قانون األمن العام وتعديالته رقم  83لسنة 5691
المادة 5
يسمم ذم ا النمانون ( قمانون األمممن العمام لسمنة  )5691ويعمم همه هعممد ممهور نمته ممن تمماري
نشهه في الجهيدة الهسمية .
الباب األول
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في ذ ا النانون المعاني المخصصة لتا ادنماه مما لمم تمدل
النهينة عل خالف ذلك:
 .5النوة  :قوة االمن العام المشكلة هموجب ذ ا النانون.
 .2الوزيه  :وزيه الداخلية.
 .8المديه  :مديه االمن العام.
 .4الضاهط  :ك من كان حائزاً عل ذ ه الهتبة هارادة ملكية.
 .1ضاهط صف  :ك فهد من افهاد االمن ممن ليس هضاهط والحمائز علم رتبمة ليسمن ادنم ممن
رتبة عهيف.
 .9الشهطي  :ك من كانن رتبته دون رتبة ضاهط صف.
 .7الفهد  :الضاهط وضاهط الصف والشهطي.
 .3مديهية الشهطة  :وحدة نهطية مسؤولة عن منطنة جغهافية محددة.
 .6مديه الشهطة  :الضاهط المعين لنيادة وادارة مديهية الشهطة.
 . 51اللجنة الطبية  :اللجنة المنصوص عليتا هتعليمات اللجان الطبية في وزارة الصحة.
 .55اللجنممة الطبيممة المختصممة  :اللجنممة الطبيممة المختصممة المنصمموص عليتمما هتعليمممات وزارة
الصحة.
 .52ضاهط الفهع  :الضاهط ال ي ينيط هه مديه عام المديهيمة العاممة هعضما ً ممن صمالحياته همامه
خطي يصدره هت ا الشان ويكون مسؤوالً امامه عن النيام هت ه الصالحيات.
 .58محكمة التمييز  :ذي المحكمة التي نص عليتا في قانون تنظميم المحماكم النظاميمة وقمانون
اصول المحاكمات الجزائية.
الباب الثاني
قوة األمن العام وتشكيلتا وواجباتتا
الفص األول
تشكي النوة
المادة 8
أ  .قوة االمن العام ذيئة نظامية ذات نخصية اعتبارية مهتبطة هموزيه الداخليمة ويمثلتما الممديه
وتتالف من الفئات التالية:
 .5الضباط.
 .2ضباط الصف.
 .8الشهطيين.

 .4عدد من ضباط الصف والشمهطيين المعينمين هالدرجمة العانمهة والتاسمعة والثامنمة والسماهعة
وفق سلم رواتب موظفي الصنف الثاني من نظام الخدمة المدنية رقم  28لسنة  5699نمهيطة
حصممولتم علمم نممتادة الدراسممة الثانويممة االردنيممة او ممما يعادلتمما علمم ان يتمتعمموا هممالحنو
التناعدية وفق قانون التناعد العسكهي وان يخضمعوا الحكمام قموانين النموات المسملحة السمارية
وتعممديالتتا مممن حيم الحنمو والواجبممات والمحظممورات والهتممب العسممكهية والهواتممب والتجنيممد
والتعيمممين والتصمممنيف والتهفيمممو والننممم واالجمممازات والضمممبط والمممههط العسمممكهي والمحاكممممة
واالستنالة وانتاء الخدمة والمسمؤولية عمن االمموال العاممة التمي فمي عتمدتتم او التمي تنمو فمي
حوزتتم.
 .1الموظفين والمستخدمين المدنيين ال ين يعينون وفنا الحكام المادة ( )25من ذ ا النانون .
ب .يتول قيادة النوة وادارتتا مديه يعين هارادة ملكية سامية هناء عل تنسيب الوزيه وموافنة
مجلس الوزراء.
الفص الثاني
واجبات النوة
المادة 4
واجبات النوة الهئيسة الهئيسية كما يلي:
 .5المحافظة عل النظام واالمن وحماية االرواح واالعهاض واالموال.
 .2منو الجهائم  ،والعم عل اكتشافتا وتعنيبتا والنبض عل مهتكبيتا وتنديمتم للعدالة.
 .8ادارة السجون وحهاسة السجناء.
 .4تنفي م النمموانين واالنظمممة واالوامممه الهسمممية المشممهوعة ومعاونممة السمملطات العامممة هتاديممة
وظائفتا وفق احكام النانون.
 .1استالم اللنطات واالموال غيه المطالب هتا والتصهف هتا وفق احكام النوانين واالنظمة.
 .9مهاقبة وتنظيم النن عل الطه .
 .7االنهاف عل االجتماعات والمواكب العامة في الطه واالماكن العامة.
 .3النيام هاية واجبات اخهى تفهضتا التشاريو المهعية االجهاء.
المادة 1
أ  .يتول المديه المسؤولية المبانهة الدارة نؤون النوة همختلف وحداتتا وفهوعتا واقسمامتا
ومؤسساتتا وك ما يتعلق هتنظيمتا وتدريبتا وتسليحتا وتجتيزذا ومهاقبة نفناتتا.
ب .للمديه ان يفوض خطيا جميو او هعض الصالحيات المخولة اليه هموجمب النموانين واالنظممة
المهعية الي ضاهط ال تن رتبته عن مندم ما لم يهد نص يخالف ذلك.
المادة 9
للمديه مساعد او اكثه تحدد واجباتتم هتعليمات خاصة يصدرذا المديه.
المادة 7
يتول متام المديه في حال غياهه الضاهط االقدم ال ي يليه رتبة.
المادة 3

ايفاء لغايات ذ ا النانون يعتبه افهاد النوة في الوظيفة هشك مستمه وتحن الطلب للعم في اي
وقن ويتهتب عل ك منتم ان يخدم في اي مكان.
المادة 6
الفممهاد االمممن العممام اللجمموء ال م اسممتعمال النمموة هالنممدر الممالزم الداء واجبمماتتم هشممهط ان يكممون
استعمالتا ذو الوسيلة الوحيدة ل لك وينتصه استعمال السالح عل االحوال ولالسباب التالية:
اوالً  :النبض عل :
 .5ك محكوم عليه هعنوهة جناية او جنحمة او همالحبس ممدة تزيمد علم االامة انمته اذا قماوم او
حاول التهب.
 .2ك متتم هجناية او متلبس هجنحة ال تن عنوهتتا عن ستة انته اذا قاوم او حاول التهب.
اانيا ً  :عند حهاسة السجناء في االحوال والشهوط المنصوص عليتا في قانون السجون.
االثا ً  :لفض التجمته او التظماذه الم ي يحمدن ممن سمبعة انمخاص علم االقم اذا عمهض االممن
العام للخطه ويصدر امه استعمال السالح في ذ ه الحالمة ممن رئميس تجمب طاعتمه .ويهاعم فمي
جميو االحموال السماهنة ان يكمون اطمال النمار ذمو الوسميلة الوحيمدة لتحنيمق االغمهاض السمالفة
ويبدا رج االمن هاالن ار ال انه سيطلق النار ام يلجا هعد ذلك الم اطمال النمار ويجمهي االنم ار
نفخما ً هممالبو او الصممفارة او هايممة وسمميلة اخممهى مممن ذم ا النمموع او همماطال مسممد تنبعم منممه
انارة ضوئية.
الباب الثال
التعيين والتهفيو والنن
الفص األول
التعيين
المادة 51
أ  .الهتب النظامية للضباط في النوة ذي:
فهيق ،اميه لواء  ،عميد  ،عنيد  ،مندم  ،رائد  ،ننيب  ،مالزم اول  ،مالزم اان
ب .الهتب النظامية لالفهاد دون رتبة ضاهط ذي:
وكي اول  ،وكي  ،رقيب ،عهيف  ،نهطي  ،تلمي عسكهي  ،نهطي مستجد .
ج .انارات الهتب المختلفة تبين هنهار من المديه وموافنة الوزيه.
د  .الهتب الحالية والموجودة عند نفاذ ذ ا النانون تبن كما ذمي حتم يمتم تصمفيتتا عمن طهيمق
التهفيو او انتتاء الخدمة.
المادة 55
ً
ال يجوز تعيين اي نخص في النوة ههتبة ضاهط مبانهة اال اذا كمان حمائزا علم نمتادة جامعيمة
عل ان تتوافه فيه الشهوط المنصوص عليتما فمي الفنمهة (ب) ممن الممادة ( )52التاليمة هعمد ان
ينتي دورة كاملة في كلية الشهطة الملكية وفق المنتاج ولمدة ال تن عن ستة انته.
المادة 52
أ  .يعين خهيج كلية الشهطة الملكية من التالمي ههتبة مالزم اان تحن التجههة لمدة سنة واحدة
في خدمة فعلية ويستغن عنه في اي وقن خمالل ممدة التجههمة اذا ظتمهت عمدم كفاءتمه او سموء
سلوكه.
ب .يشتهط فيمن يعين هنوة االمن العام ههتبة ضاهط ان تتوفه فيه الشهوط التالية :
 .5ان يكون اردنيا.

