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 م 1991( لسنة 62قرار جمهوري بالقانون رقم )
 التأمينات االجتماعية بشأن

 

 .رئيس مجلس الرئاسة

 .بعد االطالع على اتفاق إعالن الجمهورية اليمنية

 .وعلى دستور الجمهورية اليمنية

 .م بتشكيل مجلس الوزراء1991( لسنة 1وعلى القرار الجمهوري رقم )

 .وبعد موافقة مجلس الرئاسة

 

 ــــــــــررقــ
 

 الباب األول
 أحكام تمهيدية
 اسم القانون
 

 -يسمى هذا القانون )قانون التأمينات االجتماعية ( ويشمل فروع التأمين اآلتية : -( أ1مادة )

  .تأمين إصابات العمل -1

 .تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة -2

 

 الفصل األول

 التعاريف

 

لتالية أينما ما وردت في هذا القانون ، والمعاني المبينةة أمةام  ةل منهةا مةا ( يقصد بالكلمات والعبارات ا2مادة )

 .لم يقتضي سياق الكالم معنى آخر

 .وزير التأمينات والشئون االجتماعية   الوزير : 

 .المؤسسة العامة للتأمينات   المؤسسة :

 .مجلس إدارة المؤسسة   المجلس :

 .رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس المجلس : 

 .رئيس المؤسسة   الرئيس :

 .قانون التأمينات االجتماعية   القانون :

 .الالئحة الصادرة بتنفيذ أحكام هذا القانون الالئحة : 

 . ل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عامالً أو أ ثر لقاء أجر  صاحب :

دارتةو ولةو بعيةداً  ل شخص من ذ ر أو أنثى يعمل لدى صاحب عمل ، يكةون تحةأ أشةرافو أو إ العامل : 

 .عن نظارتو لقاء أجر

العجز الكلي المستديم :  ل عجز من شأنو أن يحول  لياً وبصفة مستديمة بةين المةؤمن عليةو وبةين مزاولةة أي 

مهنة أو عمل يتكسب منو ويثبأ ذلك بقرار من طبيب المؤسسة  ما يعتبر في حكم ذلك فقةد البصةر  ليةاً أو فقةد 
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فوقهما أو فقد الرجلين معةاً مةن الةر بتين فمةا فوقهمةا أو فقةد ذراع مةن المرفة  فمةا  الذراعين من المرفقين فما

 .فوق مع رجل من الر بة فما فوق أو الجنون المطب  أو الشلل العام أو النصفي الدائمين

العجز الجزئي المسةتديم : هةو أن تسةبب ابصةابة عجةزاً مسةتديماً فةي بعةا أجةزاء الجسةم يترتةب عليةو نقةص 

 .في األجر الذي يتقاضاه قبل حدوث ابصابة وفي مقدرتو على العمل مستديم

العجز المؤقأ : هو أن تسبب إصابة المؤمن عليو عجزاً عن العمل بصفة مؤقتة بحية  يصةبغ ريةر قةادر علةى 

 .أن يتكسب األجور التي  ان يتقاضاها في العمل الذي  ان يعمل بو عند حدوث ابصابة أو في أي عمل مشابو

 .ز رير المهني : هو العجز الناشئ عن مرض رير مهني أو عن حادث ال يعتبر حادث عملالعج

العجز عن الكسب : هو أن يصاب الشةخص بعجةز يحةول بينةو وبةين العمةل أو يةنقص قدرتةو علةى العمةل بواقةع 

%( على األقل ويشترط أن يكةون العجةز نتيجةة حةادث أو مةرض يصةاب بةو المةؤمن عليةو قبةل بلةو  سةن 01)

 .تقاعدال

 .سن التعاقد : بلو  المؤمن عليو سن الستين والمؤمن عليها سن الخامسة والخمسين

المسةةتحقون: األرملةةة أو األرامةةل أو األرمةةل العةةاجز عةةن الكسةةب واألوالد مةةن الةةذ ور وابنةةاث والمعةةالين مةةن 

 .الوالدين وابخوة واألخوات

 .منو أو مهنة يتعيش منهاابعالة :             أن يكون مدعيها بدون عمل يكسب 

 .قانون العمل :        قانون العمل النافذ في الجمهورية

 .المؤمن عليو :        ل عامل تسري عليو أحكام هذا القانون

األجر :                ل ما يحصل عليو المؤمن عليو من اجةر أساسةي مقابةل عملةو أو أي بةدالت أخةرى تضةا  

 دخل في حساب األجر األساسي )األجور ابضافية والمنغ والمكافأة التشجيعية (.بقرارات من الوزير ، وال ت

إصابة العمل : ابصابة بإحدى األمراض المهنية المبينة بالجدول الملح  بقانون العمل أو ابصابة نتيجة حادث 

مباشةرة العمةل أو  بسبب العمل أو أثناء تأديتو ويكون بحكم ذلك  ل حادث وقع للمؤمن عليةو خةالل فتةرة ذهابةو

إلى أي مكان حدده لو صاحب العمل أو عودتو منو أياً  انأ وسيلة المواصالت رير الممنوعةة بشةرط أن يسةلك 

 .الطري  الطبيعي دون توقف أو تخلف أو انحرا  ما لم يكن ذلك بغير إرادتو

موجةودة فةي بيئةة العمةل  المرض المهني : ابصابة بمرض تعرض العامل لعوامل طبيعية أو  يميائية أو حيوية

 .ونتيجة لطبيعة عملو فيها ويثبأ ذلك بقرار من طبيب المؤسسة

 .المصاب : من أصيب بإصابة عمل

 

 الفصل الثاني

 سريان أحكام هذا القانون

 

( تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب األعمال في القطاع الخاص وعلى العاملين لةديهم الةذين 3مادة )

 .امسة عشر وعلى العاملين اليمنيين بالخارجبلغوا سن الخ

 ال تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية : -( أ4مادة )

 .موظفي الدولة والعاملين في القطاع العام والتعاوني والمختلط المعينين بوظائف دائمة -1

 .أفراد القوات المسلحة والنظامية الخاضعين لقانون التقاعد العسكري -2

 .ساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية األجنبيةرؤ -3

 .العاملين في البعثات الدولية داخل الجمهورية المنتفعين بنظام معاشات األمم المتحدة -4
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 .المعارين من حكوماتهم ومن المنظمات الدولية ويحصلون على مرتباتهم منها للعمل في الحكومة -0

من سريان أحكام هةذا القةانون الفئةات المةذ ورة أدنةاه وذلةك إلةى حةين تسةوية ويستثنى استثناء مؤقتاً  -ب      

 أوضاعهم بموجب أحكام اللوائغ الخاصة وهم :

 .العاملون المؤقتون في الزراعة والرعي، ماعدا من يشتغلون في الشر ات الزراعية بصفة دائمة -1

 .البحارة والصيادين والبحريون -2

 .يونالعمال العرضيون والموسم -3

 .عمال الشحن والتفريغ -4

 .أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعيشون في  نفو ولم يبلغوا سن الثامنة عشرة -0

 .يستمر انتفاع الفئات المشار إليها الخاضعين منهم لقانون العمل بأحكام إصابة العمل الواردة بو -ج

رة تطبي  أحكام هذا القانون على  ل أو بعا يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس ابدا -( أ0مادة )

 -( من هذا القانون و ذلك الفئات اآلتية :4الفئات المشار إليها في الفقرة )ب( من المادة )

 .ذوي المهن الحرة -1

 .المشتغلين لحسابهم -2

 .أصحاب الحر  -3

 .أصحاب األعمال -4

يفيةة تحصةيل االشةترا ات بمةا ال يتعةارض مةع أحكةام يحدد القرار قواعد اشتراك هذه الفئات في التةأمين و  -ج 

