
 م2013لسنــة  مكرر (  13قانون رقــم )
 بشـــأن التأمينـــات االجتماعيـــــة

 بــاســم الشعــب :
 رئيس الجمهورية :

 بعد اإلطالع على دستور الجمهورية اليمنية .
 وبعد موافقة مجلس النواب .

 )أصدرنــــا القانـــون اآلتي نصــــه(
 الباب األول

 التسمية والتعاريف واألهداف ونطاق السريان
 الفصل األول
 التسمية والتعاريف

 

 يسمى هذا القانون )قانون التأمينات االجتماعية( .  (:1)مـــــــــادة
 يشمل هذا القانون فرعي التأمين التالية :  (:2)مـــــــــادة

 تأمين إصابة العمل .  -1
 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .  -2

ألغراض تطبق أحكام هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة  (:3)مـــــــــادة
 قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر .

 الجمهوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 
 

 الجمهورية اليمنية

 الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزير : 
 ج

 وزير الخدمة المدنية والتأمينات

 المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 
 ج

 المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 المجلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس : 
 ج

 مجلس إدارة المؤسسة

 رئةةةةةيس المجلةةةةةس : 
 ج

 رئيس مجلس إدارة المؤسسة

 رئةةةةيس المؤسسةةةةة : 
 ج

 رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

 قةةةةةةةةانون العمةةةةةةةةل : 
 ج

 قانون العمل النافذ في الجمهورية

 الالئحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 
 

 التنفيذية لهذا القانونالالئحة 

 صةةةةةةاحب العمةةةةةةل : 
 

 كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أكثر لقاء أجر .

 العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل : 
 ج

كل شخص طبيعي يعمل لةد  صةاحب عمةل يكةون تحةت إشةرافه وإدارتةه ولةو كةان بعيةداً عةن 
 أو أسةبوعياً نظارته لقاء أجر وفقاً لعقد مكتوب أو غير مكتوب وأياً كانت طبيعةة األجةر شةهرياً 

 .و يومياً أو بالعمولة أو بالقطعةأ

 المةةةةةةةةؤمن عليةةةةةةةةه : 
 

 كل عامل يسري عليه أحكام هذا القانون حتى ولو كان في فترة االختبار . 

 األجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر : 
 

كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عملةه األصةلية مقابةل عملةه مةن أجةر أساسةي 
صةةفة الديمومةةة واالسةةتمرار وال يةةدخل فةةي مضةةافاً إليةةه البةةدالت والعةةالوات التةةي لهةةا 

 عنصر األجر المكافآت التشجيعية واألجور اإلضافية.

 االشةةةةةةةةةةةةةةةةةتراكات : 
 

هةةي حصةةص صةةاحب العمةةل والمةةؤمن عليةةه فةةي التأمينةةات المقةةررة وفقةةاً ألحكةةام هةةذا 
 القانون . 

 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتحق : 
 

األرملةةة أو األرامةةل أو األرمةةل واألوالد مةةن الةةذكور واإلنةةام والمعةةالين مةةن الوالةةدين 
واإلخوة واألخوات وأوالد األبةن المتةوفى المعةالين مةن الجةد أو الجةدة والحمةل المسةتكن 

 وفقاً لشروط االستحقاق المحددة في أحكام هذا القانون . 

 إصةةةةةابات العمةةةةةل :
( الملحةةق بهةةذا القةةانون أو 1نيةةة المبينةةة بالجةةدول رقةةم)اإلصةةابة بدحةةد  األمةةراض المه  ج

اإلصةةابة نتيجةةة حةةادم بسةةبب العمةةل أو أثنةةاء تأديتةةه ويكةةون بحكةةم ذلةة  كةةل حةةادم وقةة  
للمؤمن عليه خالل فترة ذهابه لمباشرة العمل أو إلةى أي مكةان حةدده لةه صةاحب العمةل 

أن يسةةل  الطريةةق أو عودتةةه منةةه أيةةاً كانةةت وسةةيلة المواصةةالت غيةةر الممنوعةةة بشةةرط 
 ما لم يكن ذل  بغير إرادته . انحرافالطبيعي دون توقف أو تخلف أو 

 المصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب : 
 

 من أصيب بأصابة عمل .

العجةةةةةةةةةةز الكلةةةةةةةةةةي 
 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتديم : 

 

كل عجز من شأنه أن يحةول كليةاً وبصةفة مسةتديمة بةين المةؤمن عليةه وبةين مزاولةة أي 
 عمل أو مهنة كان يتكسب منها أجراً .

العجةةةةةةةةز الجزئةةةةةةةةي 
 المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتديم : 

 

 
كل عجز من شأنه أن يحول جزئيةاً وبصةفة مسةتديمة لةبعض أجةزاء جسةم المةؤمن عليةه 



 

 

 عن مزاولة أي عمل أو مهنة .

 العجةةةةةةز المؤقةةةةةةت : 
 

 كل عجز ناتج عن إصابة المؤمن عليه يترتب عليه عجزه عن العمل بصفة مؤقته . 

 العجز غير المهني : 
 

 هو العجز الكلي المستديم الناشئ عن مرض غير مهني أو حادم ال يتعلق بدصابة عمل 

 المةةةةرض المهنةةةةي : 
 

اإلصابة بمرض مهني نتيجة تعرض المؤمن عليه لعوامل طبيعية أو كيميائية أو حيويةة 
موجودة في بيئة العمل كنتيجةة لطبيعةة عملةه فيهةا ويثبةت ذلة  بقةرار مةن اللجنةة الطبيةة 

 ( الملحق بهذا القانون .1الجدول رقم ) وبمراعاة

 اإلعالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة : 
 ج

 هي حالة للشخص المعال الذي يدعي أنه ليس لديه عمل يتكسب منه.

العةةاجز عةةن الكسةةب 
 : 
 

كل شخص من المستفيدين من المعاشةات التقاعديةة بموجةب أحكةام هةذا القةانون مصةاب 
%( علةةى 50العمةةل بواقةة  )بعجةةز يحةةول بينةةه وبةةين العمةةل أو ينةةتقص مةةن قدرتةةه علةةى 

األقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئاً بةالميالد أو نتيجةة حةادم أو مةرض يصةاب بةه 
 الشخص قبل سن الستين .

 سةةةةةةةةةةن التقاعةةةةةةةةةةد : 
 

هو السن الذي يحال على إثره المةؤمن عليةه أو المةؤمن عليهةا إلةى التقاعةد ويكةون متةى 
وأختياريةاً إذا بلغةت المةؤمن عليهةا سةةن بلة  المةؤمن عليةه أو المةؤمن عليهةا سةةن السةتين 

 الخامسة والخمسين .

 اللجنةةةةةةةةة الطبيةةةةةةةةة : 
 ج

 هي اللجنة الطبية المعتمدة لد  المؤسسة . 

 لجنة التحكيم الطبي: 
 

 هي اللجنة المشكلة وفقاً ألحكام هذا القانون . 

 
 
 
 

 الفصل الثاني
 األهـــــــــــــــــــداف

 ما يلي: يهدف هذا القانون إلى تحقيق (:4)مـــــــــادة

تقديم الخدمات التأمينية والمنةاف  المناسةبة وتسةهيل إجةراءات الحصةول عليهةا وتنظةيم صةرفها وإيصةالها إلةى  -1
 المستحقين . 

المسةةاهمة فةةي تحقيةةق العدالةةة االجتماعيةةة بةةين أفةةراد المجتمةة  وتحقيةةق النفةة  العةةام الةةذي يركةةز علةةى االهتمةةام  -2
 باإلنسان كونه أداة التنمية وأساسها . 

 ير الحماية االجتماعية للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون. توف -3
المساهمة في تحقيةق ا لتنميةة االقتصةادية واالجتماعيةة مةن خةالل التوجيةه السةليم للفةوائض الماليةة فةي مجةال  -4

يهم االستثمار بما يحقق الحفاظ على القيمة الحقيقية لألموال المستثمرة وتنميتها باستمرار بما يخدم المؤمن علة
 ويساعد على تحسين مستو  معيشتهم .

 الفصل الثالم
 نطاق السريـــــــــــان

 تسري أحكام هذا القانون على: (:5)مـــــــــادة
( سةةنة دون 18جميةة  أصةةحاب األعمةةال فةةي القطةةال الخةةاص وعلةةى العةةاملين لةةديهم الةةذين ال يقةةل سةةنهم عةةن ) -1

 تمييز بسبب الجنس أو الجنسية .

 العاملين اليمنيين في الخارج . -2

لين اليمنيين فةي السةفارات والقنصةليات األجنبيةة والمنظمةات الدوليةة فةي الةيمن غيةر المشةمولين بأنظمةة العام -3
 التأمينات الخاصة بتل  الجهات .

 من سبق التأمين عليهم لد  المؤسسة من منشآت القطال المختلط قبل صدور هذا القانون. -4

 لمجالس المحلية . العاملين باألحزاب والنقابات ومنظمات المجتم  المدني وا -5

  (:6)مـــــــــادة
 يكون التأمين في المؤسسة اختيارياً للفئات اآلتية : -1

 العاملين لحساب أنفسهم وذوي المهن الحرة . -أ

 البحارة والصيادين البحريين عدا من يشتغلون في شركات الصيد . -ب

 العاملين المؤقتين في الزراعة والرعي ما عدا من يشتغلون في الشركات الزراعية بصفة دائمة . -ج

 خدم المنازل ومن في حكمهم .  -د

 العاملون العرضيون والموسميين .  -ه



 

 

( مةن هةذه المةادة قةرار مةن 1بتحديةد قواعةد وطةرق تحصةيل اشةتراكات الفئةات المةذكورة فةي الفقةرة ) يصدر -2
 الوزير بعد موافقة المجلس وبما ال يتعارض م  أحكام هذا القانون .

 ة : ال تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالي (:7)مـــــــــادة
 الموظفين العاملين في وحدات الخدمة العامة.  -أ
 منتسبي القوات المسلحة واألمن الخاضعين لقوانين التقاعد الخاصة بهم .  -ب

 رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية األجنبية .  -ج

 دة .العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية اليمنية المنتفعين بنظام معاشات األمم المتح -د

تطبق أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين اصابات العمل على أصحاب األعمال الذين يستخدمون عامالً  (:8)مـــــــــادة
 فأكثر .

 
 

  (:9)مـــــــــادة
يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة ألصحاب األعمال والعمال الذين تسري عليهم أحكام هةذا القةانون وال يجةوز  -1

 نفقات التأمين إال ما يرد به نص خاص في هذا القانون .تحميل المؤمن عليه أي نصيب من 

 تصدر المؤسسة بطاقة تأمينية برقم التأمين الثابت لكل عامل عند تسجيله لد  المؤسسة ألول مرة . -2
تحدد الالئحة قواعد وإجراءات القيد والتسجيل وكذل  الحصول على شهادات وبطاقةات التةأمين والسةجالت التةي يلتةزم  -3

 ب األعمال.بمسكها أصحا
على جمي  أصحاب األعمال الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون أن يتقدموا بطلبات للقيد بالمؤسسة كما يلتزمون  (:10)مـــــــــادة

 بتسجيل العاملين لديهم .
 الباب الثاني

 التنظيــم اإلداري والمالــي
 الفصل األول
 التنظيم اإلداري

  (:11)مـــــــــادة
القةانون ولهةةا فةي سةبيل ذلةة  القيةام بجميةة  األعمةال واإلجةةراءات  تتةولى المؤسسةة تطبيةةق األحكةام المنصةةوص عليهةا فةي هةةذا -1

 والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق أهدافها وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية .

 تتمت  المؤسسة بالشخصية االعتبارية ويكون لها استقالل مالي وإداري .  -2

  (:12)مـــــــــادة
 و التالي : يكون للمؤسسة مجلس إدارة يشكل على النح -أ

 رئيساً .         الوزير  -
 عضواً.     وزير الشؤون االجتماعية والعمل  -

 عضواً.        وزير الصناعة والتجارة  -

 عضواً.         وزير المالية  -

 عضواً .     –رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية  -

ن يةتم اختيةارهم عةن طريةق اإلتحةاد عضوان يمثالن أصحاب األعمةال مةن الخاضةعين ألحكةام هةذا القةانو -
 العام للغرف التجارية والصناعية . 

عضوان يمثالن العمال من المؤمن عليهم الخاضعين ألحكام هذا القانون يتم اختيارهم عن طريةق اإلتحةاد  -
 العام لنقابات عمال اليمن ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.