 .2ان يكون قد اكم الساهعة عشهة من عمهه ولم يتجاوز الساهعة والعشهين وتثبن السمن عنمد
التعيين هشتادة الميالد وفي االحوال التي ال يتيسه فيتا الحصول عل ذ ه الشمتادة ينمدر العممه
من قب اللجنة الطبية اللوائية واذا كان يوم الوالدة غيه معهوف اعتبه الضاهط من مواليد اليموم
االول من نته كانون الثاني من سنة والدته.
 .8ان يكون الئنا ً للخدمة من الوجتة الصحية هنهار من اللجنة الطبية المختصة .
 .4ان ال ين طوله عن ( )593سنتيمتهاً.
 .1ان يكون حائزاً عل نتادة الدراسة الثانوية او مما يعادلتما ممن الشمتادات المعتمهف هتما ممن
وزارة التههية والتعليم ما لم يكن ذا متنة فنية تحتاج النوة لخدماته.
 .9ان يكون حسن السيهة والسلوك.
 .7ان ال يكون محكوما ً هجناية او جنحة مخلة هالشهف واالخال .
 .3ان ال يكون منتسبا ً الي حزب او ذيئة سياسية او جمعية غيه مشهوعة.
ج .مدة الدراسة في كلية الشهطة الملكية ال تن عن سنتين.
المادة 58
يعين ال ضماهط هموافنمة مجلمس الموزراء هتنسميب ممن الموزيه هنماء علم توصمية الممديه علم ان
ينتهن ذلك هاالرادة الملكية.
المادة 54
أ  .للمديه ان يعين اي نخص ههتبة ضماهط صمف مبانمهة اذا تموافهت فيمه الشمهوط المبينمة فمي
الفنهة (ب) من المادة ( )52من ذ ا النانون.
ب .للمديه ان يعين اي نخص ههتبة نهطي اذا توافهت فيه الشهوط المبينة في الفنهة (ب) من
المادة ( )52من ذم ا النمانون هاسمتثناء البنمد ( )1منتما غيمه انمه يشمتهط ان يكمون حاصمالً علم
نتادة الدراسة االعدادية او ما يعادلتا.
ج .يجوز للمديه اذا اقتضن الضهورة ان يامه هتعيين نهطيين هغض النظه عما ورد في الفنمهة
الساهنة من ذ ه المادة وذلك الغهاض البادية فنط.
د .ينضي االفهاد المجندون عل الصورة المبينة في ذ ه المادة دورة تدريبية ال تنم عمن ارهعمة
انته.
المادة 51
عل ك فهد في النوة ان ينسم اليمين التالية قب مبانهته اعماله:
" اقسممم همماع العظمميم ان اكممون مخلصمما ً للمموطن وللملممك وللدسممتور وان احممافا علمم النمموانين
واالنظمة واعم هتا وان اقوم هجميو واجبمات وظيفتمي هشمهف وامانمة واخمالص دون تحيمز او
تمييز وان انف ك ما يصدر الي من االوامه المشهوعة ".
المادة 59
ينسم الضباط اليمين المبينة اعاله امام المديه واما اصحاب الهتب االخهى فينسمون ذ ا اليمين
امام قادة وحداتتم.
المادة 57
عل ك فهد في النوة دون رتبة ضاهط ان يوقو عل نموذج النسم امام ضاهطه.
المادة 53
يعط لك فهد في النوة نتادة تعيين .

المادة 56
يعين الضباط لمدة خمس سنوات قاهلة للتجديد.
المادة 21
يعين ضباط الصف والشهطيون لمدة االن سنوات قاهلة للتجديد.
المادة 25
أ  .للمديه تعيمين مموظفين ومسمتخدمين ممدنيين  ،ممن المتنيمين والفنيمين ممن ذوي االختصماص
ال ين يحتاج الميتم االممن العمام  ،ههواتمب منطوعمة او هعنمود همدرجات ورواتمب تعمادل المدرجات
والهواتممب المنصمموص عليتمما فممي نظممام الخدمممة المدنيممة المعمممول هممه وتكممون خممدماتتم خاضممعة
الحكام قانون الضمان االجتماعي .
ب .للمديه تعيين مستخدمين مدنيين هاالجهة اليومية وتسهي عليتم احكام قانون العم المعمول
هه .
المادة 22
تسهي عل الموظفين والمستخدمين الم كورين في الممادة ( )25ممن ذم ا النمانون احكمام البماب
الهاهو من ذ ا النانون والمواد ( )61و( )65و( )62منه .
المادة 28
أ  .تعتبه خدمة الفهد مجددة تلنائيا ً عند انتتاء المدة الساهنة ما لم ينهر المديه خالف ذلك .
ب .اذا رغب الفهد هعدم تجديد مدة خدمته فعليه ان يشعه المديه خطيا ً ه لك قب نمته واحمد ممن
تاري انتتاء مدة خدمته عل االق وتعتبه ممدة الشمته ممن تماري وصمول االنمعار الم مديهيمة
االمن العام.
الفص الثاني
التهفيو
المادة 24
في حالة وجود الشاغه في الموازنة يجهي التهفيو همهاعاة االسس التالية هالتسلس :
 .5اننضاء المدة المنهرة في ذ ا النانون للتهفيو.
 .2الكفاءة وقاهلية النيادة.
 .8االقدمية.
المادة 21
تنهر الكفاءة وقاهلية النيادة هما يلي:
 .5التناريه السنوية السهية ال ي يكتبتا قائد الوحدة هشان من ذم تحن امهته.
 .2النجاح هالفحص المنهر لجميو الهتب حت رتبة ننيب.
 .8آراء المسؤولين من كبار الضباط هحي ال ين عددذم عن االاة.
المادة 29