 .هذا القانون

يطبةة  أحكةةام تةةأمين الشةةيخوخة والعجةةز والوفةةاة وإصةةابة العمةةل علةةى أصةةحاب األعمةةال الةةذين  -1( 6مةةادة )

يستخدمون خمسة عمال فأ ثر وان يكون تطبيقو على باقي أصحاب األعمال والذين يستخدمون اقل من خمسةة 

 .التي يحددها قرار الوزير بناء على توصية مجلس ابدارة عمال في التواريخ

عنةد تطبيةة  القةانون علةةى اصةطحاب األعمةةال الةةذين تقةع مرا ةةزهم فةي إحةةدى المحافظةات يراعةةى عةةدد -2       

 .العاملين لديهم في جميع أنحاء الجمهورية

حتةى ولةو قةل عةدد العةاملين  (  ل صاحب عمل تطب  في شانو أحكام هذا القانون يظل خاضةعاً ألحكامةو7مادة )

 .( من هذا القانون6( من المادة )1عن الحد األدنى الوارد في الفقرة )

( يكون التأمين في المؤسسة إلزامياً بالنسبة ألصحاب األعمال والعمال الذين تسةري علةيهم أحكةام هةذا 8مادة )

 .يرد بو نص خاص بهذا القانونالقانون وال يحمل المؤمن عليهم أي نصيب في نفقات التأمين إال في ما 

علةةى جميةةع أصةةحاب األعمةةال الةةذين تسةةري علةةيهم أحكةةام هةةذا القةةانون أن يتقةةدموا بطلبةةات للقيةةد  -1( 9مةةادة )

 .بالمؤسسة  ما يلتزمون بتسجيل العاملين لديهم

تحدد الالئحة قواعد وإجةراءات القيةد والتسةجيل و ةذلك الحصةول علةى شةهادات وبطاقةات التةأمين  مةا  -2

 .تحدد السجالت التي يلتزم أصحاب األعمال باالحتفاظ بها

 

 الباب الثاني

 التنظيم المالي

 

تتبةع المؤسسةة فةي حسةةاباتها نظةام محاسةبياً خاصةاً بهةا قةةائم علةى األسةس المحاسةبية التجاريةةة  -( أ11مةادة )

 .الحديثة وبما يتالءم مع طبيعة عملها
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ب قانوني أو أ ثر يصةدر بتعيينةو أو تعييةنهم قةرار مةن مجلةس يقوم بتدقي  حسابات المؤسسة سنوياً محاس -ب

ابدارة ويحدد في القرار المكافأة التي تؤدي لو أو لهم ويخضع تعيينةو ومكافأتةو وخطةة عملةو بشةرا  الجهةاز 

 .المر زي للرقابة والمحاسبة طبقاً لصالحيات الجهاز المنصوص عليها في القوانين النافذة

%( مةةن حصةةيلة االشةةترا ات 11تتجةةاوز المصةةاريف ابداريةةة السةةنوية للمؤسسةةة ) ( ال يجةةوز أن11مةةادة )

 .وابيرادات السنوية األخرى للمؤسسة

يتم فحص المر ز المالي للمؤسسة مرة على األقل خمس سنوات بمعرفة خبير ا تواري أو أ ثر  -1( 12مادة )

ول المةةالي للمؤسسةةة بعةةد انقضةةاء ثةةالث يعيةةنهم ويحةةددهم مكافةةأتهم مجلةةس ابدارة علةةى أن يكةةون الفحةةص األ

 .سنوات من تاريخ بدء العمل بالمؤسسة

يجب أن يتناول فحص المر ز المالي للمؤسسةة تقةدير قيمةة االلتزامةات القائمةة فةإذا تبةين وجةود عجةز  -3

وجب أن يوضةغ الخبيةر اال تةواري أسةباب العجةز والوسةائل الكفيلةة لتالفيةو وعلةى أن تقةوم الحكومةة بتسةديده 

ويعتبر ما تدفعو الحكومة على العجز ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائا يتوفر لديها في السنوات 

 .المقبلة

إذا تبين من التقرير وجود عجز ناجم عن انخفاض نسب االشترا ات يجوز لمجلس الوزراء بنةاء علةى  -4

 .يقرره الخبير اال توارياقتراح الوزير رفع هذه النسب بما يكفل تغطية العجز بحسب ما 

إذا تبين من التقريةر وجةود مةال زائةد فيرحةل هةذا المةال إلةى حسةاب خةاص وال يجةوز التصةر  فيةو إال  -0

 -بموافقة مجلس ابدارة وفي األرراض اآلتية :

 .تسوية  ل أو بعا العجز الذي سددتو الحكومة طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة - أ

 .ام واحتياطيات خاصة لألرراض المختلفةتكون احتياطي ع - ب

ًا علةةى اقتةةراح مجلةةس ابدارة  -ج زيةةادة المزايةةا المقةةررة فةةي هةةذا القةةانون ويصةةدر بهةةا قةةرار جمهةةوري بنةةاءد

 .وعرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء

 تتكون أموال المؤسسة من المواد اآلتية : -( أ13مادة )

األعمةال للمؤسسةة وتلةك التةي تسةتقطع مةن أجةور المةؤمن االشترا ات الشهرية التةي يؤديهةا أصةحاب  -1

 .عليهم طبقاً ألحكام هذا القانون

 .المبالغ ابضافية وررامات التأخير التي تستح  للمؤسسة طبقاً ألحكام هذا القانون -2

 .المبالغ التي تخصصها الدولة للمؤسسة -3

هايةة الخدمةة المحسةوبة طبقةاً ألحكةام هةذا المبالغ التةي يؤديهةا المةؤمن عليةو للمؤسسةة نظيةر مكافةأة ن -4

 .وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على االشتراك في المؤسسة.القانون

 .الموارد األخرى الناتجة عن نشاط المؤسسة -0

 .الهبات وابعانات والتبرعات التي يقترح مجلس ابدارة قبولها ويواف  عليها الوزير -6

 .سةريع استثمار أموال المؤس -7

تخصص أموال المؤسسة ألداء حقةوق المةؤمن عليةو والمسةتحقين عةنهم والمصةاريف ابداريةة المنصةوص -ب

 .عليها في هذا القانون

تحسب االشترا ات التي يؤديها صاحب العمل وتلك التةي تقتطةع مةن أجةور المةؤمن علةيهم علةى  -1( 14مادة )

 .حتى ولو زادت أو نقصأ أجورهم خالل العامأساس ما يتفاوضون من األجور في شهر يناير من  ل سنة 

بالنسبة لعاملين الذين يلتحقون بخدمة صاحب العمل بعد شهر يناير تحتسب االشترا ات على أسةاس األجةر  -2

 .الكامل عن الشهر الذي التحقوا فيو بالخدمة حتى شهر يناير التالي
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 .ا القانون ألول مرة( من هذا المادة على من يطب  عليهم هذ2يسري حكم الفقرة ) -3

تقةةدر االشةةترا ات المنصةةوص عليهةةا فةةي هةةذا القةةانون علةةى أسةةاس إجةةراء المةةؤمن عليةةو قبةةل  -1( 10مةةادة )

استنزال أية استقطاعات  الضرائب والرسوم المستحقة أو التي قةد تسةتح  أو الةديون أو األقسةاط أو مةا شةابو 

بسةةبب ابجةةراءات أو الغرامةةات أو خصةةم سةةاعات ذلةةك و ةةذلك قبةةل اسةةتنزال االسةةتقطاعات األخةةرى مةةن األجةةر 

 .التأخير أو أيام الغياب بدون اجر أو رير ذلك من األسباب التي تدعو إلى تخفيا األجر

ال تةؤدي االشةةترا ات عةةن الشةةهر الةةذي تنتهةةي فيةةو خدمةةة المةةؤمن عليةةو بعةةا النظةةر عةةن عةةدد األيةةام التةةي  -2