 ختصاصاتها. اللمؤسسة وتقسيماتها التنظيمية الرئيسية وتحدد الالئحة الهيكل التنظيمي  -ب
   (:13)مـــــــــادة

يتولى المجلس االشراف على شؤون المؤسسة وأعمالها وتناط به لهذا الغةرض جمية  الصةالحيات والمهةام الالزمةة بمةا فةي  -1
 ذل :
 إقرار السياسة العامة للمؤسسة بشقيها التأميني واالستثماري.  -أ

 الخطة العامة إلستثمار أموال المؤسسة. إقرار -ب
 الصرف المختلفة والمبال  المخصصة لكل منها.أوجه إقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة م  بيان  -ج

 الموافقة على الميزانية العامة والحساب الختامي السنوي لإليرادات والمصروفات.  -د
 المالية واإلدارية و الفنية للمؤسسة بما يكفل تحقيق أغراضها. الموافقة على مشروعات اللوائح التي تنظم المسائل -ه
 إقتراح مشاري  األنظمة الخاصة بالمؤسسة. -و

 إبداء الرأي في مقترحات التشريعات الخاصة بالتأمينات اإلجتماعية. -ز



 

 

 .واعتماد أتعابهم خبراء التأمين وخبراء اكتواريين لفحص المركز المالي للمؤسسة وإعداده إقرار  -ح
 محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة. رإقرا -ط

 تشكيل لجان دائمة ومؤقتة وتحديد مهامها وصالحياتها وأتعابها.  -ي

مدة العضوية في المجلس ثالم سنوات بالنسبة لممثلي أصحاب األعمال والعمال وهذه المدة قابلة للتجديد لمةرة واحةدة فقةط   -2
 وتسقط العضوية عن أي منهم في االحوال اآلتية:

 تغيب العضو عن حضور أرب  جلسات متتالية من جلسات مجلس االدارة دون عذر يقبله المجلس. إذا -أ

 إذا حكم على العضو في جريمة مخلة بالشرف. -ب

 إذا أعلن إفالس صاحب العمل. -ج

 إذا فقد العضو الصفة التي ُعين من أجلها في المجلس كصاحب عمل أو عامل. -د

االعمال والعمال في المجلس ألي سبب من األسباب يعين آخر محله بةذات الطريقةة إذا خال مكان عضو من ممثلي أصحاب  -3
 التي ُعين بها سلفه وللمدة الباقية.

 
   (:14)مـــــــــادة
 تشكل بقرار من الوزير لجنة الستثمار أموال المؤسسة  برئاسة رئيس المؤسسة وعضوية كالً من: -أ

 عمال واآلخر من ممثلي العمال.تارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي أصحاب االخي أثنين -1

 عضوين من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة واالختصاص يعينهم الوزير بعد موافقة المجلس. -2

 مدير عام االستثمار بالمؤسسة  مقرراً للجنة. -3

 تتولى لجنة االستثمار المهام والصالحيات التالية: -ب
 إلى المجلس إلقرارها.ة العامة االستثمارية للجنة االستثمار ورفعها سوض  السيا -1

 وض  الخطة العامة الستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس إلقرارها. -2

 اإلشراف على تنفيذ السياسة االستثمارية للمؤسسة ووض  الخطط والبرامج الالزمة لتنفيذ تل  السياسات ومتابعتها. -3

للمؤسسة وخطتها العامة بما يتفةق مة  أحكةام هةذا القةانون اتخاذ القرارات االستثمارية الالزمة لتنفيذ السياسة االستثمارية  -4
 واألنظمة الصادرة بمقتضاه.

 رف  التقارير الدورية للمجلس عن نشاط لجنة االستثمار وأدائها. -5

 إعداد التقرير السنوي عن أعمال لجنة االستثمار والبيانات المالية المتعلقة بها والرف  إلى المجلس إلقراره. -6

 ئة العامة لالستثمار بشأن اإلستفادة من الفرص االستثمارية المتاحة.التنسيق م  الهي -7

 أي صالحيات أخر  يفوضها لها المجلس أو تناط بها بموجب االنظمة واللوائح التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون. -8

عضةةائها وصةةالحيات رئيسةةها تُةةنظم الشةةؤون المتعلقةةة بلجنةةة االسةةتثمار وآليةةة عملهةةا واجتماعاتهةةا وإتخةةاذ قرارتهةةا ومكافةةآت أ -ج
 بموجب نظام خاص يصدره الوزير بعد موافقة المجلس.

 

 

 الفصل الثاني 
 التنظيم المالي

  (:15)مـــــــــادة
تتب  المؤسسة في حساباتها نظاماً ماليةاً و محاسةبياً خاصةاً بهةا قةائم علةى األسةس المحاسةبية التجاريةة الحديثةة و بمةا يةتالئم مة   -1

 .طبيعة عملها
المؤسسةةة سةةنوياً محاسةةب قةةانوني يصةةدر بتعيينةةه وتحديةةد مهامةةه وأتعابةةه  قةةراراً مةةن المجلةةس ويخضةة  يقةةوم بتةةدقيق حسةةابات  -2

 إلشراف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

من حصيلة االشتراكات و اإليرادات السنوية %( 7)ال يجوز أن تتجاوز المصاريف اإلدارية السنوية للمؤسسة عن  (:16)مـــــــــادة
 كحد أقصى عندما يقتضي األمر ذل .%( 10)هذه النسبة إلى األخر  للمؤسسة و للمجلس رف  

 

 

  (:17)مـــــــــادة
يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة على األقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتواري أو أكثةر يختةارهم و يحةدد مكافةأتهم  -1

 .المجلس
وجةود عجةز وجةب أن يوضةح الخبيةر يجب أن يتناول فحص المركز المالي للمؤسسة تقةدير قيمةة االلتزامةات القائمةة فةدذا تبةين  -2

اإلكتواري أسباب العجز والوسائل الكفيلةة لتالفيةه علةى أن يغطةى العجةز مةن فةائض النشةاط الجةاري )صةافي األربةاح( فةدن لةم 
 .يكفي لتغطية العجز يغطى من االحتياطات التي تكونها المؤسسة وتلتزم الخزانة العامة للدولة بسداد أي عجز مالي

تقرير وجود عجز ناجم عةن انخفةاض نسةب االشةتراكات يجةوز لمجلةس الةوزراء بنةاء علةى اقتةراح الةوزير وبعةد إذا تبين من ال -3
 .موافقة المجلس رف  هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما يقرره الخبير اإلكتواري



 

 

فيه إال بموافقة المجلةس و فةي إذا تبين من التقرير وجود فائض مالي فيرحل هذا المال إلى حساب خاص و ال يجوز التصرف   -4
 -:األغراض اآلتيـة

 تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة لألغراض المختلفة. -أ
زيادة المزايا المقررة بموجب أحكام هذا القانون للمؤمن عليهم والمسةتحقين عةنهم و يصةدر بهةا قةرار جمهةوري بنةاء علةى  -ب

 .موافقة المجلس  و عرض الوزير و موافقة مجلس الوزراء
   (:18)مـــــــــادة

تحسب االشتراكات التي يؤديها صاحب العمل والمبال  التي تم استقطاعها من أجةور المةؤمن علةيهم علةى أسةاس مةا يتقاضةونه  -1
 من األجور في شهري يناير ويوليو من كل عام . 

الةذي تحتسب االشتراكات للعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر ينةاير علةى أسةاس األجةر الكامةل عةن الشةهر  -2
 التحقوا فيه بالخدمة حتى شهر ديسمبر .

تحدد الالئحة كيفية تحديد أجور االشتراكات وعةدد أيةام العمةل للمةؤمن علةيهم الةذين تحةددت أجةورهم باليوميةة أو باألسةبول أو  -3
 بالقطعة أو بالعمولة .

 ( من هذه المادة على من يطبق عليهم هذا القانون ألول مرة. 2يسري حكم الفقرة ) -4

   (:19)مـــــــــادة
 يجب أال يقل الحد األدنى ألجر االشترا  عن الحد األدنى ألجور العاملين في الجهاز اإلداري للدولة .  -1
الحد األقصى ألجر االشترا  الةذي يةدخل ضةمن اسةتحقاق معةاق التقاعةد للشةيخوخة والعجةز والوفةاة هةو ثالثةين ضةعف الحةد  -2

 األدنى لألجور . 

بر تأميناً تكميلياً تلتةزم المؤسسةة بةدف  مكافةآة عنةه لمةرة واحةدة للمةؤمن عليةه عنةد ما زاد عن الحد األقصى ألجر االشترا  يعت -3
 بلوغه أحد أجلي التقاعد أو العجز وللمستحقين عنه عند الوفاة . 

 تتحمل الخزانة العامة للدولة أي زيادة تطرأ على معاشات المتقاعدين . -4

 ليهم قبل صدور هذا القانون. تحدد الالئحة التنفيذية آلية إحتساب المعاشات للمؤمن ع -5

   (:20)مـــــــــادة
تقدر االشتراكات المنصوص عليها في هذا القانون على أسةاس أجةر المةؤمن عليةه قبةل اسةتنزال أيةة اسةتقطاعات كالضةرائب  -1

والرسوم المستحقة والتي قد تستحق والديون واألقساط أو ما شابه ذل  وكذل  قبل استنزال االستقطاعات األخةر  مةن األجةر 
ات أو الغرامات أو خصةم سةاعات التةأخير أو أيةام الغيةاب بةدون أجةر وغيةر ذلة  مةن األسةباب التةي تةدعو إلةى بسبب الجزاء
 تخفيض األجر .

يؤدي صاحب العمل االشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو إذا كانت أجور المؤمن عليه ال تكفةي ألداء االشةتراكات  -2
مل عةن المةؤمن عليةه فةي حكةم القةرض ويكةون الوفةاء بهةا طبقةاً لألحكةام التةي تحةددها وتعتبر المبال  التي يؤديها صاحب الع
 الالئحة م  مراعاة أحكام قانون العمل .

   (:21)مـــــــــادة

يجوز للمةؤمن عليةه أن يطلةب زيةادة مةدة اشةتراكه فةي التةأمين وذلة  بضةم سةنوات الخدمةة التةي لةم يكةن خاللهةا مشةتركا فةي  -1
خمس سةنوات بمقابةل أداء مبلة  يحتسةب علةى أسةاس أجةره عنةد تقةديم الطلةب ووفقةاً  التأمين بما ال يقل عن سنة وال يزيد عن

 ( المرفق بالقانون.2للجدول االكتواري رقم )

رية  ( من هذه المادة دفعة واحدة أو على أقساط شهرية توافق عليها المؤسسة مضافا إليهةا 1يؤد  المبل  المشار إليه بالفقرة ) -2
حتسةب علةى الرصةيد المتنةاقص ولمةدة ال تتجةاوز خمةس سةنوات أو  بلةوا سةن التقاعةد أيهمةا %( سةنويا ت10بنسبة ) إستثمار
 أسبق.

 تحدد الالئحة شروط وإجراءات شراء وسداد قيمة تل  المدد. -3

   (:22)مـــــــــادة
على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضةمن أسةماء وأجةور العةاملين لديةه وذلة  علةى النمةاذج التةي تقررهةا  -1

 ن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاتره وسجالته التي يحتفظ بها طبقاً ألحكام القانون وتحسب االشتراكات وفقاً لذل .الالئحة وأ

إذا كان صاحب العمةل يحةتفظ بالبيانةات بدحةد  الوسةائل اإللكترونيةة فعليةه فةي هةذه الحالةة اإللتةزام بالتعليمةات التنفيذيةة التةي  -2
 بيانات.تحدد شروط اعتماد المؤسسة لهذه ال

( مةن هةذه المةادة لةد  صةاحب العمةل أو عةدم 2   1عند عدم تةوفر الةدفاتر والسةجالت والبيانةات المشةار إليهةا فةي الفقةرتين ) -3
المؤسسةة علةى ضةوء تحرياتهةا ويكةون صةاحب العمةل  تقررهمطابقة البيانات التي قدمها للواق  فتحسب االشتراكات وفقاً لما 

 ملزماً بدفعها بمقتضى أحكام القانون.

   (:23)مـــــــــادة
على صاحب العمل أن يؤدي كامل االشتراكات المستحقة عليه وتل  التي يلتزم باقتطاعهةا مةن أجةر المةؤمن عليةه واألقسةاط  -1

 مةن تةاريا التحةاق المةؤمن عليةه بالعمةل لديةه  المستحقة على المؤمن عليه إلى المؤسسة ويكةون مسةؤوالً عةن أدائهةا اعتبةاراً 
 وحتى تاريا انتهاء خدمته.