تكون مهاتب تنديه التنهيه السنوي ذي  :ممتاز  ،جيد  ،متوسط  ،ضمعيف  ،وال يهقم الفمهد اذا
كان تنهيهه السنوي السهي االخيه هدرجة ضعيف  .فاذا تكهر ذ ا التنهيه فمي العمام التمالي يننم
ذ ا الفهد للعم تحن امهة رئيس آخمه ويلفمن نظمهه الم نمواحي ضمعفه هكتماب يتضممن توجيتما
كافيا ً لتحسين حالته ومعالجة ضعفه فاذا تكهر مث ذلك التنهيه مهة اخهى يجوز فصله مو حفا
حنه في التناعد او المكافاة .
المادة 27
أ  .يهفو الوكي ال رتبة وكي اول اذا توفهت فيه الشهوط التالية:
 .5ان يكون ذا كفاءة وتتوفه فيه الشهوط المنصوص عليتا في المادة ( )24من ذ ا النانون.
 .2ان ال ين مستواه الثنافي عن المهحلة االهتدائية.
 .8ان يكون حاصالً عل الدرجة االول في متنته اذا كان متنيا ً.
 .4ان يكون قد اجتاز الدورة المنهرة هنجاح.
 .1ان يوصي قائد الوحدة هتهفيعه.
ب .يهفو الوكي ال رتبة مالزم اان اذا توافهت فيه الشهوط التالية:
 .5ان يكون ذا كفاءة وتتوفه فيه الشهوط المنصوص عليتا في المادة ( )24من ذ ا النانون.
 .2ان يكون حائزاً عل نتادة الثال االعدادي هنجاح او ما يعادلتا.
 .8ان يكون حائزاً عل الدرجة االول همتنته اذا كان متنيا ً.
 .4ان يكون عمهه وقن التهفيو ال يزيد عل ارهعين سنة اذا كان مسلحا ً وخممس وارهعمين سمنة
اذا كان ذا متنة فنية.
 .1ان ال يزيد تصنيفه الطبي عل الدرجة الثالثة وذلمك هموجمب فحمص طبمي يجمهي لمه ممن قبم
اللجنة الطبية قب التهفيو.
 .9ان يكون قد اجتاز الدورة المنهرة هنجاح.
 .7ان يوصي قائد الوحدة هتهفيعه.
ج .يهفو الوكي اول ال رتبة مالزم اان اذا توفهت فيه الشهوط اليتا:
 .5ان يكون ذا كفاءة وتتوفه فيه الشهوط المنصوص عليتا في المادة  24من ذ ا النانون.
 .2ان يكون قد اجتاز الدورة المنهرة هنجاح.
 .8ان ال يزيد تصنيفه الطبي عن الدرجمة الثالثمة وذلمك هموجمب فحمص طبمي يجمهى لمه ممن قبم
اللجنة الطبية قب تهفيعه.
 .4ان يكون قد امض في رتبة وكي اول مدة ال تن عن االن سنوات.
 .1ان ال يزيد عمهه وقن التهفيو عل خمس وارهعين سنة.
 .9ان يكون حائزاً عل الدرجة االول اذا كان متنيا ً.
 .7ان يوصي قائد الوحدة هتهفيعه.
المادة 23
أ  .يهفو الفهد رتبة  ،رتبة وال ادن مههوط الهتبة االعل .
ب .مو مهاعاة احكام المادة ( )24من ذ ا النانون ال يجوز تهفيمو الضمباط ممن الهتمب المم كورة
فيما يلي ال الهتب االعل منتا قب مضي المدة الزمنية التالية لك منتم عل االق :
 8االن سنوات
مالزم
 8االن سنوات
مالزم اول
 4ارهو سنوات
ننيب فما فو
ج .ال يجوز تهفيو الوكي ال ضاهط اال هعد مضي ارهو سنوات عل وجوده في رتبته.
د  .ال يجوز تهفيو ضاهط الصف او الشهطي قب مضي ارهو سنوات في رتبته االخيهة.

ذ م  .ال يهفممو الفممهد دون رتبممة وكي م اول اال هعممد اجتيممازه الممدورة المنممهرة هنجمماح عل م ان يحممدد
المديه هموجب تعليمات يصدرذا تتضمن ممدة المدورة ومكمان انعنادذما وايمة اممور اخمهى تتعلمق
هتا.
و .يجوز تهفيو اي فمهد ممن الفئمات المم كورة اعماله هغمض النظمه عمن الممدد المم كورة فمي ذم ه
المادة في حاالت خاصة واستثنائية.
ز .ال يجوز تهفيو الفهد  -دون رتبة وكي اول  -اذا كان قد حكم هعنوهة الحمبس لممدة تزيمد علم
امانية عشه يوما ً او الحسم من الهاتب لمدة تزيد عل الثالاين يوما ً خمالل الثمانيمة عشمه نمتهاً
االخيممهة مممن خدمتممه وان ال يكممون قممد حكممم هعنوهممة الحممبس لمممدة تزيممد علم الثالاممين يومما ً خممالل
الثالن سنوات االخيهة من خدمته.
المادة 26
يهفو الضمباط هموافنمة مجلمس الموزراء هتنسميب ممن الموزيه هنماء علم توصمية الممديه علم ان
ينتهن ذلك هارادة ملكية ويهفو الفهد دون رتبة ضاهط هامه من المديه .
الفص الثال
النن والندب واالعارة
المادة 81
تجهي تننال ت ضباط االمن العام مهة واحمدة خمالل نمتهي تمموز وآب ممن كم عمام ويجموز عنمد
الضهورة النصوى اجهاء حهكات التننالت اكثه من مهة خالل العام.
المادة 85
أ  .يتم نن قادة المناطق ومساعديتم وقادة الوحدات ورؤسماء الفمهوع والضمباط ممن وحمدة الم
اخهى هامه من المديه .
ب .يننم الضممباط ارخممهون ضمممن المنطنممة او الوحممدة مممن قبم قممادة المنمماطق او قممادة الوحممدات
هموافنة المديه .
ج .يننم االفممهاد دون رتبممة ضمماهط مممن وحممدة الم اخممهى هممامه مممن المممديه ويجممهي ننلتممم داخم
الوحدات هامه من قادة الوحدات.
المادة 82
أ  .يجوز ندب الضاهط للنيام مؤقتا ً هاي عم رسمي خارج نطا اعباء وظيفته االصلية.
ب .يتم نمدب الضماهط همامه ممن الممديه امما اذا كمان النمدب الداء عمم خمارج نطما النموة فيكمون
الندب هموافنة مجلس الوزراء هناء عل تنسيب الوزيه.
المادة 88
أ  .يجوز اعارة اي ضاهط الم وظيفمة مدنيمة او عسمكهية خمارج نطما النموة  .سمواء اكمان ذلمك
داخ البالد ام خارجتا هنهار من مجلس الوزراء هناء عل تنسيب الوزيه عل ان يعمين مجلمس
الوزراء مدة االعارة ونهوطتا.
ب .ال يتناض الضاهط المعار اي جزء من راتبه ااناء اعارته ما لم يه مجلس الوزراء ان ذنالك
ظهوفما ً خاصممة تسممتدعي منحممه راتبممه او جممزء منممه وذلممك عممالوة علم ممما يسممتوفيه الضمماهط مممن
رواتب من الجتة المعار اليتا.