 .اشتغلها فيو

ع المؤمن عليو مكافأة نهاية الخدمة طبقةاً ألحكةام قةانون العمةل النافةذ عةن على صاحب العمل من -1( 16مادة )

 .المدة السابقة على سريان هذا القانون

يجوز للمؤمن علية خالل الستة األشهر مةن بةدء االشةتراك ضةم اشةترا ات المةدة السةابقة عةن   -2               

( مةن هةذه المةادة علةى أن يؤديهةا 1هةا فةي الفقةرة )الخدمة الفعلية التةي تقاضةى عنهةا المكافةأة المنصةوص علي

%( من األجر الشةهري عنةد بةدء االشةتراك مضةروباً فةي اثنةي عشةر وذلةك  ةل سةنة مةن 10للمؤسسة بواقع )

 .سنوات الخدمة السابقة

يجوز للمؤمن عليو الذي لم تسدد عنو مكافأة نهاية الخدمة للمدة الفعلية السابقة ضةم اشةترا ات هةذه المةدة  -3

 ( من هذه المادة 2خالل ستة أشهر من بدء سريان هذا القانون على أن يؤديها للمؤسسة بحسب أحكام الفقرة )

(يومةةاً فةةي السةةنة تحديةةد 14يجةةوز للمةةؤمن عليةةو الةةذي سةةددت عنةةو مكافةةأة نهايةةة الخدمةةة بواقةةع اجةةر ) -4

سة من أجةر أول شةهر عنةد بةدء %( وبين ما تم تسديده للمؤس10الفارق الناجم بين نسبة االشترا ات بواقع )

 .( من هذه المادة2االشتراك ويؤديها بحسب أحكام الفقرة )

( يوماً في السنة ولم يقم بتسةديد الفةارق 14 ل مؤمن عليو سدد عنو مكافأة نهاية الخدمة بواقع لجر ) -0

ط األجةةر %( مةن متوسة2.0( مةن هةذه المةادة نسةةوى مسةتحقاتو فةي المعةا) بواقةع )4بحسةب أحكةام الفقةرة )

%( 1الشهري للمؤمن عليو خالل السنتين األخيرتين وذلك عن سنة من سنوات االشتراك في التأمين وبواقع )

من متوسط األجر المذ ور عن  ةل سةنة مةن سةنوات الخدمةة التةي سةددت عنهةا مكافةأة نهايةة الخدمةة بحية  ال 

 .%( من متوسط األجر المذ ور70يجاوز مجموع المعا) )

يةوم فةي السةنة ولةم يقةم بتسةديد الفةارق 14ليو سددت عنو مكافأة نهاية الخدمة بواقع اجر  ل مؤمن ع -6

تسةةوية  07مةةن هةةذه المةةادة واسةةتح  تعةةويا بواقةةع الواحةةدة طبقةةاً لةةنص المةةادة رقةةم  4بحسةةب أحكةةام الفقةةرة 

دة % من متوسةط األجةر الشةهري المسةدد عنةو المكافةأة عةن  ةل شةهر مةن مة4مستحقاتو في التعويا بواقع 

% من متوسط األجر السةنوي األخيةر عةن مةدة 11الخدمة السابقة  ما تسوى المستحقات في التعويا بواقع 

، مةةن نفةةس الفقةةرة 0،4% للحةةاالت 12وبواقةةع  07مةةن الفقةةرة أ مةةن المةادة  1،2،3االشةتراك وذلةةك للحةةاالت 

 .والمادة

ة علةى أقسةاط طبقةاً للجةداول الةذي ( مةن هةذا المةاد4( )3( )2يجوز سداد المبلةغ المةذ ور فةي الفقةرة ) -7

 .سيعدها الخبير اال تواري وبالشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية

على صاحب العمل أن يقدم للمؤسسة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء وأجور العاملين لدية وذلك  -1( 17مادة )

تر وسجالتو التي يحتفظ بهةا طبقةاً ألحكةام على النماذج التي تقررها الالئحة وان تكون هذه البيانات مطابقة لدفا

 .القانون وتحسب االشترا ات وفقاً لذلك
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العمةل أو عةدم  -( مةن هةذا المةادة لةدى صةاحب 1عند عدم توفر الدفاتر والسجالت المشار إليها في الفقرة ) -2

تحرياتهةا ، ويكةون مطابقة البيانات التي قدمها للواقع فتحسب االشترا ات وفقاً لما تراه المؤسسةة علةى ضةوء 

 .صاحب العمل ملزم بدفعها بمقتضى أحكام هذا القانون

( على صاحب العمل أن يدفع  امل االشترا ات المستحقة عليو وتلك التي يقتضيها مةن المةؤمن عليةو 18مادة )

لمؤمن وتلك التي يقتطعها من المؤمن عليو إلى المؤسسة ويكون مسئوالً عن دفعها اعتباراً من تاريخ التحاق ا

 .عليو بالعمل

( حصة صاحب العمل وحصةة العامةل فةي االشةترا ات واجبةة االسةتحقاق فةي اليةوم األول مةن الشةهر 19مادة )

 .التالي االستحقاق وعلى صاحب العمل أن يؤديها إلى المؤسسة في خالل خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ

%( مةةن 31ن يةةدفع ررامةةة تةةأخير يعةةادل )( علةةى صةةاحب العمةةل فةةي حالةةة التةةأخير عةةن السةةداد أ21مةةادة )

االشترا ات المستحقة عن  ل شهر أو جزء من الشهر يتأخر فيو عةن السةداد وبمةا ال يجةاوز قيمةة االشةترا ات 

 .المستحقة

( على صاحب العمل الذي لم يقم باالشةتراك عةن  ةل أو بعةا عمالةو ، أو لةم يسةدد االشةترا ات علةى 21مادة )

%( مةةن قيمةةة 0االلتحةةاق الحقيقةةي بةةان يةةؤدي إلةةى المؤسسةةة مبلغةةاً إضةةافياً يعةةادل )أسةةاس األجةةور أو تةةواريخ 

 .االشترا ات المستحقة دون إنذار أو إخطار مسب  وبما ال يتجاوز قيمة االشترا ات المستحقة

ص ( يجوز بقرار من الوزير بناًء على اقتراح ابدارة ابعفاء من الغرامة والمبةالغ ابضةافية المنصةو22مادة )

( من هذا القانون بالنسبة للجمعيات الخيرية والتموينية وريرها مةن الجهةات التةي 21،21عليها في المادتين )

تهد  إلى الربغ إذا تبين سوء حالتها عن الفقرة السابقة على االنتظام في أداء االشةترا ات و ةذا بصةفة عامةة 

ن السداد في المواعيد المحددة قانوناً وفي الحاالت في حاالت القوة القاهرة أو الحوادث المفاجئة التي تحول دو

 .%( من المبالغ ابضافية والغرامات01التي يقترحها مجلس ابدارة شريطة أن ال يتجاوز المبلغ المعفى )

( العامل الذي يعمل لدى أ ثةر مةن صةاحب عمةل يةؤمن عليةو لةدى صةاحب العمةل الةذي يةدفع لةو األجةر 23مادة)

 األ بر 

وز للمؤسسة في بعا األحوال أن تحصةل االشةترا ات بالنسةبة لةبعا فئةات العمةال عةن طرية  ( يج24مادة )

العمل عن السةنة بكاملهةا أو عةن  -طوابع خاصة تصدرها المؤسسة أو على أساس مبلغ مقطوع يدفعو صاحب 

 .جزء أو أجزاء منها أو أيهما معاً وذلك وفقاً لألحكام التي تحددها الالئحة

هد صاحب العمل بأعمالو أو جزء منو إلى مقاول وجةب عليةة إخطةار المؤسسةة باسةم المقةاول ( إذا ع20مادة )

وعنوانو قبل تاريخ البدء فةي العمةل بأسةبوع علةى األقةل ويعتبةر صةاحب العمةل  والمقةاول األصةلي وأي مقةاول 