 

 

تستحق االشتراكات كاملة عن الشهر الذي تبدأ فيةه الخدمةة وال تسةتحق عةن مةا دون العشةرة األيةام األولةى مةن الشةهر الةذي  -2
 .تنتهي فيه خدمة المؤمن عليه

 .امالً عن هذا الشهرإذا بدأت الخدمة وانتهت في ذات الشهر يستحق االشترا  ك -3
 
 

   (:24)مـــــــــادة
حصةةة صةةاحب العمةةل وحصةةة المةةؤمن عليةةه فةةي االشةةتراكات واجبةةة االسةةتحقاق فةةي اليةةوم األول مةةن الشةةهر التةةالي لشةةهر  -أ

. وفةي حةال تةأخره يةدف  غرامةة االستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها للمؤسسة خالل خمسة عشر يوماً من ذل  التةاريا
الملزم بأدئها عةن كةل شةهر أو جةزء مةن الشةهر يتةأخر فيةه عةن السةداد وبمةا ال يتجةاوز مبلة  %( من المبال  4تأخير قدرها )

 االشتراكات المستحقة.
يلتزم صاحب العمل الذي لم يقم باالشترا  عةن كةل أو بعةض عمالةه أولةم يسةدد االشةتراكات علةى أسةاس األجةور أو تةواريا  -ب

مةةن قيمةةة المبةةال  محةةل المخالفةةة  دون إنةةذار أو %( 10)ضةةافياً يعةةادل االلتحةةاق الحقيقيةةة بالعمةةل بةةأن يةةؤدي للمؤسسةةة مبلغةةاً إ
 .إخطار مسبق

 يلتزم صاحب العمل الذي تأخر عن تقديم النماذج الشهرية بدف  غرامة تأخير تحتسب على النحو اآلتي: -ج
 %( من االشترا  الشهري عن كل شهر تأخر فيه عن تقديم النماذج الشهرية. 0,5) -1
تقديم نمةوذج الخةروج للمةؤمن عليةه الةذي أنتهةت خدمتةه الشهري وذل  عن كل شهر تأخر فيه عن من االشترا  %( 10) -2

 لديه.

انتهةاء وجةوب تقةديم النمةاذج أو عن المدة الواقعة بين تةاريا تحتسب الغرامات المحددة في البندين السابقين من هذه الفقرة  -3
   . ها للمؤسسةالخدمة وتاريا تقديم

عةةن إيصةةال النمةةاذج التأمينيةةة فتةةرة سةةماح ال تفةةرض خاللهةةا  أخرينالمسةةجلين لةةد  المؤسسةةة والمتةةيمةةنح أصةةحاب األعمةةال  -د
ولمةةدة سةةتة أشةةهر فقةةط مةةن تةةاريا صةةدور هةةذا )ج( مةةن هةةذه المةةادة الفقةةرة ( مةةن  2   1بالبنةةدين )المحةةددة غرامةةات التةةأخير 

 القانون.
 

 .سداد اشتراكه في المؤسسة على صاحب العمل أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على (:25)مـــــــــادة
يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح من  رئيس المؤسسة وموافقة المجلس اإلعفاء من دف  الغرامات  (:26)مـــــــــادة

من هذا القانون في حاالت القوة القاهرة أو الحوادم المفاجئة التي تحول دون السداد في المواعيد ( 24)المنصوص عليها في المادة 
 ً  %( من الغرامات وتحدد الالئحة إجراءات المتابعة والتحصيل.50ريطة أال يتجاوز المبل  المعفي عن )ش المحددة قانونا

 العامل الذي يعمل لد  أكثر من صاحب عمل يؤمن عليه لد  صاحب العمل الذي يدف  له األجر األكبر. (:27)مـــــــــادة

  (:28)مـــــــــادة
نتةداب المةؤمن عليةه لةد  صةاحب على صاحب العمل أداء حصته وحصة المؤمن عليةه فةي االشةتراكات عةن مةدد إعةارة أو ا -1

 .عمل أخر 
 .يجوز لصاحب العمل أن يخصم حصة المؤمن عليه من أجره أثناء اإلعارة أو االنتداب طبقاً ألحكام قانون العمل  -2
يجوز للمؤمن عليه أن يتحمل حصته و حصة صةاحب العمةل فةي حةال اإلجةازة بةدون مرتةب شةريطة أن يةدفعها فةي مواعيةد  -3

 .انتهاء فترة إجازته دفعة واحدة أو بالتقسيط و إال اعتبرت اشتراكاته متوقفة خالل فترة اإلجازةاستحقاقها أو عند 
م  عدم اإلخالل بالحد األدنى ألجر االشترا  يجوز للوزير  إصدار قرار بناًء على اقتراح من رئيس المؤسسة  (:29)مـــــــــادة

م الغير محددة في أحكام هذا القانون وطريقة حساب وموافقة المجلس يحدد فيه اجر االشترا  بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليه
 وأداء االشتراكات وتحدد الالئحة هذه الفئات.

  (:30)مـــــــــادة
إذا عهد صاحب العمل بأعماله أو جزء منها لمقاول وجب عليه إخطار المؤسسة باسم المقةاول و عنوانةه قبةل تةاريا البةدء فةي  -1

األصلي و أي مقاول فرعي أخةر مسةؤولين مسةؤولية تضةامنية عةن العمل بأسبول على األقل و يعتبر صاحب العمل والمقاول 
 الوفاء بااللتزامات المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون.

يجوز للمؤسسة إلزام صاحب العمل بدستقطال وتوريد المبال  المستحقة لها قانوناً على أي مقاول عهد إليه بتنفيةذ كةل أو بعةض  -2
 زمة لذل .أعماله وتحدد الالئحة اإلجراءات الال

 
 الثالم الفصل

  واردـــــــــــــــــمال
  (:31)مـــــــــادة

 : اآلتي من ومواردها المؤسسة أموال تتكون -أ

 . االجتماعية التأمينات عيفر تطبيق عن والناتجة القانون هذا من( 32) المادة في عليها المنصوص الموارد -1



 

 

 . المؤسسة وموارد أموال استثمار ري  -2

 .للمؤسسة الدولة تخصصها التي المبال  -3

 .المؤسسة نشاط عن الناتجة األخر  الموارد -4

 .قبولها على المجلس يوافق التي والتبرعات واإلعانات الهبات -5

 .بعدهم من والمستحقين المعاشات وأصحاب عليهم للمؤمن مملوكة المؤسسة أموال -ب

 هةةذا أحكةةام بموجةةب المحةةددة اإلداريةةة والمصةةاريف عةةنهم والمسةةتحقين علةةيهم المةةؤمن حقةةوق ألداء المؤسسةةة أمةةوال تخصةةص -ج
 .القانون

 .االجتماعية التأمينات فرول من فرل لكل مستقل مالي حساب ينشأ -د
 التأمينات االجتماعية على النحو التالي: ياألموال والموارد الناتجة عن تطبيق القانون لفرع تتكون (:32)مـــــــــادة

 يمول تأمين إصابات العمل مما يأتي: -أ
 %( من أجور المؤمن عليهم العاملين لديهم.2بأدائها شهرياً بواق  ) األعمالالشهرية التي يلتزم أصحاب  االشتراكات -1

 استثمار هذه األموال. ري  -2

 المبال  اإلضافية والغرامات المقررة وفقاً ألحكام هذا القانون . -3

 يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتي: -ب
 أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً. من)% 11(يلتزم بها صاحب العمل بواق   يالت الحصة -1
 من أجره شهرياً. )%7(يلتزم بها المؤمن عليه بواق   يالت الحصة -2
%( مةةن 18( مةةن هةةذا القةةانون وبنسةةبة )6   5) تينالشةةهرية التةةي تؤديهةةا الفئةةات المنصةةوص عليهةةا بالمةةاد االشةةتراكات -3

 هذا القانون.( المرفق ب3شريحة الدخل التي يختارها المؤمن عليه من الجدول رقم )

الشةهرية للمةؤمن علةيهم وتةؤد  إلةى المؤسسةة فةي  األجةور%( مةن 1التي تلتزم بها الخزانة العامة للدولة بواق  ) المبال  -4
 أول الشهر التالي لتاريا االستحقاق.

 التي يؤديها المؤمن عليه مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على االشترا  في المؤسسة.  المبال  -5
 .ؤديها المؤمن عليه لضم مدد خدمة اعتباريةالتي ي المبال  -6
المدينة لد  جهة العمل وأصةحاب األعمةال أو أي مبةال  مسةتحقة للمؤسسةة أو سةبق تقريرهةا وفقةاً ألحكةام قةوانين  المبال  -7

 ولوائح سابقة.

 المحولة من الصناديق األخر . المبال  -8

 .استثمار هذه األموال  ري  -9
 وفقاً ألحكام هذا القانون. المقررةاإلضافية والغرامات  المبال  -10
 موارد أخر  تخصص لهذا التأمين. أي -11

 الراب  الفصل
 التأمينية والمعلومات البيانات نظام

   (:33)مـــــــــادة

 إلحةالل خةاص بوجه واإلعداد المعاصرة  العلمية االساليب أحدم وفق والفنية والمالية اإلدارية أنظمتها تطوير المؤسسة على -أ
 القةانون  هةذا صةدور تةاريا مةن عةامين أقصةاها مةدة خةالل وذلة  كلةي بشةكل اليدويةة العمةل أنظمةة محل اإللكترونية األنظمة
 :باآلتي الخصوص وجه على تقوم أن وعليها

ً  المستخدمة اآللية العمل أنظمة تقييم إعادة -1  .الالزمه التطوير جوانب تحديد و فيها القصور جوانب على للوقوف حاليا
 التأمينيةةة المعلومةةات نظةةام يسةةمى واحةةد بنظةةام الةةبعض بعضةةها مةة  العمةةل اآللةةي وربطهةةاإسةةتكمال وتطةةوير كافةةة أنظمةةة  -2

 .تكرارها وعدم والمعلومات البيانات وتوحيد وسالمة دقة ذل  من يتحقق وبحيم المتكاملة
 .األولية للبيانات المعالجة وعمليات ومخرجاته النظام مدخالت تسجيل ودقة لسالمة الالزمة العمل إجراءات أدلة وض  -3
 ونقةل حفةظ سةرية علةى والحفةاظ حةدوثها قبةل المتوقعةة والتهديةدات المخاطر م  والتعامل الالزمة األمان أنظمة إستخدام -4

 .والمعلومات البيانات
 .والجودة األمان من عالية وبدرجة التأمينية المعلومات نظام شبكة لتشغيل الالزمة التحتية البنية وتحديم تطوير -5
 والدوليةة واإلقليميةة العربيةة والمنظمةات والمؤسسةات الدولةة وأجهةزة مؤسسةات م  والمطبوعات المعلومات تبادل تنظيم -6

 . العالقة ذات

 . بالمحافظات المؤسسة ومكاتب فرول في والمعلومات النظم إدارات وتشغيل وتطوير تجهيز استكمال -7

 التةأميني بالعمةل الخاصةة والمستندات الوثائق كافة وحفظ المؤسسة إدارات كل في االلكترونية األرشفة نظام تشغيل تنفيذ -8
 قةام ومةن بةالحفظ قةام لمةن تحديةداً  األرشةيفي الوصةف يتضةمن أن علةى الضةوئي المسةح خالل من اإللكتروني باألرشيف
 .التأمينية الحقوق جمي  صرف يف اإللكتروني المستند بهذا ويعتد بالمراجعة

 المتكاملةةة التأمينيةةة المعلومةةات نظةةام علةةى لهةةا التابعةةة والوحةةدات المؤسسةةة فةةي المعلومةةات بمجةةال المشةةتغلين تةةدريب -9
 .المعدة للبرامج وفقا وتطبيقاته



 

 

 وإجمةالي بالمؤسسة التأميني وضعه معرفة من العمل صاحب أو عليه المؤمن يمكن ما االلكترونية الوسائل من المؤسسة تتخذ -ب
 .لهم توفيرها الالزم البيانات من ذل  وغير عنها المشتر  التأمين ومدد الموردة االشتراكات

 المعاشةةات وصةةرف األخةةر  الماليةةة ومسةةتحقاتها التأمينيةةة االشةةتراكات لتحصةةيل الالزمةةة الوسةةائل اسةةتخدام للمؤسسةةة يجةةوز -ج
 السةةداد شةةبكات واسةةتعمال االلكترونيةةة والوسةةائل الماليةةة األدوات ذلةة  فةةي بمةةا القةةانون هةةذا فةةي المقةةررة الحقةةوق مةةن وغيرهةةا
 .وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها الالئحة االلكترونيوالصرف  والتحصيل

ً مالية اً إعتمةةاد اإلدارة مجلةةس يخصةص -د  تنفيةةذ السةةتكمال الالزمةة التكةةاليف كافةةة يغطةي للمؤسسةةة السةةنوية الموازنةة مةةن مسةةتقالً  ا
 .والمعلومات البيانات وتدقيق ومراجعة إدخال وكذل  اآللية العمل أنظمة وتشغيل
ً  المتكاملة التأمينية المعلومات نظام في البيانات معالجة عمليات تكون أن يجب (:34)مـــــــــادة  يتضمنها التي واألحكام للقواعد وفقا
 السلطة ذات من صادر بتشري  إال هايعل تعديالت أي يحدم أن كان ألي   يجوز وال له  المنفذة والقرارات واللوائح القانون هذا

 .رهاابدصد المخولة
   (:35)مـــــــــادة

 هةذه بلوغةه قبةل أشةهر سةتة عةن تقةل ال بمةدة التقاعةد سةن ببلوغه كتابة عليه والمؤمن العمل صاحب بدخطار المؤسسة تلتزم -1
 . اإلخطار هذا وإجراءات قواعد الالئحة وتحدد السن 

 المةةادة هةةذه مةةن( 1) الفقةةرة فةةي المحةةددة الفتةةرة خةةالل منةةه المطلوبةةة البيانةةات بدسةةتيفاء عليةةه والمةةؤمن العمةةل صةةاحب يلتةةزم -2
 .المؤسسة من التأمينية المناف  على للحصول

 .خدمتهم انتهاء فور التقاعد على للمحالين بالصرف المؤسسة تلتزم -3
 الباب الثالم

 تأمين إصابات العمل
 الفصل األول

 حقوق وإلتزامات المصاب
   (:36)مـــــــــادة
 حقوق المصاب في هذا التأمين ما يلي: تشمل -أ

 والمعاق في حالة العجز المستديم. التعويض -1

 في حالة وفاة المؤمن عليه. المعاق -2

يتولى صندوق التأمين الصحى عالج المصاب ورعايتةه طبيةاً وصةرف تعةويض العجةز المؤقةت ومصةاريف اإلنتقةال إلةى أن   -ب
 يشفى أويثبت عجزه  وللمؤسسة الحق فى مالحظة المصاب حيثما يجر  عالجه.