ج .تضاف مدة الخدمة التي ينضيتا الضاهط معاراً عل الوجه الم كور ال مدة خدمته المنبولمة
للتناعد كما تحسب ذ ه المادة الغمهاض اسمتحنا الزيمادة السمنوية والتهفيمو وال تحمول اعارتمه
دون تهفيعه خالل مدة اعارته.
د .يجوز اعادة الضاهط ال الخدمة قب انتتاء مدة االعارة اذا اقتضن الضمهورة ذلمك هنمهار ممن
مجلس الوزراء.
ذ  .عند انتتاء مدة االعارة يعاد الضاهط ال النوة ههتبة معادلة للهتبة التي اكتسبتا عند انتتماء
اعارته.
الباب الهاهو
النظام واالنضباط
الفص األول
الواجبات
المادة 84
عل الفهد ان ينيم في البلد ال ي هه منه عملمه لكمن يجموز لنائمد وحدتمه ولظمهوف اسمتثنائية ان
يسمح له هاالقامة في هلد آخه قهيب من مح عمله.
المادة 81
عل الفهد:
 .5ان يحممافا عل م كهامممة وظيفتممه طبنمما ً للعممهف العممام وان يسمملك فممي تصممهفاته مسمملكا ً يتفممق
واالحتهام الواجب لتا.
 .2ان يممؤدي العم م المنمموط هممه هنفسممه هدقممة وامانممة وان يخصممص وقممن العم م الهسمممي الداء
واجبات وظيفته.
 .8ان يتعاون مو زمالئه في اداء الواجبات العاجلمة الالزممة لتمامين سميه العمم وتنفيم الخدممة
العامة.
 .4ان ينف ما يصدر اليه من اوامه وتعليمات في حدود النوانين واالنظمة المعمول هتا ويتحمم
ك ضاهط مسؤولية االواممه التمي تصمدر عنمه وذمو المسمؤول عمن حسمن سميه العمم فمي حمدود
اختصاصه.
 .1ان يتصهف هادب وكياسمة هصملته ههؤسمائه وفمي معاملتمه الفمهاد الجمتمور وان يحمافا علم
نهف الخدمة وحسن سمعتتا.
الفص الثاني
المحظورات
المادة 89
يحظه عل ك فهد:
 .5تهك عمله الهسمي او التوقف عنه الي سبب من االسباب دون تصهيح رسمي من رئيسه.
 .2افشاء او نشه او نن اية معلومات رسمية دون موافنة المهاجمو المختصمة كمما يحظمه عليمه
هعد تهكه الخدمة افشاء او نشه او نن اية معلومات رسمية اكتسبتا ااناء وجوده في الخدمة اال
هاذن خاص من المهاجو المختصة.
 .8ان ينتمممي الممم اي حممزب ممممن االحمممزاب السياسممية او ان يتشممميو لمممه او ان يشممتهك فمممي ايمممة
مظاذهات او اضهاهات او اية اجتماعات حزهيمة او سياسمية او ايمة دعايمات انتخاهيمة او ان يعنمد

اجتماعات النتناد اعمال الحكومة السياسية او ان يشتهك هاية صورة ممن الصمور فمي اجمهاءات
تتدف ال الغايات الم كورة.
 .4ان يكون محهراً لمطبوعة دورية او ان يكون مشمتهكا ً هصمورة مبانمهة او غيمه مبانمهة فمي
ادارتتا هاستثناء المجلة العسكهية.
 .1ان يوزع اية مطبوعات سياسية او ان يوقو استدعاءات تبح في اعمال الحكومة.
 .9ان يحتفا لنف سه هاص اية واينة او ورقة ممن الوامائق او االورا والمخماههات الهسممية او
صورة عنتا.
 .7ان يفضممي همعلومممات او ايضمماحات عممن المسممائ التممي ينبغممي ان تظمم سممهية هطبيعتتمما او
صدرت هشان سهيتتا تعليمات خاصة.
 .3ان يتعمماط التجممارة او الصممناعة واالنممتهاك هصممفنات تجاريممة هاسمممه او هاسممماء اخممهى او
النيام هالمضارهات عل كافة انواعتا او تولي اعمال مالية مبانهة او غيه مبانهة او االنتهاك
فيتا او االرتباط هعالقات مو اية نهكة او النيام هاي عم آخه يتعارض وعمله الهسمي او يؤاه
هاية حالمة ممن االحموال فمي قياممه هواجباتمه الهسممية وال تنطبمق احكمام ذم ه الفنمهة علم نمهاء
االستم في الشهكات المساذمة وفي جميو االحوال المشكوك في انطبا احكام ذ ه الفنهة عليتا
يجب رفو االمه للمديه العطاء قهاره ه لك.
 .6قبول ذدايا او اكهاميات او منح من اصحاب المصمالح او ممن ينتسمب الميتم سمواء اكمان ذلمك
مبانمهة ام هالواسمطة او قبمول ايمة مسماعدات ماليمة او اقتمهاض الممال او الوقموع تحمن منمة اي
نخص من االنخاص ال ين لتم اية نهكة من الشهكات التجارية المهتبطة هعنود او ذات عالقة
هالدوائه التي ينتمي اليتا.
 .51االنممتهاك فممي مشممتهى وهيممو الطواهممو البهيديممة او اللمموازم والمتمممات والعنممارات واالمممالك
الحكومية هنصد الههح او المضارهة.
 .55ان يتول وكالة خصوصية في امه من االمور التي لتا عالقة هواجباته الهسمية.
 .52ان ينب اي عمم متمما كمان خارجما ً عمن اعمالمه الهسممية هالنياهمة عمن او ممو اي فمهد ممن
االفهاد او هين من البيوتات التجارية اال هتصهيح من الوزيه هناء عل تنسيب المديه علم ان ال
تنشا من جهاء ذلك عهقلة العمال الفهد الهسمية.
 .58ان ينب تعيينا ً من قب اية محكمة كحار قضمائي او محكمم دون موافنمة الممديه علم انمه
يجوز له ان يتول همهتب او مكافماة اعممال النواممة او الوصماية والوكالمة عمن الغمائبين اذا كمان
المشمول هالنوامة او الوصاية او كان الغائب ممن تههطه هه صلة قههم او نسمب كمما يجموز لمه
ان يتول همهتب او مكافاة النظارة عل الوقف اذا كان مستحنا ً فيمه او كانمن النظمارة مشمهوطة
لممه مممن الواقممف او ان يتممول الحهاسممة علم االممموال التممي يكممون نممهيكا ً او لممه مصمملحة فيتمما او
مملوكة لمن تههطه هه صلة النهه او النسب وفي جميو ذ ه االحوال يجب اخبار الممديه وحفما
ذلك في ملفه الخاص.
 .54ك من يخالف اي حكم من احكام ذ ه المادة يحاكم امام محكمة الشهطة عل الوجه المبمين
في الباب الساهو من ذ ا النمانون ويعاقمب همالحبس لممدة ال تزيمد علم االامة انمته او هغهاممة ال
تزيد عل خمسين ديناراً.
الفص الثال
االنضباط
المادة 87
اذا ارتكب اي فهد احدى المخالفات التالية:
 .5التغيب عن اداء الواجب دون سبب معنول.

 .2النوم ااناء تادية الواجب.
 .8اظتار الجبن ااناء تادية الواجب.
 .4عصيان انظمة النوة او اي امه من اوامهذا سواء اكان ذلك نفويا ً ام خطيا ً.
 .1تعاطي المشهوهات الهوحية او المخدرات.
 .9االذمال في اداء الواجب.
 .7اعطاء هيانات كاذهة ااناء تادية الواجب.
 .3ممارسة لسلطة غيه قانونية نشا عنتا ضهر الي نخص او للدولة.
يعاقب هاحدى العنوهات التالية:
 .5تنزي الهتبة لمن ذم دون رتبة وكي .
 .2حسم الهاتب لمدة ال تزيد عل نتهين.
 .8الحبس او الحجز لمدة ال تتجاوز نتهين.
المادة 83
هممالهغم مممما ورد فممي قممانون العنوهممات العسممكهي يحمماكم ك م فممهد ( دون رتبممة ضمماهط ) ارتكممب
المخالفات المبينة في المادة الساهنة من قب قائد وحدته ويعاقب هالعنوهات المدرجة فيتا.
اما الضباط فتجهي محاكمتتم من قب المديه .
المادة 86
للمديه ان يستغني عن خدمة الفهد دون رتبة ضاهط هاالضافة ال اية عنوهة من العنوهمات التمي
فهضن عليه هموجب المادة الساهنة.
الباب الخامس
االجازات
الفص االول
انواع االجازات
المادة 41
انواع االجازات ذي:
أ  .اجازة سنوية.
ب .اجازة عهضية.
ج .اجازة مهضية.
د .اجازة امومة.
ذ  .اجازة دراسية.
الفص الثاني
االجازة السنوية
المادة 45
يستحق الضاهط اجازة سنوية مدتتا االاون يوما ً عن ك سنة.