 .فرعي آخر مسئولين مسئولية تضامنية عن الوفاء بااللتزامات المقررة بمقتضى هذا القانون

 .( تنظيم الالئحة حساب االشترا ات ومواعيد وطريقة أدائها26مادة )

 

 الباب الثال 

 تأمين إصابات العمل

 

 -تتكون أموال هذا التامين مما يلي : -1( 27مادة )

%( مةن أجةةور 4االشةترا ات الشةهرية التةي يلتةزم أصةحاب األعمةال بأدائهةا شةهرياً للمؤسسةة بواقةع ) - أ

 .ن لديوالمؤمن عليهم العاملي

 .ريع استثمار هذه األموال - ب
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 .ال يجوز تحميل العمال أي نصيب في هذا التأمين -2      

( يجوز لمجلس ابدارة تخفيا االشترا ات المشار إليها فةي المةادة السةابقة بواقةع النصةف إذا التةزم 28مادة )

نتقةةال للعةةالج وذلةةك بالشةةروط صةةاحب العمةةل بتقةةديم الرعايةةة الطبيةةة ، وتعةةويا العجةةز المؤقةةأ ومصةةاريف اال

واألوضاع التي تنص عليها الالئحة  ما يجوز زيادة االشةترا ات إلةى الضةعف بالنسةبة لصةاحب العمةل الةذي لةم 

يتخةةذ االحتياطةةات الالزمةةة لحمايةةةة العمةةال وسةةالمتهم مةةن األخطةةةار واألمةةراض الناجمةةة عةةن العمةةةل واآلالت 

 .المستعملة والمنصوص عليها في قانون العمل

يستمر التزام أصحاب األعمال بأحكام إصابات العمل المنصوص عليها في قةانون العمةل فيمةا لةم  -1( 29ادة )م

 .يرد بو نص خاص في هذا القانون

على أصحاب األعمال الةذين تسةري علةيهم أحكةام هةذا القةانون المةرتبطين بعقةود تةأمين إصةابات العمةل مةع  -2

 .بتلك العقود وااللتزام بأحكام هذا القانونأحدى شر ات التأمين إنهاء ارتباطاتهم 

 ( تشمل حقوق المصاب في هذا التأمين مايلي :31مادة )

 .الرعاية الطبية للمصاب -1

 .تعويا العجز المؤقأ -2

 .التعويا أو المعا) في حالة العجز المستديم -3

 .المعا) في حالة وفاة المؤمن عليو -4

ة الطبية على نفقة المؤسسة حتى يتم شفاؤه أو يثبأ عجزه أو يتةوفى للمصاب الح  في الرعاي -1( 31مادة )

 .وتشمل الرعاية الطبية

 .خدمات األطباء الممارسين واألخصائيين بما في ذلك أخصائي األسنان - أ

 .العالج وابقامة بالمستشفى والرعاية الطبية المنزلية عند االقتضاء - ب

 .عة وريرها من الفحوص الطبية الالزمةإجراء العمليات الجراحية وصور األش -ج

 .توفير الخدمات التأهيلية وتقديم األطرا  الصناعية واألجهزة التعويضية -د

 .صر  األدوية الالزمة -هـ

 .تلتزم المؤسسة بمصايف انتقال المصاب من محل إقامتو إلى جهة العالج والعكس -2

 .ومصاريف انتقال المصاب تحديد الالئحة قواعد وشروط توفير الرعاية الطبية -3

على المصاب أن يتبع تعليمات العالج وال تلتزم المؤسسة بإدارة أيةة نفقةات إذا خةالف إتبةاع هةذه  -1(32مادة )

 .التعليمات

يجةةوز إيقةةا  صةةر  تعةةويا العجةةز المؤقةةأ إذا تبةةين بموجةةب تقريةةر الطبيةةب أن المصةةاب رفةةا التقيةةد  -2

 .جو ويستأنف صرفو بمجرد إتباعو لهابالتعليمات الطبية التي يستلزمها عال

تحدد الالئحة قواعد ابخطار بانتهاء عالج المصاب وتاريخ عودتةو إلةى العمةل وبمةا يتخلةف لديةو مةن عجةز  -3

 ونسبتو.

إذا حالأ ابصابة بين المصةاب وبةين أداء عملةو تةؤدي لةو المؤسسةة تعويضةاً عةن أجةره يعةادل  -1( 33مادة )

%( من صافي األجر عن المةدة التاليةة لةذلك ويةتم 70شهر األولى لعجز المؤقأ ثم )صافي أجره خالل الثالثة أ

صرفو طوال مدة عجزه عن العمل حتى تةاريخ عودتةو للعمةل أو ثبةوت العجةز المسةتديم أو وقةوع الوفةاء أيهمةا 

 .اسب  ويتحمل صاحب العمل اجر يوم ابصابة أياً  ان وقأ وقوعها

 .ة صر  تعويا العجز المؤقأتنظيم الالئحة مواعيد و يفي -2

 ( ال يستح  تعويا العجز المؤقأ في الحاالت اآلتية : 34مادة)
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 .إذا تعمد المؤمن عليو إصابة نفسو -1

 .إذا حدثأ ابصابة نتيجة سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر في حكم ذلك -2

 . ل فعل يأتيو المصاب تحأ تأثير الخمر أو المخدرات - أ

 ةةل مخالفةةة صةةريحة لتعليمةةات الوقايةةة المعلقةةة فةةي أمةةا ن ظةةاهرة مةةن محةةل العمةةل وال يجةةوز التمسةةك  - ب

 .( من هذا القانون44( إال إذا ثبأ ذلك من التحقي  الذي يجرى وفقاً للمادة )1،2بالبندين )

%( 111) ( إذا نشأ عن ابصابة عجز جزئي مستديم تؤدي المؤسسة للمصاب معاشةاً شةهرياً يعةادل30مادة )

 . حد أقصى من األجر المسدد عنو االشتراك

%( فةأ ثر يسةتح  المصةاب معاشةاً شةهريا ً 31( إذا نشأ عن ابصةابة عجةز جزئةي مسةتديم نسةبتو )36مادة )

 .يقدر على أساس نسبة ذلك العجز من معا) العجز الكلي المستديم

%( تةةؤدي المؤسسةةة للمصةةاب 31( إذا نشةةأ عةةن ابصةةابة عجةةز جزئةةي مسةةتديم تقةةل نسةةبتو عةةن )37مةةادة )

 (شهراً 48عن معا) العجز الكلي عن )تعويضاً نقدياً دفعة واحدة يعادل نسبة ذلك العجز 

%(  حةةد 111( إذا أدت ابصةةابة إلةةى وفةةاة المصةةاب تصةةر  المؤسسةةة للمسةةتحقين معاشةةاً يعةةادل )38مةةادة )

 .أقصى من األجر المسدد عنو االشتراك ويوزع عليهم بالتساوي

 ( إذا  ان المصاب قد سب  أن أصيب بإصابة عمل روعيأ القواعد اآلتية :39مادة )

%( أو أ ثةر مةن العجةز 31إذا  انأ نسبة العجز الناشئ من ابصابة الحاليةة وابصةابة السةابقة تبلةغ ) -1

بط الكلي المستديم ولم يكن المصاب قد استح  معاشاً عن ابصةابة السةابقة تةؤدي المؤسسةة معاشةاً شةهرياً يةر

 .على أساس نسبة العجز الناتج من إصاباتو جميعا وعلى أساس اجر االشتراك عند وقوع ابصابة األخيرة

%( من العجةز الكلةي 31إذا  انأ نسبة العجز الناشئ عن ابصابة الحالية وابصابات السابقة تجاوز ) -2

ي المؤسسة لةو معاشةاً شةهرياً يةربط المستديم و ان المصاب قد استح  معاشاً شهرياً عن إصاباتو السابقة تؤد