ً  صابة عجزذا نشأ عن اإلإ (:37)مـــــــــادة من متوسط أجر االشترا   %(100)شهريا يعادل  كلى مستديم يستحق المصاب معاشا
جاوز الحد األقصى للمعاق المنصوص تي وبما ال ( شهراً األخيرة أو متوسط أجر مدة االشترا  إن قلت عن ذل 24الشهري خالل )
 ( من هذا القانون.19من المادة ) (2عليه في الفقرة )

%( فأكثر يستحق المصاب معاشاً شهرياً يقدر على أساس نسبة 30نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستديم نسبته ) إذا (:38)مـــــــــادة
 ( من هذا القانون.37ذل  العجز من معاق العجز الكلي المستديم المنصوص عليه في المادة )

استحق المصاب تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل %( 30)إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستديم تقل نسبته عن  (:39)مـــــــــادة
 .شهراً ( 48)نسبة ذل  العجز من معاق العجز الكلي المستديم عن 

ً يعادل ) (:40)مـــــــــادة ً شهريا من متوسط %( 100إذا أدت اإلصابة إلى وفاة المصاب تصرف المؤسسة للمستحقين عنه معاشا
جاوز الحد األقصى تي وبما ال مدة االشترا  إن قلت عن ذل  ( شهراً األخيرة أو متوسط أجر24أجر االشترا  الشهري خالل )

 ( من هذا القانون.19( من المادة )2للمعاق المنصوص عليه في الفقرة )
   (:41)مـــــــــادة

يستحق المصاب مبل  تعويض إضافي يساوي دية الخطأ وذل  في حاالت العجز الكلى المستديم أو الوفاة نتيجة إصةابة العمةل  -1
 ءات صرف ذل  التعويض .وتحدد الالئحة ضوابط وإجرا

( من هذه المادة في حال الوفاة  إلى مسةتحقي المعةاق  بالتسةاوي وإذا وجةد مسةتحق 1يصرف التعويض الموضح في الفقرة ) -2
 .واحد يصرف له بالكامل

   (:42)مـــــــــادة
 -:عمل يتم مراعاة القواعد اآلتية بدصابة أصيب إذا كان المصاب قد سبق وأن -أ

أو أكثةر مةن العجةز الكلةى المسةتديم ولةم %( 30)إذا كانت نسبة العجز الناشئ من اإلصابة الحالية واإلصابة السةابقة تبلة   -1
يكن المصاب قد استحق معاشا عن اإلصابة السابقة تؤدي له المؤسسة معاشاً شهرياً يربط على أسةاس نسةبة العجةز النةاتج 

( شهراً األخيرة أو متوسط أجر مدة االشةترا  إن قلةت عةن ذلة  24خالل )عن إصاباته جميعا من متوسط أجر االشترا  
 عند وقول اإلصابة األخيرة.

مةن العجةز الكلةى المسةتديم وكةان %( 30)إذا كانت نسبة العجز الناشىء عن اإلصابة الحالية واإلصةابات السةابقة تجةاوز  -2
ؤسسة معاشاً شهرياً يربط طبقا لنسبة العجةز النةاتج عةن المصاب قد استحق معاشاً شهرياً عن إصاباته السابقة تؤدي له الم



 

 

( شهراً األخيرة أو متوسط أجةر مةدة االشةترا  إن قلةت عةن ذلة  24االصابات جميعها من متوسط أجر االشترا  خالل )
 وقت اإلصابة األخيرة بشرط أال يقل هذا المعاق عن معاشه عند وقول اإلصابة السابقة. 

تةؤدي المؤسسةة للمصةاب %( 30)ز الناشةىء عةن اإلصةابة الحاليةة واإلصةابات السةابقة أقةل مةن إذا كان إجمةالي نسةب العجة -ب
 من هذا القانون.          ( 39)تعويضاً عن نسبة العجز الناشئى عن اإلصابة األخيرة طبقاً للمادة 

   (:43)مـــــــــادة
 :تيةون وفقا للقواعد اآلالمرفق بهذا القان( 4)تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم  -أ

ً إ -1  .الجدول روعيت النسب المئوية من درجة العجز الكلى المبينة بهفي  ذا كان العجز مبينا
ن تبةين تلة  النسةبة أصاب العامل من عجز فى قدرته على الكسب علةى أذا لم يكن العجز مما ورد بالجدول فتقدر نسبة ما إ -2

 واللجنة الطبية الخاصة بالمؤسسة. التامين الصحي صندوقفى الشهادة الطبية الصادرة من 
ً خاص اً ذا كان للعجز المتخلف تأثيرإ -3 صةلية فيجةب توضةيح نةول العمةل الةذ  على قدرة المصاب على الكسب فةى مهنتةه األ ا

 لم  بيان تأثير ذل  فى زيادة درجةة العجةز فةى تلة  الحةاالت علةى النسةب المقةررة فةى الجةدو كان يؤديه المصاب تفصيالً 
    المذكور.

أو إضةافة حةاالت  فةي الفقةرة )أ( يجوز بقرار من الوزير بناًء على اقتةراح المجلةس زيةادة النسةب الةواردة فةي الجةدول المةذكور -ب
 جديدة ويحدد القرار تاريا العمل به.

   (:44)مـــــــــادة

 ر.للمؤسسة أو لصاحب معاق العجز طلب إعادة الفحص الخاص لتقدير ما يكون قد طرأ على درجة عجزه من تغيي -1

ال يجوز إعادة التقدير ألكثر من مرة واحدة كل ستة أشهر خالل السنة األولى من تاريا ثبوت العجةز كمةا ال يجةوز ذلة  أكثةر  -2
 من مرة واحدة كل سنة خالل السنتين التاليتين ويصبح التقدير نهائيا بعد انقضاء السنوات الثالم المذكورة.

سةاس التقةدير الجديةد ويعمةل بةه اعتبةارا مةن اليةوم األول للشةهر التةالى لتةاريا فى حالة تعديل العجز يعاد ربةط المعةاق علةى أ -3
أوقةف صةرف المعةاق ويمةنح المصةاب تعويضةا دفعةة واحةدة طبقةا للمةادة %( 30)إعادة التقةدير وإذا قلةت درجةة العجةز عةن 

 من هذا القانون. ( 39)

 تحدد الالئحة القواعد واإلجراءات المترتبة على إعادة الفحص.  -4

 
 

 
 الفصل الثاني 

 إنشاء وتشكيل اللجنة الطبية 
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة طبية بالمركز الرئيسي وفرول المؤسسة بالمحافظات من التخصصات الطبية النوعية  (:45)مـــــــــادة

 وبما ال يزيد عن خمسة أطباء على أن يكون أحد أعضاء اللجنة من أطباء صندوق التأمين الصحي.
 الطبية بالمهام اآلتية :  تحدد مهام واختصاصات اللجنة (:46)مـــــــــادة

 دراسة ومراجعة القرارات الطبية المقدمة إلى المؤسسة أو فروعها من المؤمن عليهم والصادرة من اللجان الطبية المختصة.  -1
إعادة الفحص الطبي لجمي  أو بعض الحاالت المرتبطةة بحةاالت العجةز الصةحي وإصةابة العمةل ووفقةاً لبرنةامج زمنةي يحةدد  -2

 مواعيد الفحص الطبي لتل  الحاالت في كل فرل من فرول المؤسسة . 

 تقوم اللجنة الطبية بدجراء كشف طبي شامل أو جزئي بحسب ما تقتضيه الحالة محل الفحص الطبي . -3

 حقق والتأكد من نسب العجز الكلي أو الجزئي المستديم. الت -4

 التأكد من أن اإلصابة سببت للمؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً . -5

تعقد اللجنة جلساتها حسب المواعيد التي يحددها مدير فرل المؤسسة وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور كافة  (:47)مـــــــــادة
اللجنة الحاضرين وإذا تساوت األصوات يرجح الجانب الذي صوت م  رئيس األعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات أعضاء 

 الجلسة .
للجنة أن تنتدب من بين أعضائها من األطباء من تراه لمعاينة المؤمن عليهم في أماكن تواجدهم إذا ما تعذر  (:48)مـــــــــادة

اللجنة تمهيداً إلصدار القرار  حضورهم أمام اللجنة بسبب عذر مشرول تقبل به اللجنة على أن يقدم العضو المنتدب تقرير إلى
 المناسب من قبل اللجنة.

أطباء من ذوي الخبرة من مختلف التخصصات العلمية التي تراها ضرورية على أن  بآراءيحق للجنة أن تستأنس  (:49)مـــــــــادة
 تتحمل المؤسسة كافة النفقات المترتبة على ذل    وتحدد الالئحة قواعد وإجراءات تنظيم عمل اللجنة وأتعابها .

 
 فصل الثالمال

 التحكيم الطبي
   (:50)مـــــــــادة

 يجوز للمصاب أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية وذل  خالل أسبوعين من تاريا إخطاره بما يلي : -1



 

 

 إنتهاء العالج .  -أ
 العودة للعمل .  -ب

 عدم إصابته بمرض مهني .   -ج

 للمصاب الحق في أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار اللجنة الطبية خالل شهر من تاريا إخطاره بما يلي :  -2

 عدم ثبوت عجز مستديم .  -أ
 تقدير نسبة العجز .  -ب

 يقدم الطلب للمؤسسة أو أحد فروعها مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيدة للطلب م  أداء الرسم الذي تحدده الالئحة . -3

   (:51)مـــــــــادة
المؤسسة إحالة الطلةب إلةى لجنةة تحكةيم طبةي تشةكل مةن طبيةب يمثةل المؤسسةة والطبيةب المعةالج وطبيةب يختةاره طالةب على  -1

 التحكيم إذا أراد ذل  .

على اللجنة إخطار المصاب والمؤسسة بقرارها بعد التوقي  عليه خالل ثالثة أيام على األكثر من تاريا صدور القةرار ويكةون  -2
 ً  لطرفي النزال وغير قابل للطعن وعلى المؤسسة تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات .  القرار نهائياً وملزما

 الفصل الراب 

 أحكام عامة في تأمين إصابات العمل
   (:52)مـــــــــادة

على المصاب أن يبل  صاحب العمل أو المشرف على العمل عن أي حادم يستوجب انقطاعةه عةن العمةل إذا سةمحت حالتةه   -1
 .بذل 

 : المشرف على العمل القيام باإلبالا عن الحادم فور علمه إلىعلى صاحب العمل أو  -2

 .قسم الشرطة الواق  في دائرة اختصاصه مكان الحادم   -أ
 .المؤسسة أو مكتب العمل المختص  -ب

على المستشفى أو الطبيب المعالج إبالا صاحب العمل والمؤسسة ومكتب العمل بالحادم إذا لم يكن م  المصاب صورة مةن  -3
 الحادم.بالا 

على الشرطة أن تجري التحقيق من صورتين في كل بالا و يبين فيه مكان و ظروف الحادم بالتفصةيل و أقةوال الشةهود إن  -4
وجدوا كمةا توضةح الشةرطة بصةفة خاصةة مةا إذا كةان الحةادم وقة  نتيجةة عمةد أو سةوء سةلو  خةاطئ ومقصةود مةن جانةب 

 .ف على العمل وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذل المصاب وتبين فيه كذل  أقوال صاحب العمل أو المشر
 على الشرطة موافاة المؤسسة بصورة من التحقيق وللمؤسسة أو المصاب ان يطلبا استكمال التحقيق إن وجد مبرراً لذل .  -5

 يجوز للمؤسسة إجراء التحقيق في إصابة العمل وظروفها. -6

 عنةد لةه تظهةر التةي المهنةة أمةراض حاالت عن فوراً  العمل بوصاح المؤسسة إبالا الصحي التأمين وصندوق الطبيب على -7
 .عليه المؤمن على الطبي الكشف إجراء
   (:53)مـــــــــادة

المؤسسة بجمي  الحقوق المقررة وفقاً لهذا الباب حتى ولو كانت اإلصابة تقتضي مسةؤولية شةخص آخةر خةالف صةاحب  تلتزم -1
 .العمل وللمؤسسة الرجول على المسؤول عن اإلصابة بما تحملته من نفقات وتعويضات

سةةة  وتصةةرف مهمةةا كانةةت مةةدة تسةةجيل العامةةل لةةد  المؤس إتمةامقةةد وقعةةت بعةةد  اإلصةةابةتسةتحق تلةة  الحقةةوق إال إذا كانةةت  ال -2
 اشترا  المؤمن عليه المصاب أو المتوفى نتيجة لإلصابة.