المادة 42
تنتصه االجازة السنوية في السنة االول من خدمة الضاهط عل خمسة عشه يوما ً وال يستحنتا
اال هعد اننضاء ستة انته من تعيينه.
المادة 48
يتناض الضاهط المجاز اجازة سنوية راتبه كامالً مو العالوات خمالل االجمازة وتعتبمه تلمك الممدة
خدمة فعلية.
المادة 44
للضاهط في االحوال العادية ان يستعم كامم ممدة اجازتمه السمنوية دفعمة واحمدة غيمه انمه اذا لمم
تسمح ظهوف وظيفتمه فمي حماالت اسمتثنائية ممن اسمتعمال كامم اجازتمه فلمه عندئم ان يسمتعم
قسممما ً منتمما وان يسممتعم المممدة الباقيممة فممي موعممد يكممون اكثممه مالءمممة لممه وتحسممب ايممام االعيمماد
والعط الهسمية ضمن االجازة اذا وقعن في خاللتا وال تحسب اذا جاءت قب االجازة او هعدذا.
المادة 41
ال يجوز جمو االجازات السنوية الكثه من سنتين.
المادة 49
يستحق الضاهط ال ي يحال علم التناعمد مبلغما ً يعمادل مجمموع الهواتمب والعمالوات عمن اجمازات
سنتين كاملتين هاالضافة ال حنوقه التناعدية واما الضماهط الم ي تنتتمي خدمتمه الي سمبب آخمه
فيستحق مبلغا ً يعادل مجموع الهواتب والعالوات عن مدة االجازات التي كان يحمق لمه االسمتفادة
منتا لو هني في الخدمة ويؤدى ذم ا المبلمد دفعمة واحمدة عنمد انفكاكمه عمن العمم واذا اعيمد الم
الخدمة قب انتتاء مدة االجازة فينتطو من رواتبه المبلد ال ي يناه المدة المتبنية من االجازة.
المادة 47
أ  .يعط م الضمماهط ال م ي تنتتممي خدمتممه راتممب نممتهين مممو العممالوات ولمممهة واحممدة فنممط وذلممك
هاالضافة ال ما ذو منصوص عليه في المادة ( )49من ذ ا النانون.
ب .يعط الضاهط ال ي تنتتي خدمته هاالحالمة علم التناعمد او الوفماة اانماء وجموده فمي الخدممة
مكافاة تعادل رواتب ستة انمته علم اسما الهاتمب االساسمي الشمتهي االخيمه وذلمك هاالضمافة
ال ما ذو منصوص عليه في الفنهة (أ) من ذ ه الممادة وتمدفو ذم ه المكافماة لممهة واحمدة متمما
تعددت حاالت استخدامه واحالته عل التناعد.
المادة 43
يسمتحق الفمهد الم ي تنتتمي خدمتممه الي سمبب مما عمدا االسممتنالة او االحالمة علم التناعمد مكافمماة
تساوي حاص ضهب راتبه الشتهي االخيه مو كافة العالوات في مجموع سنوات خدمته العامة
هشهط ان ال تن خدمته عن خمس سنوات.
يستحق الفهد ال ي تنتتمي خدمتمه الي سمبب كمان عمدا العمزل واالسمتنالة مكافماة تسماوي حاصم
ضهب راتبه الشتهي االخيه مو كافة العمالوات فمي مجمموع سمنوات خدمتمه العاممة هشمهط ان ال
تن مدة خدمته عن خمس سنوات وان ال يكون خاضعا الحكام قانون التناعد.
المادة 46
يستحق وراة الفهد المتوف تعويضا ً يعادل راتبمه الكامم ممو عالواتمه عمن الممدة التمي تكمون قمد
اننضن من الشته ال ي حصلن فيمه الوفماة كمما يسمتحق ايضما تعويضما ً يعمادل راتبمه الكامم ممو

العالوات عن نته كام ويستحق هاالضافة لمما ذكمه تعويضما ً يعمادل راتبمه الكامم ممو العمالوات
عن مدة اإلجازات السنوية المستحنة له عند الوفاة.
المادة 11
تعط اإلجازات للضباط هموافنة المديه او من ينيبه.
المادة 15
لنممادة المنمماطق والوحممدات مممنح اجممازات قصمميهة ال تتجمماوز االسممبوع داخم الممبالد للضممباط الم ين
تحن امهتتم.
المادة 12
اذا اراد الضاهط ان ينضي اجازته في الخارج فيجوز منحمه ممدة اخمهى ال تزيمد علم نصمف ممدة
االجازة السنوية التي استحنتا لغاية تاري تنديم طلب تلك االجازة.
المادة 18
يجوز في االحوال التي يكون الضاهط قد استنف فيتا جميو االجمازات السمنوية والعهضمية منحمه
في احوال خاصة اجازة هدون راتب لمدة اقصاذا االاة انته.
الفص الثال
االجازات العهضية
المادة 14
أ  .يجوز منح الضاهط في حالة عدم استحناقه االجازة السنوية اجمازة عهضمية ههاتمب كامم ممو
العالوات ال تتجاوز مدتتا ارهعة عشه يوما ً في السنة ويشتهط في ذلك موافنة المديه .
ب .هاالضممافة الم االجممازة السممنوية يعطم الضمماهط اجممازة لمممدة اسممبوع فممي حالممة زواجممه للمممهة
االول ويتناض راتبه كامالً مو العالوات خالل مدة ذ ه االجازة.
ج .للمديه ان يمنح الفهد الداء فهيضة الحج اجازة مدتتا نته واحمد ههاتمب كامم ممو العمالوات
هاالضافة ال االجازة السنوية التي يستحنتا وتمنح ذ ه االجازة مهة واحدة طيلة مدة الخدمة.
الفص الهاهو
االجازات المهضية
المادة 11
يستحق الفهد اجازات مهضية متنطعة ههاتب كام مو العالوات وال تحسمم ممن اجازتمه السمنوية
وتعط تلك االجازات هناء عل تناريه طبية رسمية.
المادة 19
اذا حص م الفممهد عل م اجممازة مهضممية هعممد ان اسممتنف جميممو اجازاتممه السممنوية فممال تحسممم ذ م ه
االجازات او اي اجزاء منتا من االجازة السنوية التي يستحنتا في السنة التالية.
المادة 17
أ  .تعط االجازة المهضية لمدة ال تزيد عل االسبوع هناء عل تنهيه من طبيب الحكومة.