طبقاً لنسبة العجز الناتج عن ابصابات جميعها واألجر المسدد عنةو االشةتراك وقةأ ابصةابة األخيةرة بشةرط أال 

 .يقل هذا المعا) عن معاشو عند وقوع ابصابة السابقة

%( تةؤدي 31قةل مةن )إذا  ان إجمالي نسبة العجز الناشئ عةن ابصةابة الحاليةة وابصةابات السةابقة ا -3

 .( من  هذا القانون41المؤسسة للمصاب تعويضاً عن نسبة العجز الناشئ عن ابصابة األخيرة طبقاً للمادة )

( المرف  بهذا القانون وفقةاً 2( تقدر نسبة العجز الجزئي المستديم بحسب ما هو محدد بالجدول رقم )41مادة )

 للقواعد اآلتية :

( المرف  لهذا القةانون روعيةأ النسةب المئةوي ممةن درجةة العجةز 2بالجدول رقم )إذا  ان العجز مبيناً  -1

 .الكلي المبينة بو 

إذا لم يكن العجةز ممةا ورد بالجةدول المةذ ور فتقةدر نسةبة مةا أصةاب العامةل مةن عجةز فةي قدرتةو علةى  -2

 .الكسب على أن تبين تلك النسبة في الشهادة الطبية

راً خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنتو األصلية فيجةب توضةيغ إذا  ان للعجز المتخلف تأثي -3

نوع العمل الذي  ان يؤدي المصاب تفصيالً مع بيان ، تأثير ذلك في زيةادة درجةة العجةز فةي تلةك الحةاالت علةى 

 .( المراف  لهذا القانون2النسب المقررة في الجدول رقم )

ب إعةادة الفحةص الخةاص لتقةدير مةا يكةون قةد طةرأ علةى للمؤسسة أو لصاحب معةا) العجةز طلة -1( 41مادة)

 .درجة عجزه من تغيير



 9 

ال يجوز إعادة التقدير أل ثر من مرة واحدة  ل ستة أشهر خالل السنة األولى من تاريخ ثبوت العجز  مةا ال  -2

السةنوات  يجوز ذلك أ ثر من مرة واحةدة  ةل سةنة خةالل السةنتين التةاليتين ويصةبغ التقةدير نهائيةاً بعةد انقضةاء

 .الثالث المذ ورة

في حالة تعديل العجز يعاد ربط المعا) على أساس التقدير الجديد ويعمةل بةو اعتبةاراً مةن اليةوم األول   -3

%( أوقف صر  المعا) ويمةنغ المصةاب  31للشهر التالي التاريخ إعادة التقدير وإذا قلأ درجة العجز عن )

 .هذا القانون ( من41تعويضاً دفعو واحدة طبقاً للمادة )

يجوز للمصاب أن يتقدم بطلب بعادة النظر في قرار جهة العالج وذلك خالل أسةبوع مةن تةاريخ  -1( 42مادة )

 إخطاره بما يلي :

 .بانتهاء العالج - أ

 .بالعودة للعمل - ب

 .بعد إصابتو بمرض مهني -ج

 ر من تاريخ إخطاره بما يلي :للمصاب أن يتقدم بطلب إعادة النظر في قرار المؤسسة في خالل شه -2   

 .بعدم ثبوت عجز مستديم - أ

 .بتقدير نسبة العجز-ب

 .يقدم الطلب للمؤسسة مرفقاً بو الشهادات الطبية المؤيدة لواجهة نظره مع أداء الرسم الذي تحدده الالئحة -3

لطبيةب المعةالج على المؤسسة إحالة الطلب إلى لجنة تحكيم طبي تشةكل مةن طبيةب المؤسسةة وا -1( 43مادة )

 .وطبيب يختاره طالب التحكيم إذا أراد ذلك

على اللجنة إخطار  ل من المصاب والمؤسسة بقرارها بعةد التوقيةع عليةو خةالل ثالثةة أيةام علةى األ ثةر مةن  -2

ويكون القرار نهائياً وملزماً لطرفي النزاع ورير قابةل للطعةن وعلةى المؤسسةة تنفيةذ مةا  .تاريخ صدوره القرار

 .عليو من التزامات يترتب

يسةتوجب انقطاعةو  -على المصاب أن يبلغ صاحب العمل أو المشر  على العمل عن أي حةادث  -1( 44مادة )

 .عن العمل إذا سمحأ حالتو بذلك

 على صاحب العمل أو المشر  على العمل إبال  الحادث فور عملو بو إلى : -2

 .ادثقسم الشرطة الواقع في دائرة اختصاصو مكان الح - أ

 .المؤسسة ومكتب العمل المختص      -ب

على الطبيب المعالج إبال  الشر ة والمؤسسة ومكتةب العمةل بالحةادث إذا لةم يكةن مةع المصةاب صةورة  -3

 .من بال  الحادث

على الشرطة أن تجري التحقي  من صورتين في  ل بال  ويبةين فةي التحقية  مكةان وظةرو  الحةادث  -4

أن وجدوا  ما توضغ الشرطة بصةفة خاصةة مةا إذا  ةان الحةادث وقةع نتيجةة عمةد أو بالتفصيل وأقوال الشهود 

سوء سلوك فاحش ومقصود ، من جانب المصاب وتبين فيو  ذلك أقوال صاحب العمل أو المشةر  علةى العمةل 

 .وأقوال المصاب إذا سمحأ حالتو بذلك

ب اسةتكمال التحقية  إن رأت على الشرطة موافةاة المؤسسةة بصةورة مةن التحقية  وللمؤسسةة أن تطلة -0

 .مبرراً لذلك

على الطبيب أن يبلغ المؤسسة فوراً عن حاالت أمراض المهنة التي تظهر لو عنةد توقيةع الكشةف علةى  -6

 .العمال
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( يلتزم صاحب العمل بتقةديم ابسةعافات األوليةة للمصةاب ونقلةو إلةى المكةان المخصةص للعةالج وذلةك 40مادة )

 على نفقتو 

زم المؤسسة بجميع الحقوق المقررة وفقاً لهذا الباب حتةى ولةو  انةأ ابصةابة تقتضةي مسةئولية ( تلت46مادة )

شةةخص آخةةر خةةال  صةةاحب العمةةل وللمؤسسةةة الرجةةوع علةةى المسةةئول عةةن ابصةةابة بمةةا تحصةةلتو مةةن نفقةةات 

 .وتعويضات

عليو أعةراض مةرض  ( تلتزم المؤسسة بالحقوق التي يكفلها هذا الباب للمؤمن عليو وذلك إذا ظهرت47مادة )

مهني خالل سنو ميالدية من تاريخ انتهاء خدمتو سواء أ ان بال عمل أو  ان يعمل في صناعة أو مهنة ال ينشأ 

 .عنها هذا المرض

( ال يجوز للمصادر أو المستحقين عنو التمسك ضد المؤسسة بالتعويضات أو المعاشات التي تستح  48مادة )

ما ال يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إال إذا  انأ ابصابة قد نشةأت   .عن ابصابة طبقاً لقانون آخر

 .عن خطاء من جانبو

 

 الباب الرابع

 تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء

 

 ( تتكون أموال هذا التأمين مما يلي :49مادة )

ديةو ويؤديهةا %( مةن أجةور المةؤمن علةيهم العةاملين ل9حصة صاحب العمل فةي االشةترا ات وتعةادل ) -1

 .للمؤسسة شهرياً 

 .%( ويؤديها صاحب العمل للمؤسسة شهرياً 6حصة المؤمن عليهم التي تقتطع من أجورهم وتعادل ) -2

المبالغ التي يؤديها المؤمن عليو مقابل ضم مدة الخدمة السابقة على االشتراك في المؤسسة محسةوبة  -3

 .من هذا القانون (4( وفقرة )3( وفقرة )2( فقرة )16طبقاً للمادة )

( مةةن هةةذا 62المبةةالغ التةةي يؤديهةةا المةةؤمن علةةيهم لضةةم مةةدة خدمةةة اعتباريةةة طبقةةاً للبنةةد مةةن المةةادة ) -4

 القانون. 