ال يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمس  ضد المؤسسة بالتعويضات أو المعاشات التي تستحق عن اإلصابة  (:54)مـــــــــادة
 . طبقاً لقوانين أخر 

 .  التأمين هذا في نصيب أي عليهم المؤمن تحميل يجوز ال (:55)مـــــــــادة
 

 الراب الباب 
 والوفاة والعجز الشيخوخة تأمين

 الفصل األول
 المعاشـــــــــــــــــــــات

 -:يشترط الستحقاق معاق الشيخوخة اآلتي (:56)مـــــــــادة
( 15)اشةتراكاً شةهرياً ( 180بلوا المؤمن عليه أو المؤمن عليهةا سةن التقاعةد علةى أال تقةل مةدة االشةترا  فةي التةأمين عةن ) -أ

 .سنة
حدوم العجز غير المهني الكلي المستديم أو الوفاة بعد مرور أكثةر مةن سةنة مةن تةر  الخدمةة وقبةل بلةوا سةن التقاعةد متةى  -ب

 اشتراكاً شهرياً شريطة أال يكون قد صرف عنها تعويض الدفعة الواحدة.( 180)بلغت مدة اشترا  المؤمن عليه 

( 300لوفةاة إذا بلغةت اشةتراكات المةؤمن عليةه أو المةؤمن عليهةا)طلب صرف المعاق قبل بلوا سن التقاعد لغير العجز أو ا -ج
( 5( سنة وبلوا سن الخمسين عاماً  ويخفض المعاق في هذه الحالة بالنسب الةواردة بالجةدول رقةم )25اشتراكاً شهرياً أي )

 هذا القانون.    ( من 57النسبي لمعاق الشيخوخة وفقاً للمادة ) األدنىالمرفق بهذا القانون وال يستفيد من الحد 



 

 

مةن هةذه المةادة علةى أال تزيةد عةن )أ( يجوز للمؤمن عليه االستمرار بالعمل حتى تبل  اشتراكاته الحد المشار إليه في الفقةرة  -د
اشتراكا شهريا أي )سب  سنوات ( إذا كان ذل  سيعطيه الحق في الحصول على المعاق  كما يجوز لةه تسةديد الةنقص ( 84)

 .دفعة واحدة عن حصته وحصة صاحب العمل وفقاً لإلجراءات والضوابط التي تحددها الالئحةفي اشترا  التأمين 
   (:57)مـــــــــادة

من متوسط األجر الشهري الةذي أتخةذ أساسةاً لتسةديد اشةتراكات المةؤمن عليةه خةالل ( 1/420)يحسب معاق الشيخوخة بواق   -1
%( مةن متوسةط 80يةم ال يتجةاوز المعةاق )السنتين األخيرتين وذل  عن كل شهر مةن شةهور االشةترا  فةي هةذا التةأمين  بح

 األجر المشار إليه.

( يوماً في السنة أو وردت مسةتحقاته عةن الخدمةة السةابقة بأحةد 14كل مؤمن عليه سددت عنه مكافأة نهاية الخدمة بواق  أجر ) -2
%( مةن 1ي المعةاق بواقة  )الصناديق التأمينية ولم يقم بتسديد الفارق تسةو  مسةتحقاته عةن مةدة المكافةأة أو الخدمةة السةابقة فة

متوسط األجر المذكور أعاله عن كل سنة من سنوات الخدمةة التةي سةدد عنهةا المكافةأة أو مةدة الخدمةة وتسةو  مةدة اشةتراكاته 
 ( من هذه المادة   وتحدد الالئحة قواعد وإجراءات شروط االحتساب.1الشهرية وفقاً لنص الفقرة )

   (:58)مـــــــــادة
انتهت خدمته بسةبب الشةيخوخة أو العجةز أو الوفةاة منحةة إجتماعيةة ال تقةل عةن الحةد األدنةى يستحق المؤمن عليه اليمني الذي  -1

 لألجور وال تزيد عن ضعفيه وذل  عن كل سنة من سنوات خدمته الفعلية .

تصرف المنحة اإلجتماعية المنصوص عليها في الفقرة السةابقة مةن الرصةيد المتةوفر فةي حسةاب الةدعم الحكةومي المنصةوص  -2
 . ( من هذا القانون32( من المادة )( من الفقرة )ب4البند ) عليه في

 تنظم الالئحة شروط وإجراءات الصرف .  -3

   (:59)مـــــــــادة
( اشةتراكاً علةى األقةل ويةربط 60يستحق معةاق العجةز غيةر المهنةي الكلةي المسةتديم إذا كانةت مةدة االشةتراكات فةي التةأمين ) -1

أو على معةاق الشةيخوخة أيهمةا أكبةر وبمةا  األخيرتين%( من متوسط أجر االشترا  الشهري في السنتين 50المعاق بواق  )
 للمعاق. األقصىال يتجاوز الحد 

 :لمعاق فحص طبي في المواعيد وطبقاً للنظام الذي تحدده الالئحة ويوقف المعاق في حال يجر  لصاحب ا -2
 .زوال حالة العجز  .أ
 .إذا لم يتقدم للفحص الطبي ويتب  في صرف المعاق  عن مدة التوقف ما تسفر عنه نتيجة هذا الفحص .ب

 .بلوا سن التقاعد يشترط الستمرار استحقاق صرف هذا المعاق عدم االلتحاق  بعمل أو مهنة قبل -3
ً على األقل   ويحسب ( 12)يستحق معاق الوفاة إذا كانت مدة اشترا  المؤمن عليه في التأمين   (:60)مـــــــــادة ً شهريا اشتراكا

 .من متوسط األجر الشهري خالل السنة أو على أساس معاق التقاعد أيهما أكبر %( 50)المعاق بواق  
   59)يشترط الستحقاق معاق العجز غير المهني الكلي المستديم ومعاق الوفاة المنصوص عليهما في المادتين  (:61)مـــــــــادة

من أحكام هذا القانون أن يثبت العجز أو تق  الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه أو خالل سنة من تاريا انتهاء الخدمة  وقبل بلوا (60
 سن التقاعد.

  (:62)مـــــــــادة
إذا حكم على المؤمن عليه أو صاحب المعاق نهائياً بالسجن لمدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المةدة الباقيةة لبلوغةه سةن السةتين  -1

( شةهراً يصةرف للمسةتحقين معاشةا شةهرياً يعةادل مةا 36أيهما أقل وكان مشةتركاً فةي تةأمين الشةيخوخة والعجةز والوفةاة لمةدة )
 ه وذل  اعتباراً من تاريا سجنه ويعاد المعاق إلى المسجون عند اإلفراج عنه . يستحقونه عنه من معاق بافتراض وفات

 من بعده. إذا توفي المسجون أثناء سجنه يستمر صرف المعاق للمستحقين -2

 ( : 63مادة ) (:63)مـــــــــادة
ا عدا معةاق  ( من هذا القانون ال يجوز الجم  بين المعاشات المستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون م67م  مراعاة أحكام المادة ) -1

العجز عن إصابة العمل فيجوز الجم  بينه وبين معاق التقاعد بحيم ال يتجاوز مجمول المعاشين  أجر االشترا  عنةد وقةول 
 اإلصابة أو عند التقاعد أيهما أكبر.

 إذا استحق المؤمن عليه معاق تقاعد ومعاق عجز غير مهني يؤد  إليه المعاق األكبر. -2
 وا بين معاشين مستحقين عن والديهم.لألبناء والبنات أن يجمع -3
يجب أال يقل الحد األدنى لمعاق التقاعد والعجز والوفاة عن الحد األدنى للمعاق التقاعدي لموظفي وحدات الخدمة  (:64)مـــــــــادة

العامة وال يزيد الحد األقصى للمعاق عن ثالثين ضعف الحد األدنى ويجوز زيادة الحد األقصى للمعاق إذا قررت الدراسة 
 ة ذل  وبقرار من مجلس الوزراء بناًء على عرض الوزير وموافقة مجلس اإلدارة .اإلكتواري
يستحق المؤمن عليه المعاق من أول الشهر الذي تتحقق فيه واقعة االستحقاق وهي بلوا سن التقاعد أو العجز  (:65)مـــــــــادة

 الكلي  المستديم أو وفاته أو تقديم طلب صرف المعاق .
يعتمد في تحديد سن المؤمن عليه أو المستحق على شهادة الميالد حال والدته أو البطاقة الشخصية أو العائلية أو  (:66)مـــــــــادة

جواز السفر المقدمة للمؤسسة من صاحب العمل أو المؤمن عليه عند بداية التعامل م  المؤسسة وال يعتمد أي مستند أخر يقدم بعد 
 .ذل  
  (:67)مـــــــــادة



 

 

 -:لمعاق في األحوال التالية يجوز الجم  بين األجر و ا -أ 
 إذا كان المعاق مستحق عن إصابة عمل -1
 .إذا كان صاحب المعاق قد تجاوز سن التقاعد -2
يجوز للزوج أو الزوجة الجم  بين معاشهما التقاعدي أو المعاق التقاعدي واألجر على أال يجوز للرجل الجم  بين معاق -ب

 ات فقط . أكثر من زوجة ويحق له اختيار معاق إحد  الزوج

 الفصل الثاني
 الواحدة الدفعة تعويض

   (:68)مـــــــــادة
 فأكثر  وذل  في األحوال اآلتية :تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة إذا كانت مدة اشترا  المؤمن عليه في التأمين سنة  -أ

 ذل . استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو األرملة أو المطلقة  أو من تجاوزت سن الخامسة واألربعين  متى طلبت -1
هجرة المؤمن عليه اليمني من البالد هجرة دائمة ونهائية  أو حصولة على جنسية دولة أخر  طبقاً للشةروط التةي تحةددها  -2

 الالئحة.
 مغادرة األجنبي  البالد نهائياً. -3
الشةيخوخة سةنوات فةأكثر أو بقةدر المةدة الباقيةة لبلوغةه سةن  (10)الحكم على المؤمن عليه بالسجن نهائيةا مة  التنفيةذ لمةدة  -4

 أيهما اقل دون توفر شرط استحقاق المعاق.

 عجز المؤمن عليه عجزاً كلياً مستديماً أو وفاته أو بلوغه سن التقاعد دون أن  تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاق. -5

 حاالت الخروج النهائي عن نطاق تطبيق هذا القانون و تحدد الالئحة هذه الحاالت. -6

% ( مةن متوسةط اجةر االشةترا  الشةهري 10( بواقة  )3  2  1يحسب التعويض للحاالت المشار إليها في الفقرة )أ( البنةود )  -ب
الذي اتخذ أساسا  لسداد االشتراكات خالل السنتين األخيةرتين وذلة  عةن كةل شةهر مةن مةدة االشةترا  الفعليةة فةي هةذا التةأمين 

 %( منها.  120لموردة وال يزيد عن )%( من االشتراكات ا100وبما ال يقل عن )
% مةن متوسةط اجةر االشةترا  الشةهري الةذي 12(  بواقة  5   4يحسب التعويض للحاالت  المشار إليها بةالفقرة )أ( البنةود )   -ج

وبحيةم ال يقةل  اتخذ أساسا  لسداد االشتراكات خالل السنتين األخيرتين وذل  عن كل شهر من مةدة االشةترا  فةي هةذا التةأمين
 .%( من االشتراكات الموردة100) عن
 %( من إجمالي االشتراكات المحصلة.80( بنسبة )6يحسب التعويض للحالة المشار إليها في الفقرة )أ( البند ) -د

%( 4( يةوم فةي السةنة بواقة  )14يحسب التعويض عن مدة الخدمة السابقة التي سددت عنها مكافأة نهايةة الخدمةة بواقة  أجةر ) -ه
 .للسنتين األخيرتين وذل  عن كل شهر من تل  المدةشهري من متوسط األجر ال

%( عن كل شةهر مةن مةدة اإلشةترا  الفعليةة والزيةادة مةن متوسةط األجةر عةن 2يحسب التعويض عن التأمين التكميلي بواق  ) -و
 الحد األقصى للمعاق . 