ب .تعط االجازة المهضمية لممدة اكثمه ممن اسمبوع وال تتجماوز نمتهاً واحمداً ممن اللجمان الطبيمة
اللوائية.
المادة 13
عل اللجان الطبية ان تحدد في تنهيهذا المدة التي تهى انتا كافية لشفاء الفهد من مهضمه فماذا
قهرت اللجنة الطبية اعادة فحص الفهد هعد اننضاء تلك المدة فال يسمح له همزاولة اعمالمه قبم
اعادة ذلك الفحص.
المادة 16
أ  .يتناضم الفممهد المجمماز اجممازة مهضممية راتبممه كممامالً مممو العممالوات عممن االنممته السممتة االولم
ونصف راتبه مو نصف العالوات عن الثالامة انمته التمي تليتما هاسمتثناء عمالوة غمالء المعيشمة
العائلية فتدفو كاملة عن المدة التي ينضيتا في المهض ويعتبمه همدء ممدة االجمازة المهضمية ممن
التاري ال ي يننطو فيه الفهد عن العم .
ب .اذا لم يشف الفهد من مهضه هعد انتتماء التسمعة انمته تعماد معاينتمه ممن قبم اللجنمة الطبيمة
المختصة.ج .اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينة الفهد وفنا ً للفنهة الساهنة ان مهضه
غيه مناه للشفاء فتوصي هانتاء خدماته.
د .اذا وجدت اللجنة الطبية المختصة لدى معاينتتا للفهد وفنا ً للفنهة ( )2ان مهضه قاه للشفاء
ولكنه ليس قادراً عل استئناف عمله فللوزيه هناء عل تنسميب الممديه تمديمد اجازتمه المهضمية
لمدة اخهى ال تتجاوز امانية انته هنصف الهاتب مو نصف العالوات عل ان تدفو عالوة غالء
المعيشة كاملة.
ذ  .هعد اننضاء االجازة الم كورة فمي الفنمهة (د) تنتتمي خمدمات الفمهد اذا لمم يمتمكن ممن العمودة
ال عمله هسبب عدم نفائه.
المادة 91
اذا اصيب الفهد هعاذة تمنعه من اداء واجباته او هاحد االمهاض التمي تحتماج معالجتتما الم ممدة
طويلة فيجب احالته عل اللجنة الطبية المختصة لتتخ هشانه النهار المناسب.
المادة 95
اذا اصيب الفهد همهض وذو خارج المملكة في متمة رسمية او كان غائبا ً عنتا هصورة رسمية
فانه يستحق اجازة مهضية لمدة ال تتجاوز ( )54يوما ً هنماء علم تنهيمه طبمي ممن طبيمب وعلم
الفهد ان يبه هالسهعة الممكنة وان يهسم للممديه التنماريه الطبيمة التمي حصم عليتما فمي اول
ههيد.
المادة 92
اذا قمهرت اللجنمة الطبيممة ان الفمهد قمد اصمميب هممهض او هعلممة اخمهى او هحمادن فممي اانماء قيامممه
هواجباته او لسبب نانم عمن طبيعمة واجباتمه فيممنح اجمازة مهضمية ههاتمب كامم ممو العمالوات
طيلة المدة الالزمة لشفائه ال ان تنهر اللجنة الطبية عدم قاهلية اصاهته للشفاء وعندذا توصي
هانتاء خدماته.
المادة 98
يننطو راتب الفهد هاستثناء عالوة العائلة طيلة مدة غياهه عن العم لمهض نان عن خطا منه
ويعتبممه الفممهد مخطئمما عنممد اذمالممه او سمموء تصممهفه او قيامممه هاعمممال ال تليممق هشممهف وظيفتممه
كالسكه والمنامهة وتعاطي المخدرات او ما ناهه ذلك من سوء السلوك.

الفص الخامس
إجازات األمومة
المادة 94
تسممتحق الفممهد الحام م اجممازة امومممة اقصمماذا مممدة ال تزيممد عل م تسممعين يوم ما ً ههاتممب كام م مممو
العممالوات هنمماء عل م تنهيممه طبممي مصممد مممن اللجنممة الطبيممة وال تشممك تلممك االجممازة جممزءاً مممن
االجازات المهضية اما اذا تع ر عليتا استئناف اعمالتا هعد انتتاء اجازة االمومة لسبب مهضي
فيجوز منحتا اجازة مهضية وفنا ً لالحكام الخاصة ه لك.
تعديالت المادة :
 ذك ا عدلن ذ ه المادة هالغاء عبارة (أرهعين يومما) واالستعاضمة عنتما هعبمارة (تسمعين يومما)هموجب النانون المعدل رقم  1لسنة .5669
الفص الساد
اإلجازة الدراسية
المادة 91
يعم هاحكام نظام الموظفين المدنيين المعمول هه فيما يتعلق هاالجازات الدراسية الم ان يصمدر
نظام خاص هتا.
الفص الساهو
احكام متفهقة في االجازات
المادة 99
طلبممات االجممازة هجميممو انواعتمما واالجوهممة عليتمما تكممون خطيممة وتبممدا االجممازة مممن يمموم انفكمماك
الضاهط عن العم وتنتتي هنتاية اليوم الساهق الستئنافه العم .
المادة 97
 .5يجب ان ال يتهك الضاهط عمله قب ان يستلم انمعارا خطيما ً هالموافنمة علم اجازاتمه غيمه انمه
في الحاالت االضمطهارية يجموز اهمالو موافنمة الممديه او ممن ينيبمه او قائمد الوحمدة الم الضماهط
نفتيا ً قب تصديه الموافنة الخطية.
 .2يبين الفهد في طلب االجازة الممدة والتماري الم ي يهغمب ان تبمدا اجازتمه فيمه والمكمان الم ي
يود ان ينضي فيه اجازته وعنوانه في ااناء االجازة.
المادة 93
تحدد المهاجو المختصة مدة ك اجازة توافق عليتا.
المادة 96
ال يجوز تنصيه االجازة او تاجيلتا او الغاؤذا او قطعتما هعمد الموافنمة عليتما واهالغتما للفمهد اال
السباب قوية تنتضيتا حالة العم .

المادة 71
يجوز للفهد المجاز ان ينيب من يشاء لنبض رواتبه التي يستحنتا في ااناء وجوده فمي االجمازة
هتفويض خطي يصد من قائد وحدته او ممن يمث المملكة في الخارج.
المادة 75
يستحق ك من ضاهط الصف او الشهطي اجازة سنوية مدتتا االاون يوما ً عن ك سنة.
الباب الساد
انتتاء الخدمة
المادة 72
تعتبه خدمة الفهد منتتية هعد صدور قهار من المهجو المختص عمالً هاحكام ذم ا النمانون او اي
تشهيو آخه في احد الحاالت التالية:
 .5هلوو السن المنهرة لتهك الخدمة هموجب قانون التناعد العسكهي.
 .2عدم اللياقة للخدمة صحيا ً.
 .8االستنالة.
 .4االستغناء عن الخدمة.
 .1فند الجنسية.
 .9الحكم هعنوهة جنائيمة او جنحويمة مخلمة هالشمهف واالمانمة ممن قبم محكممة الشمهطة اذا كمان
الحكم يزيد عن الحبس لمدة  36يوما ً.
 .7الوفاة.
 .3االحالممة عل م التناعممد  :وتجممهي احالممة الضمماهط عل م التناعممد عل م اسمما الهاتممب االساسممي
للهتبة التي تلي رتبته مبانهة وفي ادن مههوطتا عل االسس التالية ذي:
أ  .رتبتا مالزم ومالزم اول اذا امض في رتبته مدة االن سنوات.
ب .من رتبة ننيب فما فو اذا امض في رتبته مدة ارهو سنوات.
 .6الطهد من الخدمة هحكم من قب محكمة الشهطة .
المادة 78
أ  .يستغن عن خدمة الفهد اذا كانن ذنالك اسباب مننعة وعادلة.
ب .ويكون االستغناء عن خدمة الفمهد دون رتبمة ضماهط هنمهار ممن الممديه ويسمتغن عمن خدممة
الضاهط هنهار من مجلس الوزراء هتنسيب الوزيه هناء عل توصية الممديه علم ان ينتمهن ذلمك
هاإلرادة الملكية السامية.
المادة 74
ال يجوز الي فهد ان يستني من الخدمة قبم اننضماء ممدة التعيمين االولم المنمهرة هموجمب ذم ا
النانون غيه انه يجوز له ان يستني من الخدمة خالل مدة التجديمد نمهيطة ان يبلمد الممديه ذلمك
خطيا ً هواسمطة مهجعمه المخمتص وتنبم اسمتنالة الفمهد دون رتبمة ضماهط هموافنمة الممديه وتنبم
استنالة الضاهط هنمهار ممن مجلمس الموزراء هتنسميب الموزيه هنماء علم توصمية الممديه علم ان
ينتهن ذلك هاإلرادة الملكية.
المادة 71
للمديه قبمول اسمتنالة التالميم والمجنمدين فمي اانماء التمدريب علم ان يعيمدوا الم خزانمة الدولمة
جميو المصاريف التي انفنمن علميتم فمي اانماء ممدة التمدريب هالنمدر الم ي ينمهره الممديه مما عمدا
الهاتب.