 .ريع استثمار هذه األموال -0

 .المبالغ ابضافية والغرامات -6

انتةداب المةؤمن على صاحب العمل أداء حصةتو المةؤمن عليةو فةي االشةترا ات عةن مةدد إعةادة و -1( 01مادة )

 .عليو لدى صاحب عمل آخر

يجوز لصاحب العمل أن يخصم حصة المؤمن عليو من أجرة أثناء ابعةارة واالنتةداب طبقةاً ألحكةام  -2           

 .قانون العمل

يجوز للعامل أن يتحمل حصتو صاحب العمل في حالةة ابجةازة بةدون مرتةب شةريطة أن يةدفعها فةي  -3          

 .قاقها وإال اعتبرت اشترا اتو متوقفة خالل فترة ابجازةمواعيد استح

 

 الفصل األول

 معا) الشيخوخة

 

 ( يستح  معا) الشيخوخة في األحوال اآلتية :01مادة )
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( عاماً وبلو  المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين سنة على أال 61بلو  المؤمن عليو سن الستين ) -1

 .( خمسة عشرة سنة10( اشترا اً شهرياً أي )181تقل مدة االشتراك في التأمين عن )

( 241بلو  المؤمن عليو سن الخامسة واألربعين ويشةترط أن ال تقةل مةدة اشةترا و فةي التةأمين عةن ) -2

اشترا ا شهريا أي )عشرون سنة ( وإال يلتح  بعمل تسري عليو أحكام هذا القانون ويخفا المعا) فةي هةذه 

 .( المراف  بهذا القانون2الحالة بالنسب الواردة بالجدول رقم )

( سةةنة اشةةترا ا والمةةؤمن عليهةةا 31( اشةةترا ات شةةهرياً أي )361إذا بلغةةأ اشةةترا ات المةةؤمن عليةةو ) -3

 .( سنة اشترا ا مهما  ان السن20 اً أي )( اشترا311)

( سنة وبلغ عمره سن الخمسين وإذا 20( اشترا اً شهرياً أي )311إذا بلغأ اشترا ات المؤمن عليو ) -4

 .( سنة وبلغ عمرها سن السادسة واألربعين21( اشترا اً شهرياً أي )241بلغأ اشترا ات المؤمن عليها )

( مةن المةادة 1بالعمل حتى تبلغ اشترا اتو الحد المشار إليةو فةي الفقةرة )يجوز للمؤمن عليو االستمرار  -0

( اشترا اً أي )خمس سنوات ( إذا  ان ذلك سيعطيو الح  فةي الحصةول علةى المعةا) 61على أن ال تزيد عن )

 . ما يجوز لو تسديد النقص في اشتراك التأمين دفعة واحدة عن حصتو حصة صاحب العمل

( مةن متوسةط األجةر الشةهري الةذي اتخةذ أساسةاً لتسةديد 1/421الشةيخوخة بواقةع ) ( يحسب معا)02مادة )

اشترا ات المؤمن عليو خالل السنة األخيرة وذلك عن  ل شهر من شهور االشتراك في هذا التأمين بما في ذلك 

( وفقةرة 2ة )( فقةر16مدة الخدمة السابقة التي سدد عنها مكافأة نهايةة الخدمةة أو الفةارق طبقةاً لةنص المةادة )

%( مةن متوسةط األجةر المشةار إليةو 111بحي  ال يجةاوز مجمةوع المعةا) ) .( من هذا القانون4( وفقرة )3)

 .%(01وبحد أدنى )

 

 الفصل الثاني

 معا) العجز رير المهني والوفاة

 

( 61( يسةةتح  معةةا) العجةةز ريةةر المهنةةي الكلةةي المسةةتديم إذا  انةةأ مةةدة االشةةترا ات فةةي التةةأمين )03مةةادة )

 .اشترا اً الشهري في السنة األخيرة أو على معا) الشيخوخة أيهما ا بر

( إذا انتهةةأ خدمةةة المةةؤمن عليةةو بسةةبب إصةةابتو بمةةرض ريةةر مهنةةي واسةةتنفذ إجازاتةةو المرضةةية 04مةةادة )

شةهراً ( فةأ ثر صةر  لةو 61والسنوية المنصةوص عليهةا فةي قةانون العمةل و انةأ مةدة اشةترا و فةي التةأمين )

( مةن هةذا القةانون علةى أن يجةرى لةو فحةص طبةي فةي المواعيةد وطبقةاً ألحكةام 03ألحكةام المةادة ) معا) طبقاً 

( من هذا القانون ويوقف المعا) في حالة زوال العجز أو إذا لم يقدم صاحبو للفحص الطبةي ويتبةع 03المادة )

ل وبحسةب المعةا) ( شةهراً علةى األقة36في صةر  المبلةغ المسةتح  عةن مةدة اشةتراك المتةوفي فةي التةأمين )

%( من متوسط األجر السنوي في السنة األخيرة أو على أساس معا) الشيخوخة أيهما ا بر يوزع 01بواقع )

 .على المستحقين بالتساوي

( مةن 03( يشترط الستحقاق معا) العجز رير المهني الكلي المستديم المنصةوص عليةو فةي المةادة )06مادة )

( مةن هةذا القةانون أن يثبةأ العجةز أو تقةع الوفةاة 00ص عليةو فةي المةادة )هذا القانون ومعا) الوفةاة المنصةو

أثناء خدمة المؤمن عليو أو في خالل سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو تقع الوفاة خالل المدة التي تحصةل فيهةا 

 .( من هذا القانون04المؤمن عليو على المعا) المنصوص عليو في المادة )

 

 الفصل الثال 
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 عويا الدفعة الواحدةاستحقاق ت

 

تؤدي المؤسسة تعويضاً من دفعة واحدة وإذا  انأ مةدة اشةتراك المةؤمن عليةو فةي التةأمين سةنة  -( أ07مادة )

 فأ ثر وذلك في األحوال اآلتية :

 .استقالة المؤمن عليها المتزوجة أو األرملة أو المطلقة شريطة إال يتم الصر  أل ثر من مرة واحدة -1

 .ن عليو اليمني من البالد بغرض العمل وطبقاً للشروط التي تحددها الالئحةهجرة المؤم -2

 .مغادرة األجنبي للبالد نهائياً  -3

عجز المؤمن عليو عجزاً  لياً مستديماً أو وفاة دون أن يتوفر في شأنو الشروط المنصةوص عليهةا فةي  -4

 .( من هذا القانون01،03،04،00المواد )

 .التقاعد دون أن تتوافر شروط استحقاق المعا) بلو  المؤمن عليو سن -0

% مةن 11( أعةاله بنسةبة 3( ،)2( )1يحدد التعويا في الحاالت المشار إليها في الفقةرة )أ( البنةود ) - ب

، مةن إجمةالي االشةتراك 12،10متوسط األجر السنوي األخير عن مدة االشتراك ) أو يحتسب التعويا بواقةع 

 المحصلة أيهما أفضل ( 

% من متوسط األجر السنوي األخيرة 12( أعاله على أساس 0( ،)4يحدد التعويا في الفقرة )أ( البنود ) -ج

 .عن مدة االشتراك

يراعى عند احتساب متوسط األجر الذي تقدر عليةو المعاشةات والتعويضةات المنصةوص عليهةا  -1( 08مادة ) 

من عليةو فةي نهايةة الخمةس سةنوات األخيةرة مةن في هذا الباب أال يجاوز الفةرق زيةادة أو نقصةا بةين اجةر المةؤ

%( فإذا زاد الفرق في حالتي النقص أو الزيادة عن هذا الحد تستبعد الزيادة 01خدمتو وأجره في بدايتها عن )