في هذا الباب أن ال  يراعى عند احتساب متوسط األجر الذي تقدر عليه المعاشات والتعويضات المنصوص عليها (:69)مـــــــــادة
%( 50)يتجاوز الفارق زيادة أو نقصاً بين أجر المؤمن عليه في نهاية الخمس السنوات األخيرة من خدمته وأجره في بدايتها عن 

فدذا زاد الفرق في حالتي النقص أو الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة أو النقص في الحالتين من متوسط األجر الذي يقدر 
 . ت والتعويضات على أساسهالمعاشا

 
 
 الثالم الفصل

 عامة في المعاشات والتعويضات أحكام
  (:70)مـــــــــادة

 .حصة صاحب العمل في االشتراكات في هذا التأمين  تعادل التزامه بالحد األدنى بمكافأة نهاية الخدمة طبقاً لقانون العمل   -1
السةابقة و بةين أي مكافةةأة أعلةى يسةتحقها المةؤمن عليةةه علةى صةاحب العمةل أداء الفةرق بةةين المكافةأة المشةار إليهةا فةةي الفقةرة  -2

تقررهةةا القةةوانين أو اللةةوائح أو عقةةود العمةةل الفرديةةة أو الجماعيةةة أو المشةةتركة أو غيةةر ذلةة  ويؤديهةةا صةةاحب العمةةل للعامةةل 
 .مباشرة على أساس األجر عند انتهاء الخدمة

بمقتضى القةوانين أو اللةوائح أو أنظمةة التةأمين أو المعاشةات أو ال تخل أحكام هذا القانون بما يكون للعمال من حقوق مكتسبة  -3
االدخار الخاصة أو عقود العمل الجماعية أو المشةتركة أو غيرهةا ويلتةزم أصةحاب األعمةال المرتبطةون بتلة  األنظمةة بقيمةة 

 الزيادة بين ما يتحملونه في تل  األنظمه والحقوق المقررة لهم في قانون العمل.

 :مؤمن عليه في التأمين التي تحتسب بموجبها المناف  التأمينية هي مدد اشترا  ال (:71)مـــــــــادة
 المدد التي تبدأ من تاريا بدء االنتفال بقوانين التأمينات االجتماعية  السابقة أو من تاريا سريان أحكام هذا القانون  -1

 وفقاً لألحكام التي تحددها الالئحة. المدد التي ضمت لمدة اشترا  المؤمن عليه في التأمين بناء على طلبه -2
 .المدة االعتبارية التي أد  المؤمن عليه االشتراكات المستحقة عنها الستكمال مدة استحقاق المعاق  -3
 مدة مكافأة نهاية الخدمة المسدد عنها االشتراكات التأمينية. -4

 مدد االشترا  المحولة من الصناديق األخر . -5



 

 

مين يجبر كسر الشهر إلى شهر كامل ثم يجبر كسر السنة مهما كانت نسبته  في في حساب مدد االشترا  في التأ (:72)مـــــــــادة
 .مجمول هذه المدد إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذل  استحقاق المؤمن عليه للمعاق

كل مؤمن عليه يخرج عن نطاق تطبيق القانون بعد االنتفال بدحكامه لمدة ثالم سنوات على األقل يحق له  (:73)مـــــــــادة
( الفقرة 2  1شترا  في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي االشترا  المنصوص عليه في البندين )االستمرار في اال
 ( من هذا القانون ووفقاً للشروط واألوضال التي تنص عليها الالئحة . 32)ب( من المادة )

صندوق األخر وذل  على عند نقل المؤمن عليه من قطال إلى أخر يتولى الصندوق تحويل االحتياطيات إلى ال (:74)مـــــــــادة
 األساس التالي : 

حصيلة اإلشتراكات المحصلة عن فترة إشتراكه مضافاً إليها الفائدة المحسوبة على أسةاس متوسةط معةدل الفائةدة البسةيطة مةن  -1
 تاريا الخروج أو التسديد لالشترا  أيهما ألحق إلى تاريا التحويل .

م 1/1/1991تحسب الفائدة بمتوسط معدل الفائدة حسب تقارير البن  المركزي اليمني لكل خمس سةنوات ميالديةة إبتةداًء مةن   -2
. 

تسو  حقوق المؤمن عليه عند إنتهاء خدماته فةي الصةندوق األخيةر كمةا لةو كانةت مةدد إشةتراكه المحولةة مةن ذلة  الصةندوق  -3
 المحولة بين الصناديق في تاريا التحويل . وتحدد الالئحة معالجة فارق نسب االشتراكات

 الباب الخامس
 معاشات المستحقين و شروط االستحقاق

ً ألحكام هذا القانون  (:75)مـــــــــادة إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاق آل المعاق إلى المستحقين من تاريا الوفاة طبقا
 .ويوزل عليهم بالتساوي ويعاد توزي  المعاق إذا كان للمتوفى حمل مستكن و ذل  من أول الشهر التالي لوالدته حياً 

 -:يشترط في المستحقين للمعاق ما يلي (:76)مـــــــــادة
 طة الزوجية لألرملة أو األرامل قائمة عند وفاة المؤمن عليه.أن تكون الراب -1
 عاماً و يستثنى من ذل  ما يلي:( 18)أال يكون األبناء أو اإلخوة أو المعالين قد بلغوا سن  -2

 .العاجز عن الكسب و يثبت ذل  بقرار من اللجنة الطبية -أ
 (26)سنة و الطالب بةالتعليم الجةامعي الةذي لةم يبلة  سةن  (21)الطالب المتفرا  للدراسة بالتعليم الثانوي الذي لم يبل  سن  -ب

 .سنة
 .أن تكون البنات و األخوات غير متزوجات -3
 أن يثبت أن المتوفى كان يعول والده ووالدته. -4
 أن يثبت إعالة المتوفى لألخوة واألخوات. -5

 -:يوقف صرف المعاق للمستحقين في الحاالت اآلتية  (:77)مـــــــــادة
 :لواـــــعند ب :بالنسبة للذكور -1

 .عاماً لمن ال يدرس( 18) ▪
 عاماً لمن يدرس في المرحلة الثانوية ( 21) ▪
 .عاماً لمن يدرس في المرحلة الجامعية ( 26) ▪

 :بالنسبة لإلنام -2
 .زواج األرملة والبنات واألخوات أو وفاتهن وزواج األم من غير والد المؤمن عليه  ▪

 .زوال حالة العجز عن الكسب الموجبة الستحقاق المعاق -3
 .إلتحاق أحد المستحقين من الذكور أو األنام بعمل أو مهنةعند  -4
 
   (:78)مـــــــــادة

 :يعود الحق في المعاق لمن سبق وقف معاشه كما يستحق المعاق لمن لم يسبق له االستحقاق في المعاق في الحاالت اآلتية -1
 .المعاقطالق أو ترمل البنت أو األخت وكذا األم التي كانت متزوجة من غير والد المؤمن عليه أو صاحب  -أ
ً  -ب  .طالق األرملة من الزوج األخير أو ترملها بشرط أال تكون قد استحقت عن الزوج األخير معاشا

يشترط لعودة الحق في المعاق أو استحقاق المعاق تةوافر شةروط االسةتحقاق  وذلة  مةن تةاريا تحقةق الواقعةة المنشةئة لعةودة  -2
 .الحق في المعاق أو استحقاقه

 -( من هذا القانون يوزل المعاق أويعاد توزيعه بين المستحقين بالتساوي وفقاً لآلتي:75) المادةم  مراعاة أحكام  (:79)مـــــــــادة
 فأكثر. أثنينيوزل كامل المعاق على المستحقين إذا كان عددهم  -1

 %( من المعاق.75إذا لم يوجد سو  مستحق وحيد فيمنح ) -2

 تقل عن ضعفي الحد األدنى للمعاق التقاعدي. ( من هذه المادة المستحقين عن المعاشات التي2) ةيستثنى من أحكام الفقر -3

 في حالة زوال سبب إيقاف المعاق كله أو بعضه يعاد توزي  المعاق بالتساوي بين المستحقين وفقاً ألحكام هذه المادة.  -4
   (:80)مـــــــــادة

 في حال إيقاف المعاق يؤد  المعاق عن الشهر الذي وق  فيه  سبب اإليقاف على أساس شهر كامل  -1
 .د توفي  قبل صرف المعاق يسقط الحق في المعاقإذا كان المستحق ق -2



 

 

 .في حال عودة الحق في المعاق أو استحقاق المعاق بعد وفاة المؤمن عليه يستحق المعاق من أول الشهر لواقعة االستحقاق -3
تستحق البنت أو األخت عند قط  معاشها بسبب زواجها مبل  يعادل معاشها المستحق في تاريا الزواج عن سنة  (:81)مـــــــــادة
تصرف دفعة واحدة وال يستحق هذا المبل  إال مرة واحدة على أن يوزل نصيبها في المعاق بعد انقضاء اثنى عشر شهراً  كاملة

 .على بقية المستحقين في  ذل  التاريا
   (:82)مـــــــــادة

 في حال وفاة المؤمن عليه أو وفاة صاحب المعاق تستحق األسرة إعانة تعادل خمسة أضعاف الحد األدنى للمعاق . -1

 .اإلعانة المشار إليها إلى األرمل فدذا لم يوجد تصرف لمن يثبت قيامه بمصاريف الدفنتصرف  -2
   (:83)مـــــــــادة

إذا فقد المؤمن عليه أو صاحب المعةاق وخفةي مكانةه و انقطعةت أخبةاره ومضةت سةنة علةى غيابةه و كةان مشةتركاً فةي تةأمين  -1
دل ما يسةتحقونه مةن معةاق بةافتراض وفاتةه شهر يصرف للمستحقين إعانة شهرية تعا( 12)الشيخوخة و العجز و الوفاة لمدة 

 ً  .و ذل  اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكما
إذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله أو بسببه فتقدر اإلعانة بمةا يعةادل معةاق الوفةاة عةن إصةابة العمةل طبقةاً ألحكةام هةذا  -2

 .القانون 
أرب  سنوات من تاريا الفقدان أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكماً يعتبر تةاريا الفقةدان هةو تةاريا انتهةاء الخدمةة و ذلة  بعد مضي  -3

 .بالنسبة لتقدير المعاق وفقاً ألحكام هذا القانون
 ( من هذا القانون ال يجوز للمستحقين الحصول على أكثر من معاق إال67م  مراعاة أحكام الفقرة )ب( من المادة ) (:84)مـــــــــادة

إذا استحقوا أكثر من معاق باعتبارهم مستحقين عن الغير يؤد  لهم في هذه الحالة المعاق األكثر فائدة إال إذا كانت المعاشات 
 .مستحقه عن والدين خاضعين ألحكام هذا القانون أو قانون تأميني آخر  فيجوز الجم  بينهما 

 الباب السادس
 التأمين على العاملين اليمنيين بالخارج

 

تسري األحكام الواردة في هذا القانون بشأن تأمين الشيخوخة و العجز والوفاة على العاملين اليمنيين خارج  (:85)مـــــــــادة
 الجمهورية وفقاً للشروط اآلتية : 

 .أن ال يكون صاحب معاق طبقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول به في الجمهورية -1
 وثيقة أخر  رسمية معتمدة.أن يكون له جواز سفر ساري المفعول أو أي  -2

أال يكون في الدولة التي يعمةل بهةا  قةانون أو قةوانين للتأمينةات االجتماعيةة يحصةل بمقتضةاها علةى معةاق عنةد انتهةاء خدمتةه  -3
 .بسبب الشيخوخة و العجز والوفاة

 التأمين عليه .يشترط أال تقل شريحة الدخل التي يختارها المؤمن عليه عن أجر  اشتراكه األخير إذا كان قد سبق  (:86)مـــــــــادة

  (:87)مـــــــــادة

المرفةق بهةذا (  3)من شريحة الدخل التي يختارها من الجةدول رقةم %( 18)على المؤمن عليه أداء اشتراكات شهرية تعادل  -1
 .القانون 

يجوز للمؤمن عليه تعديل الشريحة التي يؤدي علةى أساسةها االشةتراكات إلةى الشةريحة األعلةى مباشةرة أو إلةى شةريحة أدنةى  -2
 .ة اشتراكه عن الشريحة السابقة عن سنتينعلى أن ال تقل مد