المادة 79
أ  .يزود ك فهد هااللبسة واالسلحة والعتاد والتجتيزات الضهورية لنيامه هواجباته.
ب .ال تسهي احكام ذ ه المادة عل االفهاد دون رتبمة ضماهط ممن الكتبمة والفنيمين والعماملين فمي
قسم االهحمان الجنائيمة والمتنيمين وغيمهذم ممن المتفهقمة مممن كمانوا فمي خدممة النموة عنمد همدء
العم هت ا النانون او ال ين سيجندون هعد نفاذه.
ج .ال يشم االستثناء هالفنهة الساهنة االفهاد هالالسلكي والعتدة والموسين والسواقين.
المادة 77
تسممتهد المالهممس والتجتيممزات واالسمملحة وكافممة ممما هعتممدة االفممهاد مممن االممموال االميهيممة المنممهر
اعادتتا عند انتتاء خدماتتم وفنا ً لالنظمة والتعليمات المهعية.
المادة 73
عند اعادة اي ضاهط ال الخدمة تسهي عليه االحكام التالية:
أ  .اذا كان قد استنال او احي عل التناعد هناء علم طلبمه فيعماد ههتبتمه السماهنة علم ان تعتبمه
اقدميته من تاري اعادته للخدمة.
ب .اذا استغن عن خدماته او احي عل التناعد الي سبب آخمه فيعماد ههتبتمه السماهنة واقدميتمه
هتا نهيطة ان ال تزيد مدة انفصاله عن الخدممة عمن سمنتين فماذا زادت علم ذلمك فيعمود ههتبتمه
الساهنة وتعتبه اقدميته من تاري اعادته.
المادة 76
أ  .اذا حكم ضاهط الصف هعنوهة تنزي الهتبة فال يجوز تهفيعه ال رتبته الساهنة قب التنزي اال
هعد مضي المدة المحددة تاليا ً لك رتبة:
 .5عهيف  -نهطي سنة
 .2رقيب  -عهيف سنة ونصف
 .8وكي  -رقيب سنة ونصف
 .4وكي اول  -ال وكي سنتان
ب .في حالمة تنزيم رتبمة ضماهط الصمف يوضمو فمي النمدم الم ي يسمتحنه كاقمدم ضماهط صمف فمي
رتبته هعد تنزي الهتبة المبينة في الفنهة ( أ ) من ذ ه المادة من مدة خدمته في رتبته التي نزل
اليتا.
ج .ال يجوز التنزي اال للهتبة التي دونتا مبانهة.
الباب الساهو
النياهة العامة ومحكمة الشهطة
الفص األول
النياهة العامة
المادة 31
أ .تنشممف فممي النمموة مديهيممة تسممم (مديهيممة النضمماء الشممهطي) تتممفلف مممن محكمممة االسممتئناف
الشهطية ومحكمة الشهطة والنياهة العامة للنوة .
ب .يعين مديه النضاء الشمهطي والنضماة الشمهطيون وأعضماء النياهمة العاممة وذيئمات التحنيمق
للنوة هنهار من المديه عل أن تتوافه في ك منتم الشهوط التالية :
 .5أن يكون ضاهطا ً في النوة .

 .2أن يكون حاصالً عل الدرجة الجامعية األول في النانون حداً ادن من إحدى كليات الحنو
في الجامعات األردنية أو الجامعات المعتهف هتا .
ج .5.يتول النياهة العامة للنوة النائمب العمام ومسماعدوه والممدعون العمامون وذيئمات التحنيمق
ويعتبه مديه النضاء الشهطي النائب العام الشهطي .
 .2تنوم النياهة العامة للنوة هإقامة دعوى الحق العام ومبانهتتا عل األفهاد .
د .مو مهاعاة أحكام ذ ا النانون  ،يطبق علم النضماة الشمهطيين وأعضماء النياهمة العاممة للنموة
نظام الخدمة النضائية للنضاة العسكهيين وعالواتتم ولت ه الغاية يستعاض عمن كلممة (النيمادة)
هعبممارة (مديهيممة األمممن العممام) وعممن كلمممة (الممهئيس) هعبممارة (مممديه األمممن العممام) وعممن كلمممة
(العسكهي) هكلمة (الشهطي) حيثما وردت في ذلك النظام .
المادة 35
أ  .تشك ذيئة التحنيق من عدد من الضباط يختارذم المديه او من ينيبه.
ب .عل م ذيئممات التحنيممق ان تممودع ال م المممديه هممال اهطمماء كافممة االورا ومحاضممه الضممبط مممو
خالصة وافية لنتيجة التحنيق.
ج .يجممموز للممممديه ان يبمممن فمممي قضمممايا المخالفمممات والجمممنح امممما النضمممايا االخمممهى فيحيلتممما الممم
المستشار العدلي.
المادة 32
أ  .يجوز لنائد منطنمة او قائمد وحمدة المشمتك عليمه فمي جمهائم المخالفمات والجمنح ان يشمك لمه
ذيئة تحنيق عل ان تعلو رتبة رئيس ذيئة التحنيق رتبة المشتك عليه.
ب .يجوز لنائد المنطنمة او الوحمدة ان يبمن فمي جمهائم المخالفمات والجمنح التمي ال تزيمد العنوهمة
فيتا عل الحبس مدة نتهين او الغهامة خمسة وعشهين ديناراً.
المادة 38
عل النياهة العامة للنوة اقاممة دعموى الحمق العمام اذا اقمام المتضمهر او ممن يمثلمه نفسمه ممدعيا ً
نخصيا ً وال يجوز تهكتا او وقفتا او تعطي سيهذا اال في االحوال المبينة في النانون.
المادة 34
أ  .اذا ارتكبن جهيمة وكان جميمو اطهافتما ممن افمهاد النموة فتتمول النياهمة العاممة للنموة اجمهاء
التحنيق فيتا وفي حالة مبانهة االدعاء العام المدني التحنيق فمان عليمه ان يمودع االورا التمي
نظمتا ال النياهة العامة للنوة عند حضورذا.
ب .في حالة وجود طهف من المدنيين مو احد افهاد النوة في تتمة واحمدة يتمول الممدعي العمام
المدني التحنينات المختصة هالمدنيين وتتول النياهة العامة للنوة التحنيق هالنسبة إلفهاد النوة.
الفص الثاني
محكمة الشهطة
المادة 31
أ .5 .تشك محكمة الشهطة من ذيئة أو أكثه وتتفلف ك ذيئة من رئيس ال تن رتبته عن منمدم
وعضمموين عل م األق م عل م أن يكممون أحممدذما مممن النضمماة النظمماميين يسممميه رئمميس المجلممس
النضائي .
 .2يتول وظيفة النياهة العامة أمام محكمة الشهطة المدعي العام .
 .8ممو مهاعماة االختصاصمات المنمهرة ألي جتمة أخمهى فمي ذم ا النمانون وفمي قمانون العنوهمات
العسكهي  ،تختص محكمة الشهطة همالنظه فمي الجمهائم المنصموص عليتما فمي قمانون العنوهمات