 .في الحالتين من متوسط األجر الذي يقدر المعاشات والتعويضات على أساسو

 لذين تحدد أجورهم بمقتضى تشريعات أو اتفاقيات جماعية يستثنى من أحكام الفقرة السابقة المؤمن عليهم ا -2

المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً ألحكام هذا الباب تعادل التزام صاحب العمةل بمكافةأة نهايةة  -1( 09مادة )

 .الخدمة محسوبة طبقاً لقانون العمل

ي الفقرة السابقة وبين أي مكافأة أسخى على صاحب العمل أداء الفرق بين المكافأة المشار إليها ف -2            

يستحقها المؤمن عليو وتقررها القوانين أو اللوائغ أو عقود العمل الفردية أو الجماعية أو المشتر ة أو ريرها 

 .ويؤديها صاحب العمل للعامل مباشرة على أساس األجر عند انتهاء الخدمة

 هي :  ( مدد التأمين التي يربط على أساسها المعا)61مادة )

المدد السابقة على سريان هذا القانون وادي عنها المةؤمن عليةو للمؤسسةة المبةالغ المنصةوص عليهةا  -1

 .( من هذا القانون4( و)3( والفقرة )2( فقرة )16في المادة )

 .مدد االشتراك في التأمين التالية لسريان القانون وأديأ عنها االشترا ات -2

ب المؤمن عليو ضمها علةى أن يةؤدي عنهةا االشةتراك المنصةوص عليهةا فةي المدد االعتبارية التي يطل -3

( على أساس اجر االشتراك عنةد طلةب الضةم ويةؤدي هةذه االشةترا ات أمةا دفعةو 49( من المادة )1،2البندين )

 .واحدة أو على أقساط طبقا للشروط والقواعد التي تنص عليها الالئحة

 .( من هذا القانون63المدد المنصوص عليها في المادة ي) -4

( في حساب مدد االشتراك في التأمين يجبر  سر الشهر إلى شهر ثم يجبر  سةر السةنة فةي مجموعةة 61مادة )

 .هذه المدد إلى سنة  املة إذا من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليو للمعا)



 13 

الث سةنوات علةى األقةل (  ل مؤمن عليو يخرج عن نطاق تطبي  القانون بعد االنتفاع بأحكامو لمدة ثة62مادة )

يح  لةو االسةتمرار فةي االشةتراك فةي تةأمين الشةيخوخة والعجةز والوفةاة علةى أن يةؤدي االشةتراك المنصةوص 

 .( من هذا القانون ووفقاً للشروط واألوضاع التي تنص عليها الالئحة49( من المادة )1،2عليها في البندين )

خاضةعين ألحكةام قةانون التقاعةد لمةوظفي الدولةة أو قةانون ( في حالة نقل أو تعيةين احةد األشةخاص ال63مادة )

التقاعد العسكري إلى عمل خاضع ألحكام قانون التقاعد لمةوظفي الدولةة أو قةانون التقاعةد العسةكري إلةى عمةل 

خاضةةع ألحكةةام هةةذا القةةانون أو العكةةس يلتةةزم صةةندوق التقاعةةد المةةدني والعسةةكري والمؤسسةةة بتبةةادل حصةةيلة 

طعأ من مرتبو أو أجره وأديأ لحسابو أو حصيلة حصة المؤمن عليو وحصةة صةاحب العمةل االشتراك التي اقت

في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من تاريخ الخضوع القانون الذي  ان معامالً بو حتى تاريخ تر ةو الخدمةة 

 .وتنظم الالئحة إجراءات تبادل االحتياطات وطريقة احتساب مدة الخدمة للمؤمن عليهم

( إذا توفي المؤمن عليو وتفي صاحب المعا) آل المعا) أو التعةويا إلةى المسةتحقين طبقةاً ألحكةام 64) مادة

 .هذا القانون ويوزع عليهم بالتساوي ويعادل توزيع المعا) إذا  ان للمتوفي حمل مستكن وذلك بعد والدتو

 ( يشترط في المستحقين ما يلي :60مادة )

 .رامل قد تم زواج المتوفي بها أو بهنثبوت أن تكون األرملة أو األ -1

 .أن يكون الزوج األرمل عاجزاً عن الكسب على أن يثبأ ذلك بقرار من طبيب المؤسسة -2

 .( سنة ويستثنى من ذلك18أال يكون األبناء أو ابخوة قد بلغوا سن ) -3

 .العاجز عن الكسب ويثبأ ذلك بقرار من طبيب المؤسسة - أ

( سنة والطالب بالتعليم الجةامعي الةذي لةم يبلةغ السادسةة 21لثانوي الذي لم يبلغ سن )الطالب بالتعليم ا - ب

 .والعشرين

 .أن تكون البنات واألخوات رير متزوجات -4

 .أال تكون األم متزوجة من رير والد المتوفي و ان يعولها المتوفي -0

 .أن يثبأ أن المتوفي  ان يعود والده -6

 .لإلخوة واألخواتأن يثبأ إعانة المتوفي  -7

 يوقف صر  المعا) للمستحقين في الحاالت اآلتية : -1( 66مادة )

التحاق احد المستحقين من الذ ور وابناث بعمل يحصل منو على دخل يعادل ما يستحقو مةن معةا) أو  - أ

 .يزيد عليو

 .عند بلو  الذ ور - ب

 .( سنة لمن ال يدرس18سن ) -1

 .لمرحلة الجامعية( سنة لمن يدرس في ا26سن ) -2

 .زواج األرمل والبنات واألخوات أو وفاتهن -ج         

 .زوال حالة العجز الموجبة الستحقاق المعا) -د          

 .تؤدي المؤسسة المعا) عن الشهر الذي وقع فيو سبب الوقف على أساس شهر  امل -2

بناء وابخوة واألخوات على شهادة المةيالد ( يعتمد في تحديد سن المؤمن عليو أو المستحقين من األ67مادة )

أو السن الوارد في البطاقة الشخصية أو العائلية أو أي مستند رسمي آخر أو شهادة تسنين صةادرة مةن الجهةة 

 المختصة 

 ( يعاد صر  المعا) لإلناث )األرملة ، البنات ، واألخوات ( في األحوال اآلتية : 68مادة )

 .تباراً من الشهر التالي للوفاةفي حالة ترملهن وذلك اع -1
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 .إذا تم طالقهن وذلك اعتباراً من الشهر التالي النتهاء العدة الشرعية -2

 (يعاد توزيع المعا) في األحوال اآلتية :69مادة )

إذا وجدت أ ثر من أرملة أو توقيأ إحداهن يرد معاشةها إلةى بةاقي األرمةل فةإذا لةم يكةن هنةاك أ ثةر مةن  -1

شها إلى أوالد المتوفي الذين يستحقون معاشا من تاريخ زواجها أو وفاتها ويسةري هةذا الحكةم أرملة يؤول معا

 .على الزوج المستح  في حالة وفاتو

في حالة إيقا  أو قطع معةا) احةد األوالد  لةو أو بعضةو ألي سةبب يةؤول مةا أوقةف أو قطةع إلةى بةاقي  -2

 .األرملة أن وجدت أوالد المتوفي ويؤول ماال يصر  من معا) األوالد إلى

إذا وقف قطع معا) احد الوالدين  لو أو بعضو ألي سةبب يةؤول مةا أوقةف أو قطةع إلةى اآلخةرين وفةي  -3

حالة إيقا  نصب الوالدين أو قطعة بالكامل يؤول إلى األرملة وفي حالة عدم وجود أرملة في تاريخ االستحقاق 

 .لى أوالد المتوفيأو  انأ األرملة قد توفيأ أو تزوجأ آل هذا النصيب إ

 في حالة زوال سبب إيقا  المعا)  لو أو بعضو يسترد ممن آل إليو. -4

يستح  المعا) عن  امل الشهر الذي تنتهي فيو الخدمة ببلو  سن التقاعد أو يثبأ فيو العجز  -1( 71مادة ) 