 ال يعتد بطلب التعديل إال اعتباراً من أول يناير التالي لتاريا تقديم الطلب.  -3
يشترط الستحقاق صرف المناف  والمزايا المقررة في هذا القانون للعاملين بالخارج والمستحقين عنهم قيامهم بأداء  (:88)مـــــــــادة

 .ؤسسةكافة االلتزامات المقررة عليهم إلى الم
على وزارة الخارجية والوزارات األخر  بما في ذل  سفارات الجمهورية والقنصليات التابعة لها في الخارج  (:89)مـــــــــادة

 التعاون والتنسيق م  المؤسسة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
 -:تنظم الالئحة ما يلي  (:90)مـــــــــادة

 .شروط و قواعد تعديل شريحة الدخل  -1
 .قواعد و إجراءات تسديد االشتراكات ومواعيدها وكذل  أحكام التوقف أو التأخير في سداد االشتراكات  -2
 كيفية أداء المعاشات و التعويضات و المنح واإلعانات للمؤمن عليهم في هذا التأمين و المستحقين عنهم. -3

 
 الباب الساب 
 الطعون والتقاضي

  (:91)مـــــــــادة
تنشأ بموجب أحكام هذا القانون محاكم إبتدائية متخصصة للنظر في القضايا التأمينيةة فةي أمانةة العاصةمة والمحافظةات ويكةون  -أ

 .لها األولوية في نظر جمي  القضايا التأمينية المدنية والجنائية وطلبات الحجز وقضايا التنفيذ 
 وفقاً ألحكام قانون السلطة القضائية . يتم تشكيل المحاكم الواردة في الفقرة )أ( من هذه المادة -ب



 

 

 
  (:92)مـــــــــادة
 -يتحدد االختصاص النوعي لمحاكم التأمينات باآلتي : -أ

النظر في الدعاو  المتعلقة بالمخالفات التأمينيةة وجةرائم التهةرب التةأميني المرفوعةة مةن المؤسسةة أو مةن النيابةة العامةة  -1
 وبما ال يتعارض م  أحكام القوانين النافذة . 

ات ودعةاو  الحجةز المتعلقةةة باالسةتحقاقات التأمينيةة المرفوعةةة إليهةا بموجةب أحكةةام هةذا القةانون وقةةانون النظةر فةي طلبةة -2
 تحصيل األموال العامة . 

النظر في الطعون والدعاو  المقدمة من المتقاعدين أو المستحقين على قرارات ربط المعةاق أو علةى أسةتحقاق المعةاق  -3
 من عدمه . 

 ين المؤسسة وأصحاب األعمال فيما يخص الغرامات أو التظلم من قرارات الربط . النظر في قضايا النزال ب -4

 تنفيذ األحكام التأمينية النهائية .  -5

 أية قضايا أخر  يصدر بها قرار من مجلس القضاء األعلى بناًء على طلب من رئيس مجلس اإلدارة . -6

يكون للقضايا التي تنظرها محاكم التأمينات صفة االستعجال بحيم تصةدر حكمهةا خةالل مةدة ال تزيةد عةن شةهرين مةن تةاريا  -ب
 نظر أول جلسة . 

 ال يجوز لقضاة المحاكم التأمينية تأخير البت في القضايا عن المدة المحددة في الفقرة )ب( من هذه المادة .  -ج
 حدد فيه االختصاص المكاني للمحاكم المنشأة بموجب أحكام هذا القانون .يصدر مجلس القضاء األعلى قراراً ي (:93)مـــــــــادة
  (:94)مـــــــــادة
تختص محاكم إستئناف األموال العامة بالنظر والفصل في الطعون ضد األحكام والقرارات الصادرة من محاكم التأمينات وفقةاً  -أ

 ألحكام القوانين النافذة .
 .( من هذا القانون 92يسري على محاكم االستئناف أحكام الفقرتين ) ب   ج ( من المادة ) -ب

تتولى النيابة العامة في القضايا الجنائية التحقيق والتصرف في قضايا التأمينات واإلحالة إلى محاكم التأمينات وفق  (:95)مـــــــــادة
 أحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

 

 

 

 

 الباب الثامن
 ــــــــــاتالعقوبــــ

م  عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات  (:96)مـــــــــادة
 الواردة في هذا الباب.

يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن خمسة أضعاف الحد األدنى  (:97)مـــــــــادة
ً كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة أو امتن  عن إعطاء للمعاق التقاعدي وال تزيد عن  عشرة أضعافه أو بالعقوبتين معا

البيانات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون و الالئحة والقرارات المنفذة له بقصد الحصول على أموال من المؤسسة دون وجه 
ة تحول دون الوفاء بمستحقات المؤسسة كاملة وللمتضرر حق   ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد إعطاء بيانات غير صحيح

 .اللجوء إلى القضاء
يعاقب بغرامة ال تقل عن الحد األدنى للمعاق التقاعدي وال تزيد عن خمسة أضعافه كل صاحب عمل يحمل  (:98)مـــــــــادة

ة إلى جانب ذل  أن تحكم العاملين لديه أي نسبة من االشتراكات التأمينية التي لم يرد بها نص خاص في القانون وللمحكمة المختص
 على صاحب العمل المخالف بدلزامه برد ما استقطعه من اشتراكات غير قانونية للعاملين لديه.

خمسة أضعاف الحد األدنى يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن  (:99)مـــــــــادة
 -أو بالعقوبتين معاً كل موظف من موظفي المؤسسة: عشرة أضعافهوال تزيد عن  للمعاق التقاعدي

 أفشى سراً من أسرار المهنة أو أي اخترال صناعي اطل  عليه لد  صاحب العمل بحكم وظيفته. -1
تواطأ أو أعطى بيانات غير صحيحة بغرض االستفادة أو إفادة الغير للحصول على معاشات أو تعويضات أو أي مبال  ماليةة  -2

 .عدم تحصيل المؤسسة للمبال  المستحقة لهاأخر  أو تسبب في 
  (:100)مـــــــــادة

(من هذا القانون يعاقب بغرامة ال تقةل عةن عشةرين ألةف   وال تزيةد عةن خمسةين ألةف 24م  عدم اإلخالل بأحكام المادة ) -1
 .  كل صاحب عمل لم يقم بالتأمين على أي عامل لديه أو سدد عنه االشتراكات بأجر غير حقيقي

 .( بتعدد العاملين الذين وقعت بشأنهم المخالفة1وص عليها في الفقرة )تتعدد العقوبة المنص -2
م  عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد عن سنة كل  (:101)مـــــــــادة

 من اعتد  على أي مفتق من مفتشي المؤسسة أثناء قيامهم بتأدية عملهم.
 الباب التاس  



 

 

 وختاميةأحكام عامة 
كل ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون يكون التطبيق الفعلي لفرول التأمينات االجتماعية األخر  بقرارات من  (:102)مـــــــــادة

رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وبعد موافقة مجلس اإلدارة و تحدد في هذه القرارات بما ال يخالف ما هو محدد من 
 نسب في هذا القانون:

 التأمينات موض  التطبيق و تاريا بدء العمل بها.فرول  -1
 فئات أصحاب األعمال و العمال الخاضعين للتأمين في كل مرحلة. -2

 أحكام تطبيق هذه الفرول  ونسب االشترا  . -3
 

 

 ( :31)م  عدم اإلخالل بأحكام الفقرة )ب( من المادة   (:103)مـــــــــادة

العامة وللمؤسسةة فةي سةبيل ذلة  إجةراء الحجةز علةى أمةوال طبق بشأن تحصيل أموال المؤسسة أحكام قانون تحصيل األموال ي -1
 المدين أو المكلف عن طريق القضاء.

يكةةون للمبةةال  المسةةتحقة للمؤسسةةة بمقتضةةى أحكةةام هةةذا القةةانون امتيةةازاً علةةى جميةة  أمةةوال المةةدين مةةن منقةةول أو عقةةار  -أ  -2 -2
 .وتستوفى مباشرة بعد المصروفات القضائية

 تحددها الالئحة.بال  المستحقة على صاحب العمل وذل  بالشروط واألوضال التي يجوز للمؤسسة تقسيط الم-ب
  (:104)مـــــــــادة

على جمي  الجهات الحكومية و الهيئات والمؤسسات و الشركات العامة إيقاف التعامل م  أصةحاب األعمةال أو المةؤمن علةيهم  -1
 .حتى تقديمهم للبطاقة التأمينية الدالة على اشتراكهم بالمؤسسة والوفاء بالمستحقات التأمينية 

وافاة المؤسسة  وفروعها بجمي  البيانات والمعلومات بشةكل دوري بم( من هذه المادة 1) تلتزم الجهات المشار إليها في الفقرة  -2
 عليهم. عن المنشات الخاصة بأصحاب األعمال والعاملين فيها حتى تتمكن المؤسسة من تطبيق أحكام هذا القانون

المعةةامالت  تعتبةةر البطاقةةة التأمينيةةة شةةرط أساسةةي  مةةن شةةروط القبةةول والةةدخول فةةي المناقصةةات العامةةة أو تقةةديم الخةةدمات أو -3
 األخر  ورخص مزاولة النشاط المهني

م  مراعاة ما ورد في أي قانون  آخر ال يجوز بي  أي منشأة أو نقل ملكيتها أو الحصول على رخصة مهنة لها أو تجديدها أو   -4
 شطب تسجيلها أو دمجها إال بعد الحصول على شهادة إخالء طرف من المؤسسة.

منشةةأة جةةر  إعةةالن إفالسةةها أو وضةةعها تحةةت التصةةفية أو التصةةرف بهةةا إال بعةةد قيةةام  ال يجةةوز بيةة  أو توزيةة  موجةةودات أي -5
 المصفي بدشعار المؤسسة بوقول التصفية أو اإلفالس.

يجب على كافة الجهةات الحكوميةة مطالبةة صةاحب العمةل بةدبراز شةهادة إخةالء طةرف مةن المؤسسةة وذلة  فةي حالةة تصةفيته  -6
 ألعماله أو مغادرة البالد نهائياً.

 تصدر المؤسسة بالتنسيق م  الجهات المعنية القواعد واإلجراءات المتعلقة بتطبيق هذه المادة. -7

  (:105)مـــــــــادة
ال يمن  من الوفاء بجمي  مستحقات المؤسسة حل المنشأة  أو تصفيتها أو إغالقها أو إدماجها في غيرها أو انتقالهةا بةاإلرم أو  -1

تصةرفات القانونيةة التةي يترتةب عليهةا تغييةر صةاحب العمةل و يكةون الوصية أو الهبة أو البي  أو التنةازل أو غيةر ذلة  مةن ال
الخلف مسؤوالً بالتضامن م  أصحاب األعمال السابقين وعلى انفراد عن تنفيذ جمي  االلتزامات المستحقة عليهم على أنه فةي 

 حال أيلولة المنشأة باإلرم فتكون مسؤولية الخلف التضامنية في حدود ما آل إليها من تركة .
في حالة أي تصرفات قانونية يقوم بها صاحب العمةل تةؤدي إلةى تغييةر الشخصةية االعتباريةة للمنشةأة أو تعةديلها وجةب علةى  -2

 الجهات الرسمية ذات العالقة إبالا المؤسسة بذل .

تؤدي المؤسسة للمؤمن عليه أو المستحقين المعاشات أو التعويضات أو المنح المنصوص عليها في أحكام هذا  (:106)مـــــــــادة
 .ن إذا توفرت شروط استحقاقهاالقانو

 

  (:107)مـــــــــادة

على المؤسسة الوفةاء بالتزاماتهةا المقةررة فةي هةذا القةانون كاملةة بالنسةبة للمةؤمن علةيهم والمسةتحقين عةنهم حتةى ولةو لةم يقةم   --11
صاحب العمل باإلشترا  عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقاً ألحكام هذا القانون ما دامت عالقة العمل بين صاحب العمةل 

المؤسسة فةي مةدة اقصةاها سةنة مةن تةاريا إلتحاقةه  بدبالابشرط ان يكون المؤمن عليه قد قام  والعامل قد ثبتت لد  المؤسسة
 .بالعمل

إذا لم تتثبت المؤسسة من صحة البيانات الخاصة بمدة اإلشترا  في التأمين أو األجر ربط المعاق أو صرف التعةويض علةى   --22
تنةازل عليهةا وللمؤسسةة الحةق فةي مطالبةة صةاحب العمةل بجمية  المبةال  المسةتحقة طبقةاً أساس مةدة الخدمةة واألجةر غيةر الم

 ألحكام هذا القانون.
  :(108)مـــــــــادة



 

 

على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات أو التعويضات أو المزايا المنصوص عليها في أحكام هذا القةانون  -2
ن عليه أو المسةتحقين عنةه طلةب الصةرف مرفقةاً بةه المسةتندات التةي تةنص و صرفها خالل ثالثة أسابي  من تاريا تقديم المؤم

 .عليها الالئحة 
إذا تأخر صرف المبال  المستحقة عن المواعيد المقررة التزمت المؤسسة بنةاء علةى طلةب صةاحب الشةأن بةدفعها مضةافاً إليهةا  -3

 لبة بما ال يتجاوز قيمة أصل المستحقات.من قيمتها عن كل يوم تأخير عن الميعاد المحدد وذل  من تاريا المطا%( 1)
 ترج  المؤسسة على المتسبب في تأخير الصرف قيمة المبال  اإلضافية التي ألتزمت بدفعها. -3

   :(109)مـــــــــادة
وفقةاً ألحكةام هةذا القةانون هةي وحةدها التةي تلتةزم المؤسسةة بصةرفها وأي مبةال  أخةر   تتقةررالحقوق والمزايا التأمينية التةي  -1

زيادة عليها فةي المزايةا المقدمةة تتقةرر طبقةاً ألحكةام قةوانين أو قةرارات عامةة تلتةزم الخزانةة العامةة للدولةة بأدائهةا وتوريةدها 
 سنوياً للمؤسسة.