العسكهي وقانون العنوهات والنوانين األخهى إذا ارتكبتا أي من أفهاد قوة األممن العمام وتالميم
النوة في الجامعات والمعاذد وكليمة العلموم الشمهطية واألفمهاد الم ين تنتتمي خمدماتتم ممن النموة
ألي سبب إذا كان ارتكاب الجهيمة قد تم أاناء وجودذم في الخدمة .
ب .5.تشك محكمة االستئناف الشهطية من ذيئة أو أكثه  ،وتتفلف كم ذيئمة ممن رئميس ال تنم
رتبته عن عنيد وعضوين عل األق عل أن يكون أحدذما من النضاة النظاميين يسميه رئميس
المجلس النضائي .
 .2يتول وظيفة النياهة العامة أمام محكمة االستئناف الشهطية النائب العام أو أحد مساعديه .
 .8تستفنف األحكام الجنحية الصادرة عن محكمة الشهطة إل محكمة االستئناف الشمهطية وفنما ً
ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية .
 .4يكون حق االستئناف للنياهة العامة للنوة وللمشتكي وللمحكوم عليه .
ج .في غيه الحاالت المنصوص عليتا في ذ ا النانون :
 .5تطبمممق محكممممة االسمممتئناف الشمممهطية ومحكممممة الشمممهطة والنياهمممة العاممممة للنممموة األحكمممام
واإلجممهاءات المنصمموص عليتمما فممي قممانون أصممول المحاكمممات الجزائيممة العسممكهي كممما تطبممق
األحكام المنصوص عليتا في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما لم يهد فيه نمص فمي قمانون
أصول المحاكمات الجزائية العسكهي .
 .2يطبق قانون تشكي المحاكم العسكهية ولت ه الغاية يستعاض عن عبمارة (النموات المسملحة)
هعبارة (مديهية األمن العام) وعن عبارة (رئيس ذيئمة األركمان المشمتهكة) هعبمارة (ممديه األممن
العام) وعن كلمة (العسكهي) هكلمة (الشهطي) وعن كلمة (العسكهية) هكلممة (الشمهطية) حيثمما
وردت في ذلك النانون .
المادة 39
في الحاالت التي يكون فيتا المتتم ههتبة اعل من رتبة رئيس المحكمة يعين المديه رئيسا ً آخه
يكون ههتبة اعل من رتبة المتتم.
المادة 37
لمناصممد ذ م ا النممانون تطبممق عل م افممهاد النمموة احكممام قممانون العنوهممات العسممكهي المعمممول هممه
واالحكام المتعلنة هتصديق االحكام وتنفي ذا المنصموص عليتما فمي الممواد ممن ( )25 - 58ممن
قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكهي المعمول هه عل ان يستعاض عن عبارات ( النوات
المسممملحة ) و ( محكممممة عسمممكهية ) و ( رئممميس ذيئمممة االركمممان المشمممتهكة ) حيثمممما وردت فمممي
النانونين الم كورين واي كلمة او عبارة تح محلتا هنانون الحق هعبارات ( قموة االممن العمام )
و ( محكمة الشهطة) و ( مديه االمن العام ) عل التوالي .
المادة 33
أ  .يحق للمديه هواسطة المستشار العدلي وللمتتم المحكموم عليمه ان يطلمب تمييمز كافمة االحكمام
الجنائيممة التممي تصممدر عممن محكمممة الشممهطة خممالل مممدة االاممين يومما ً مممن تمماري تفتمممه او تبليغممه
الحكم.
ب .حينممما تنعنممد محكمممة التمييممز للنظممه فممي التمييممز المهفمموع اليتمما تشممك مممن ارهعممة قضمماة مممن
قضاتتا يضاف اليتم عضو خامس ينتدهه مديه االمن العام من هين الضباط عل ان ال تن رتبته
عن عنيد.
ج .تعتبه محكمة التمييز في مث ذ ه الحالمة محكممة موضموع يجموز لتما ان تصمد الحكمم هنماء
عل البينات الواردة في اضبارة النضية او ان تننضه وتبهئ المتتم او تدينه ولتا ان تحكم همما
كان يجب عل محكمة الشهطة ان تحكم هه.

المادة 36
أ  .اذا كان حكم محكمة الشهطة هالبهاءة فال يجوز لمحكمة التمييز ان تدين المتتم اال اذا اعمادت
سماع البينة.
ب .اذا تبين لمحكمة التمييز ان ذنالك خطا في االجمهاء او مخالفمة جوذهيمة فمي النمانون فيجموز
لتا ان تننض الحكم وتعيده لمحكمة الشهطة للسيه هه وفنا ً للتعليمات التي تنهرذا.
ج .في جميو االحوال يكون قهار محكمة التمييز قطعيا ً.
الباب الثامن
أحكام متفهقة
المادة 61
يعتبه ك فهد مسؤوالً عن جميمو االمموال العاممة التمي فمي عتدتمه او التمي تنمو فمي حوزتمه ومما
يعتد اليه من االسلحة والعدد الحههيمة والمالهمس واالرزا التمي تصمهف لتسمتعملتا النموة التمي
تحن امهته او الستعماله الخاص ويكون مسؤوالً عنتا تجاه المديه في حالمة فنمدذا او تضمهرذا
او اتالفتا ما لم يكن الضمهر الم ي لحمق هتما قمد نجمم عمن حمادن لمم يكمن هاالمكمان تجنبمه او عمن
سهقة لم تنشا عن اذماله او عن استعمالتا فعالً في الخدمة.
المادة 65
أ  .علم كم فممهد انفصم عممن الخدمممة ان يسمملم فمموراً جميممو ممما هعتدتمه مممن االسمملحة والمالهممس
وغيهذا من العتدة والحاجات الالزمة للنيام هواجباته فاذا عجز عن تسليمتا يجمازى هعمد ادانتمه
من قب محكمة الشهطة هغهامة ال تتجاوز عشهين ديناراً او الحبس ممدة ال تتجماوز االامة انمته
ويضمن قيمتتا.
ب .ك فهد اتلف او اضاع اسلحة او البسة او سواذا من االمموال العاممة يجموز للممديه ان ينمهر
الحسم من راتبه ال ان يسدد امنتا او قيمة اصالحتا فضالً عمن ايمة عنوهمة يسمتحنتا همنتضم
ذ ا النانون.
المادة 62
أ  .ال يستحق الفهد راتب اي يوم تغيب فيه هال اجازة.
ب .ال تعتبه مدة التغيب يوما ً كامالً ما لم تكن قمد اسمتغهقن سمن سماعات متواليمة او اكثمه سمواء
اكانن كلتا في يوم واحد ام قسم منتا في اليوم الواحد وارخه في اليوم الثاني.
ج .اذا تجاوزت مدة التغيب سن سماعات متواليمة ولكنتما لمم تتجماوز ارهعما وعشمهين سماعة فمال
تحسب اكثه من يوم واحمد امما اذا تجماوزت الممدة االرهمو والعشمهين سماعة فكم ارهمو وعشمهين
ساعة الحنة او اي قسم منتا يعتبه يوما ً كامالً.
المادة 68
لمجلممس المموزراء هنمماء عل م تنسمميب المموزيه اصممدار انظمممة لتنفي م احكممام ذ م ا النممانون ولتحديممد
رواتب االفهاد وتنظيم النوة وتدريبتا وتجتيزذما وتعيمين العمالوات وغيمه ذلمك ممن االممور التمي
يجدذا ضهورية لمصلحة النوة هما فمي ذلمك انشماء الجمعيمات الخيهيمة وصمندو الهفماه واقاممة
المساكن الفهاد االمن العام ودكان الشهطي عل ان تنتهن هاالرادة الملكية.
المادة 64
يطبق عل افهاد النوة احكام قانون خدمة الضباط فمي النموات المسملحة االردنيمة لسمنة 5699
وقممانون خدمممة االفممهاد فممي النمموات المسمملحة لسممنة  5672واالنظمممة الصممادرة هموجبتمما وايممة
تعديالت تطها عليتمما او علم تلمك االنظممة عنمد عمدم تموفه نمص خماص فمي قمانون االممن العمام

المديه صالحيات النائد العمام المواردة فيتما علم افمهاد

واالنظمة الصادرة هموجبه هحي يمار
النوة .
المادة 61
يلغ قانون األممن العمام رقمم  26لسمنة  5613وتعديالتمه وجميمو النموانين األخمهى الم الممدى
ال ي تتعارض فيه احكامتا مو احكام ذ ا النانون.
المادة 69
رئيس الوزراء ووزيه الداخلية مكلفان هتنفي أحكام ذ ا النانون.

