
 القاضي بزيادة التعويضات والعالوات الممنوحة لكافة العسكريين وزيادة راتب الطيران للضباط الطيارين 0202للعام  02المرسوم التشريعي رقم 

 

Date: 2018-12-23 

ضات والعالوات الممنوحة لكافة القاضي بزيادة التعوي 0202للعام  02أصدر السيد الرئيس بشار األسدالمرسوم التشريعي رقم 

وينص المرسوم على تعديل راتب الطيران بنسبة ثالثة أمثال ليتناسب والمهام  .العسكريين وزيادة راتب الطيران للضباط الطيارين

  .وبما يتوافق والرواتب التي تمنح في هذا القطاع.. الشاقة والخطرة التي يتعرض لها الضابط الطيار

 

على تسوية مسألة الفروقات بين راتب الضابط الخريج والراتب الذي كان يتقاضاه كطالب ضابط بحيث يستحق  كما ينص المرسوم

راتب الدرجة األولى من رتبته المرقى إليها أما الفرق بين راتبه كطالب ضابط وراتبه / مالزم أول-مالزم/الطالب المرقى إلى رتبة 

 .وتبديل الدرجة كضابط يصرف له كعالوة شخصية تطفأ بالترقية

 

بالمئة من أساس  2ويقضي المرسوم أيضاً بزيادة التعويضات والعالوات والمكافآت الممنوحة لسائر العسكريين عموما لتصبح بنسبة 

 .الراتب الشهري بتاريخ أداء العمل

 

يصبح الراتب المقطوع / 8/رجة وعميد د/ 08862/بعدما كان / 20628/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة عميد درجة 

  . /20468/بعدما كان / 22020/

 

/ 20042/يصبح الراتب المقطوع / 0/وعقيد درجة / 60222/بعدما كان / 03300/يصبح الراتب المقطوع بعد الزيادة / 0/وعقيد درجة 

  ./22248/بعدما كان 

 

يصبح الراتب المقطوع / 2/ومقدم درجة / 60028/بعدما كان / 66220/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مقدم درجة 

  ./24428/بعدما كان / 20044/

 

يصبح الراتب المقطوع / 02/ورائد درجة / 88382/بعدما كان / 82002/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة رائد درجة 

ونقيب درجة / 82042/بعدما كان / 84082/بعد الزيادة / 0/ب درجة ويصبح الراتب المقطوع لرتبة نقي /23028/بعدما كان / 22280/

 . /62228/بعدما كان / 03448/يصبح الراتب المقطوع /2/

 

يصبح الراتب / 8/ومالزم أول درجة / 48008/بعدما كان / 42430/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مالزم أول درجة 

  ./43008/بعدما كان / 46623/ومالزم درجة وحيدة يصبح الراتب المقطوع / 80202/بعدما كان / 82022/المقطوع 

 

يصبح الراتب / 00/ومساعد أول درجة / 83422/بعدما كان / 80062/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مساعد أول درجة 

/ 00/ومساعد درجة / 42202/بعدما كان / 83223/مقطوع يصبح الراتب ال/ 0/ومساعد درجة / 04022/بعدما كان / 22006/المقطوع 

  . /62068/بعدما كان / 04066/يصبح الراتب المقطوع 

 

يصبح الراتب / 03/ورقيب أول درجة / 46668/بعدما كان / 82322/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة رقيب أول درجة 

/ 08/ورقيب درجة / 43062/بعدما كان / 40002/يصبح الراتب المقطوع / 0/رجة ورقيب د/ 68008/بعدما كان / 02220/المقطوع 

  . /64062/بعدما كان / 62240/يصبح الراتب المقطوع 

 

يصبح الراتب المقطوع / 00/وعريف درجة / 40282/بعدما كان / 44334/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة عريف درجة 

 . /88002/بعدما كان / 82832/

 

يصبح الراتب / 03/وجندي أول درجة / 32608/بعدما كان / 40008/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة جندي أول درجة 

/ 08/وجندي درجة / 36402/بعدما كان / 32334/يصبح الراتب المقطوع / 0/وجندي درجة / 80248/بعدما كان / 80203/المقطوع 

  . /80032/بعدما كان / 86322/يصبح الراتب المقطوع 

 

يصبح الراتب / 03/ومرشح أول درجة / 48038/بعدما كان / 42324/بعد الزيادة / 0/ويصبح الراتب المقطوع لرتبة مرشح أول درجة 

/ 03/ومرشح درجة / 40222/بعدما كان / 48480/يصبح الراتب المقطوع / 0/ومرشح درجة / 06222/بعدما كان / 23240/المقطوع 

 ./62862/دما كان بع/ 08008/يصبح الراتب المقطوع 

 