 .بالتأمينات االجتماعيةالقوانين واللوائح ذات الصلة تشار  المؤسسة بحسب اختصاصاتها في إعداد مشروعات  -2
   :(110)مـــــــــادة

على الجهة المختصة بتوثيق عقود الزواج  إخطار المؤسسةة بحةاالت الةزواج الخاصةة باإلنةام المسةتحقات فةي المعةاق متةى   --11
 . طلب منها ذل 

ات طبقةاً ألحكةام هةذا على صاحب العمل الذي يستخدم أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم ممن يحصةلون علةى معاشة  --22
القانون أن يخطر المؤسسة باسم من يستخدمه وتاريا التحاقه بالعمةل ومقةدار أجةره و رقةم ربةط معاشةه وذلة  خةالل شةهرين 

 .من تاريا استخدامه

على كل صاحب معةاق أو مسةتحق أو مةن يصةرف باسةمه المعةاق إبةالا المؤسسةة بكةل تغييةر فةي أسةباب االسةتحقاق الةذي   --33
 المعاق أو خفضه أو وقفه و ذل  خالل شهر على األكثر من تاريا التغيير يؤدي إلى قط  

فةي جميةة  األحةةوال تسةترد جميةة  المبةةال  التةةي حصةل عليهةةا أي مسةةتحق  بةدون وجةةه حةةق مضةةافاً إليهةا فائةةدة سةةنوية بمقةةدار    --44
 .اعتباراً من تاريا الحصول على تل  المبال  و حتى أدائها للمؤسسة %( 9)
   

ال يجوز لكل من المؤسسة وصاحب المعاق أو المستحقين عنه المنازعة في قيمة المعاق أو التعويض بعد مضي  :(111)مـــــــــادة
خمس سنوات من تاريا اإلخطار بربط المعاق بصفة نهائية أو من تاريا صرف التعويض عدا حاالت اعادة تسوية المعاق أو 

 .لتسوية التعويض بسبب األخطاء المادية التي تق  في الحساب عند ا
  :(112)مـــــــــادة
تنشأ بالمؤسسةة لجنةة لفةض المنازعةات الناشةئة عةن تطبيةق أحكةام هةذا القةانون يصةدر بتشةكيلها وإجةراءات عملهةا و مكافةأة  -أ

 أعضائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

علةى ال يجوز ألصحاب األعمال و المؤمن عليهم و أصحاب المعاشات المسةتحقين اللجةوء إلةى القضةاء قبةل عةرض النةزال  -ب
 .اللجنة المشار إليها في الفقرة)أ( من هذه المادة

ال يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاق أو المستحقين من بعده إال لدين النفقة أو  :(113)مـــــــــادة
 .لدين المؤسسة بما ال يجاوز الرب  و تكون األولوية  في الحجز لدين النفقة 

  :(114)مـــــــــادة
ال يجوز صرف المعاق للمقيمين في الخارج إال في الحاالت التي تحددها الالئحة بعةد موافقةة المجلةس و تحةدد الالئحةة شةروط  -1

 .و أوضال تحويل المعاق 
ال يجوز تحويل المعاق المستحق طبقةاً ألحكةام هةذا القةانون ألصةحاب المعاشةات  أو المسةتحقين عةنهم األجانةب الةذين يعةودون  -2

 .بالدهم إال إذا كانت هنال  اتفاقية للمعاملة بالمثل تنظم ذل  نهائياً إلى 
في حال عدم وجود اتفاقية يصرف لألجنبي عنةد مغةادرة الةبالد الفةرق بةين مةا صةرف لةه مةن معةاق وتعةويض الدفعةة الواحةدة  -3

 .ية و بعملتها الرسمية من هذا القانون ويتم الصرف داخــل أراضي الجمهور (68)المفترض استحقاقه له وفقا ألحكام المادة 
   :(115)مـــــــــادة

يسقط حق المؤمن عليهم أو المستحقين من بعدهم في تعويضي المةنح واإلعانةات بمةرور سةنتين مةن تةاريا واقعةة االسةتحقاق   --11
 .دون تقديم طلب صرفها

اريا يسقط بالتقادم باقي حقوق المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم بمقتضى أحكةام هةذا القةانون بانقضةاء خمةس سةنوات مةن التة  --22
الذي تعتبر فيه واجبة األداء دون المطالبة بها   وفى حالة تقديم الطلب بعد انقضاء هذه المدة يصرف المعاق من أول الشةهر 

 .الذي قدم فيه الطلب 

ال تقبل دعو  المطالبة إال إذا طولبت المؤسسة بها كتابة خالل خمس سنوات من التةاريا الةذي تعتبةر فيةه المسةتحقات واجبةة   --33
 ء.األدا

يعتبر أي إجةراء تقةوم بةه أيةة جهةة مةن الجهةات اإلداريةة أو النقابيةة فةي مواجهةة المؤسسةة بالنسةبة لحقةوق المةؤمن علةيهم أو   --44
 ( من هذه المادة.2المستحقين عنهم قاطعا للتقادم إذا تم خالل الخمس السنوات المشار إليها في الفقرة )



 

 

   :(116)مـــــــــادة
عليهم وأصحاب المعاشةات والمسةتحقين بانقضةاء خمسةة عشةر سةنة مةن تسقط حقوق المؤسسة قبل أصحاب األعمال والمؤمن  -1

 تاريا االستحقاق دون المطالبة بها.
ال يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه في التأمين عن كل أو بعض عماله أو باالشةترا   -2

 .ة عن أجور غير حقيقية إال من تاريا علم المؤسسة بهذه الواقع
ً بالتنبيه على  :(117)مـــــــــادة م  عدم اإلخالل بأسباب قط  التقادم المنصوص عليها في أي قانون أخر تقط  مدة التقادم أيضا

المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين بأداء المبال  المستحقة للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب  صاحب العمل أو
 .ه المبال مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذ

   :(118)مـــــــــادة
تعفى جمي  المعاشات و التعويضةات و المبةال  المسةتبدلة و رأس مةال االسةتبدال و أي مبةال  أخةر  تسةتحق طبقةاً ألحكةام هةذا  -1

 .القانون من الخضول للضريبة و الرسوم بسائر أنواعها 
مةن جمية  أنةوال الضةرائب و الرسةوم تعفى أموال المؤسسة الثابتة و المنقولة و جمي  عملياتها االسةتثمارية مهمةا كةان نوعهةا  -2

 .التي تفرضها الدولة بما فيها الرسوم الجمركية أو أي رسوم أخر  كما تعفى من الرسوم القضائية
تعفةةى قيمةةة االشةةتراكات و المبةةال  األخةةر  المسةةتحقة وفقةةاً ألحكةةام هةةذا القةةانون مةةن الضةةرائب أيةةاً كةةان نوعهةةا كمةةا تعفةةى  -3

 .اقات و المطبوعات و جمي  المحررات التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون من أي رسوماالستمارات و المستندات و البط
   :(119)مـــــــــادة
للوزير بناًء على اقتراح المجلس وبعد موافقة مجلس الوزراء إبرام اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية والةدول األخةر  فةي كةل أو  -أ

 -ي:بعض فرول التأمينات االجتماعية وعلى األخص بهدف تحقيق ما يل
 من  ازدواج اشتراكات التأمينات االجتماعية. -1
2-  ً  .تحويل احتياطيات التأمين إذا عاد المؤمن عليه إلى وطنه نهائيا
تحويل المعاشات التي استحقها المؤمن عليه في حال إصابات العمل و الشيخوخة و العجز الكلي غير المهني إذا عةاد إلةى  -3

 ً  .وطنه نهائيا
 .المستحقين في حال وفاة عائلهم إلى محل إقامتهم الدائمةتحويل المعاشات إلى  -4

 يجب أن تتضمن االتفاقيات المشار إليها في الفقرة)أ( من هذه المادة قواعد وإجراءات التحويل وسعر الصرف. -ب
   :(120)مـــــــــادة

القضةائي  يكون لموظفي التفتيق التابعين للمؤسسة صفة الضبطية القضائية في حدود الصةالحيات المخولةة لمةأموري الضةبط  -1
في قانون اإلجراءات الجزائية وذل  فيمةا يتعلةق بتنفيةذ أحكةام هةذا القةانون والالئحةة علةى أن يصةدر بتعييةنهم لةذل  قةرار مةن 

 الوزير بناًء على ترشيح رئيس المؤسسة.

 تحدد الالئحة مهامهم وصالحياتهم وشروط تعيينهم. -2

   :(121)مـــــــــادة
ضائية الدخول إلى جمي  المنشآت لةد  أصةحاب األعمةال  واإلطةالل يجوز لموظفي التفتيق الذين يتمتعون بصفة الضبطية الق -أ

على السجالت والدفاتر وطلب البيانات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذل  بموجب تكليةف كتةابي مةن المؤسسةة أو فروعهةا 
 يحدد فيه أوقات التفتيق والسجالت التي يطلعون عليها.

مفتشين وأن يقدم لهةم معلومةات صةحيحة وعلةى الجهةة األمنيةة مسةاعدة المفتشةين عنةد يلتزم أصحاب األعمال  بتسهيل مهمة ال -ب
 قيامهم بعملهم عند طلب ذل  منهم.

يقسم المفتشون و رؤساؤهم اليمين أمام الوزير عند تعيينهم لذل  بأن يقوموا بمهامهم بأمانة وإخالص وأال يفشوا  :(122)مـــــــــادة
 .عليه بحكم وظيفتهمسراً من أسرار المهنة أو أي اخترال صناعي اطلعوا 

   :(123)مـــــــــادة
ويجةوز لةه أو لخلفةه فةي أي وقةت  يجوز لصاحب معاق التقاعد والعجز الكلي المستديم أن يستبدل جزء من معاشه بمبل  نقدي -أ

 .أن يسدد أقساط االستبدال دفعة واحدة 
 .المعاقال يجوز ألحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاق استبدال جزء من استحقاقه في  -ب
 .تحدد الالئحة شروط و قواعد و إجراءات االستبدال وتحديد مبل  االستبدال ومدة التقسيط وكيفية السداد والعائد -ج

%( من 10تؤول إلى المؤسسة جمي  الغرامات والمبال  المحكوم بها طبقا ألحكام هذا القانون ويخصص ما نسبته ) :(124)مـــــــــادة
ً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير بعد هذه المبال  للعاملين بالمؤسسة تحفيزاً لهم عل ى تحصيلها ويكون الصرف وفقا

 موافقة مجلس اإلدارة.
   :(125)مـــــــــادة

 تعفى المؤسسة والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم من الرسوم القضائية في جمي  درجات التقاضي. -1

 هذا القانون.على المحاكم المختصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاو  التي تنشأ عن تطبيق أحكام  -2

 يصدر الوزير بعد موافقة المجلس القرارات والتعليمات واإلرشادات الالزمة المنفذة ألحكام هذا القانون. :(126)مـــــــــادة
 .تصدر الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار جمهوري خالل مدة ثالثة أشهر من تاريا صدور هذا القانون :(127)مـــــــــادة



 

 

التأمينات االجتماعية وتعديالته كما تلغى أي أحكام أو نصوص م بشأن 1991لسنة ( 26)يلغى القانون رقم  :(128)مـــــــــادة
 .تتعارض م  أحكام هذا القانون

 .يعمل بهذا القانون من تاريا صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية :(129)مـــــــــادة

 بصنعاء _ صدر برئاسة الجمهورية 
 هـ1434بتاريا       /                  /
 م2013الموافق            /              /

 عبد ربه منصور هــــادي
 رئيـــس الجمهوريــــــــة


