األمن العام. المواصفات التي تض
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 98المادة 
 اليه من ا يعهديعتبر كل فرد مسؤوالً عن جميع االموال العامة التي في عهدته او التي تقع في حوزته وم

عماله و الستاتحت امرته االسلحة والعدد الحربية والمالبس واالرزاق التي تصرف لتستعملها القوة التي 

ق الذي لح الضرر الخاص ويكون مسؤوالً عنها تجاه المدير في حالة فقدها او تضررها او اتالفها ما لم يكن

عالً في الها فبها قد نجم عن حادث لم يكن باالمكان تجنبه او عن سرقة لم تنشا عن اهماله او عن استعم

 الخدمة.

 
 

 99المادة 
 ن العهدةمغيرها عن الخدمة ان يسلم فوراً جميع ما بعهدته من االسلحة والمالبس و أ . على كل فرد انفصل

ن العام ة االموالحاجات الالزمة للقيام بواجباته فاذا عجز عن تسليمها يجازى بعد ادانته من قبل محكم

 بغرامة ال تتجاوز عشرين ديناراً او الحبس مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر ويضمن قيمتها.
لحسم ايقرر  كل فرد اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواها من االموال العامة يجوز للمدير انب. 

 انون.ا القمن راتبه الى ان يسدد ثمنها او قيمة اصالحها فضالً عن اية عقوبة يستحقها بمقتضى هذ
 
 

 100المادة 
 أ . ال يستحق الفرد راتب اي يوم تغيب فيه بال اجازة.

 اء اكانتثر سور مدة التغيب يوماً كامالً ما لم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية او اكب. ال تعتب
 كلها في يوم واحد ام قسم منها في اليوم الواحد واآلخر في اليوم الثاني.

ب  تحسج. اذا تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز اربعا وعشرين ساعة فال
ة او الحق اما اذا تجاوزت المدة االربع والعشرين ساعة فكل اربع وعشرين ساعة اكثر من يوم واحد

 اي قسم منها يعتبر يوماً كامالً.
 
 

 101المادة 
اد تب االفريد رواأ. لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار انظمة لتنفيذ احكام هذا القانون ولتحد

ية العالوات وغير ذلك من االمور التي يجدها ضرور القوة وتدريبها وتجهيزها وتعيين وتنظيم

ن العام د االمالقوة بما في ذلك انشاء الجمعيات الخيرية وصندوق الرفاه واقامة المساكن الفرا لمصلحة

 ودكان الشرطي على ان تقترن باالرادة الملكية.
 ب. يحدد بموجب نظام خاص: 

 وفحص المواد لمدني لقاء أعمال االستشارات والتدريب،ها مديرية الدفاع ا. بدل الخدمات التي تقدم1

 والتجهيزات الخاصة بالوقاية والحماية الذاتية.
 .لتها . إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزا2
 
 

 102المادة 

مديرية مدني والفاع اللمديرية العامة للدأ. تعتبر مديرية األمن العام الخلف القانوني والواقعي لكل من ا
 العامة لقوات الدرك وتحل محلهما في كل ما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات. 

 ديريةب. يعتبر الضباط وضباط الصف والشرطيون والمستخدمون المدنيون وكافة العاملين في الم
قوة  ن مرتباتممعدل ل نفاذ أحكام هذا القانون الالعامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوات الدرك قب

نف صة كل األمن العام وتعتبر خدماتهم لديها استمرارا لخدماتهم السابقة وذلك مع مراعاة خصوصي
 وبحيث يكون النقل من صنف الى آخر بقرار من المدير. 

يات اآللالحربية و ج. تؤول كافة األموال المنقولة وغير المنقولة والتجهيزات واألسلحة والعدد
ة ية العاملمديروالمعدات والموجودات واألرزاق والصناديق العائدة للمديرية العامة للدفاع المدني ول

  معدل.لقوات الدرك لصالح مديرية األمن العام اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون ال
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 103المادة 
 )النائب ام( ومن العام( و)محكمة استئناف األمن العأ. تحل عبارة )قضاء األمن العام( و )محكمة األ

طة( الشر العام لألمن العام( و )قاضي األمن العام( محل عبارة )القضاء الشرطي( وعبارة )محكمة
 وعبارة )محكمة 

نص رد الاالستئناف الشرطية( و عبارة )النائب العام الشرطي( وعبارة )القاضي الشرطي( حيثما و
 عليها في 

 انون.هذا الق
ا لسير فيهاابعة ب. تحال جميع القضايا المنظورة لدى محكمة الدفاع المدني إلى محكمة األمن العام لمت

 من النقطة التي وصلت إليها حال نفاذ أحكام هذا القانون المعدل .
فاع مة للدعارية الج. تحل )مديرية األمن العام ( و )مدير األمن العام( و)قانون األمن العام( محل )المدي
وات لعامة لقاديرية المدني( و )المديرية العامة لقوات الدرك( و )مدير عام الدفاع المدني( و)مدير عام الم

 الدرك( و)قانون الدفاع المدني( حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر.
 ة العامةديريالم د. يسمي المدير من يحل محل أي عضو أو ممثل عن المديرية العامة للدفاع المدني أو

 لقوات 
 الدرك في اللجان أو المجالس المشكلة بمقتضى أي تشريع.

 
 

 104المادة 
وقانون خدمة  1966يطبق على افراد القوة احكام قانون خدمة الضباط في القوات المسلحة االردنية لسنة  

هما او على تلك ت تطرا عليواالنظمة الصادرة بموجبها واية تعديال 1972االفراد في القوات المسلحة لسنة 

دير الم رساالنظمة عند عدم توفر نص خاص في قانون االمن العام واالنظمة الصادرة بموجبه بحيث يما

 صالحيات القائد العام الواردة فيها على افراد القوة .

 
 

 105المادة 
دى الذي تتعارض ى الى الموتعديالته وجميع القوانين االخر 1958لسنة  29أ. يلغى قانون االمن العام رقم 

 فيه احكامها مع احكام هذا القانون.

 2008ة ( لسن34وقانون الدرك رقم ) 1999( لسنة 18ب. يلغى كل من قانون الدفاع المدني رقم )
ى او و تلغأعلى ان يستمر العمل باألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما إلى أن تعدل 

 ا ألحكام هذا القانون المعدل .يستبدل غيرها بها وفق
 
 

 106المادة 
 رئيس الوزراء ووزير الداخلية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 