 .أو تقع فيو الوفاة ويصر  شهرياً في نهاية الشهر الذي استح  خاللو

يقا  المعا) أو قطعو يؤدي المعا) المستح  عن الشهر الةذي وقةع فيةو بسةبب ابيقةا  أو في حالة إ -3

 .القطع على أساس شهر  امل

( تؤدي المؤسسة لألرملة أو البنأ أو األخأ صاحبة المعا) عنةد زواجهةا مبلغةاً يعةادل معاشةها عةن 71مادة )

 .تة األشهر على بقية المستحقينستة أشهر تصر  دفعو واحدة على أن توزع حصتها بعد انقضاء الس

( في حالة وفاة المؤمن عليو المشترك في التأمين لمدة ستة أشهر على األقل تؤدي المؤسسةة إعانةة 72مادة )

ألسرتو تعادل اجر االشتراك عن شهر واحد لمصاريف الدفن وفي حالة وفاة صةاحب المعةا) تةؤدي المؤسسةة 

 .الغرضألسرتو إعانة تعادل معا) شهر واحد لنفس 

إذا فقد المؤمن عليو وخفي مكانو وانقطعأ أخباره ومضأ سةنة علةى ريابةو و ةان مشةتر ا فةي  -1( 73مادة )

( شةهراً ثةالث سةنوات علةى األقةل أو فقةد صةاحب المعةا) يصةر  36تأمين الشيخوخة والعجز والوفةاة لمةدة )

ذلةك اعتبةارادًا مةن أول الشةهر الةذي للمستحقين معاشاً شهرياً يعادل ما يستحقونو من معا) بافتراض وفاتو و

 .فقد فيو إلى أن يظهر أو يثبأ وفاتو حقيقة أو حكماداً 

إذا  ان فقد المؤمن عليو أثناء تأدية عملو أو بسببو فتقدر ابعانة بما يعادل معا) الوفاة عةن إصةابة العمةل -2

 .طبقاً ألحكام الباب الثال  من هذا القانون

ريخ الفقدان أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبةر تةاريخ الفقةد هةو تةاريخ بعد فوات أربع سنوات من تا -3

 .انتهاء الخدمة وذلك بالنسبة لتقدير المعا) وفقاً ألحكام هذا القانون

حكم على المؤمن عليو أو صاحب المعا) نهائياً بالسجن لمةدة عشةر سةنوات فةأ ثر أو بقةدر إذا  -1( 74مادة )

( 63لسةتين أيهمةا اقةل و ةان مشةتر ا فةي تةأمين الشةيخوخة والعجةز والوفةاة لمةدة )المدة الباقية لبلورةو سةن ا

شهراً يصر  للمستحقين معاشاً شهرياً يعادل ما يستحقون عنو من معا) بافتراض وفاتةو وذلةك اعتبةاراد  مةن 

 .تاريخ سجنو ويعاد المعا) إلى المسجون عند ابفراج عنو

صر  المعا) للمستحقين وفةي حالةة عةدم تةوافر شةروط اسةتحقاق  إذا توفي المسجون أثناء سجنو يستمر -2

المعا) للمؤمن عليو المسةجون تةؤدي المؤسسةة للمسةتحقين تعويضةاً مةن دفعةة واحةدة طبقةاً للفقةرة )ب( مةن 

 .( من هذا القانون07المادة )

 .( تحدد الالئحة قواعد وشروط أداء المنغ وابعانات70مادة )
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ع بين المعاشات المستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون ماعدا معا) العجز عن إصابة ال يجوز الجم -1( 76مادة )

العمل فيجوز الجمةع بينةو وبةين معةا) الشةيخوخة والعجةز والوفةاة بحية  ال يجةاوز مجمةوع المعاشةات إجةراء 

 .االشتراك عند وقوع ابصابة أو عند التقاعد أيهما ا بر

 .معا) عجز رير مهني يؤدي إليو المعا) األ بر إذا استح  المؤمن عليو معا) شيخوخة -2

 .لألوالد والبنات أن يجمعوا بين معاشين مستحقين عن والديهم -3

للمؤمن عليها أن تجمع بين معاشها الةذي تسةتحقو وبةين المعةا) الةذي يسةتح  لهةا مةن زوجهةا طبقةاً  -4

 .نصف المعا) األصغر الذي تستحقوألحكام هذا القانون وتؤدي لها المؤسسة المعا) األ بر مضافاً إليو 

 يجوز الجمع بين األجر والمعا) في األحوال اآلتية : -1( 77مادة )

 .إذا  ان المعا) مستحقاً عن إصابة عمل - أ

 .إذا  ان صاحب المعا) قد تجاوز سن التقاعد القانوني - ب

 .ة طبقاً ألحكام هذا القانونيجوز ألعضاء المجالس النيابية الجمع بين مكافأتهم والمعاشات المستحق -ج

 .للمؤمن عليها أن تجمع بين أجرها وحصتها من معا) زوجها -د

( مةن هةذا القةانون ال يجةوز لةألوالد والبنةات الجمةع بةين 66( من المادة )1مع مراعاة البند )أ( من الفقرة ) -2

 .األجور والمعا)

 

 الباب الخامس

 التامين على العاملين في الخارج

 

تسةةري األحكةةام الةةواردة فةةي هةةذا القةةانون بشةةأن تةةأمين الشةةيخوخة والعجةةز والوفةةاة علةةى اليمنيةةين  (78مةةادة )

 العاملين في الخارج وفقاً للشروط اآلتية :

 .أال يكون صاحب معا) طبقاً ألحكام هذا القانون أو أي قانون آخر معمول بو في الجمهورية -1

 .يقة أخرى رسمية تقوم مقاموأن يكون لو جواز سفر نافذ المفعول أو أي وث -2

أال يكون في الدولة التي تعمل بها قانون أو قوانين للتأمينات االجتماعية يحصل بمقتضاها على معةا)  -3

 .عند انتهاء خدمتو بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة

جةدول %( مةن شةريحة الةدخل يختارهةا مةن ال10( على المؤمن عليو أداء اشترا ات شهرية تعةادل )79مادة )

 .( المراف  لهذا القانون4رقم )

( يجوز للمؤمن عليو تعديل الشريحة التي يؤدي على أساسها االشتراك إلى الشريحة األعلى مباشةرة 81مادة )

 .أو إلى شريحة أدنى

( تؤدي المؤسسة للمؤمن عليو أو للمستحقين المعاشةات أو التعويضةات أو المةنغ المنصةوص عليهةا 81مادة )

 .ون ، إذا توفرت شروط استحقاقهافي هذا القان

 ( تنظيم الالئحة مايلي :82مادة ) 

 .شروط قواعد تعديل شريحة االشترا ات -1

 .قواعد وإجراءات سداد االشترا ات ومواعيدها و ذلك أحكام التوقف أو التأخير في سداد االشترا ات -2

 .يهم والمستحقين عنهم يفية أداء المعاشات والتعويضات والمنغ وابعانات للمؤمن عل -3
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( يجوز للمؤمن عليو ضةم مةدد اعتباريةة لمةدد االشةتراك فةي هةذا التةأمين علةى أن تةؤدي االشةترا ات 83مادة )

( من هذا القانون على أسةاس شةريحة الةدخل عنةد تقةديم الطلةب وتةؤدي االشةترا ات 79المشار ليو في المادة )

 .( من هذا القانون61( من المادة )3اً للبند )عن المدة المطلوبة دفعة واحدة أو على أقساط طبق

( للوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة التنسي  مةع جهةة العالقةة بتكليةف مةوظفين فةي السةفارات أو 84مادة )

 .القنصليات اليمنية لتنفيذ أحكام هذا القانون

 

 الباب السادس

 أحكامو عامة

 

ون تحصةةيل األمةةوال العامةةة والقةةوانين المعدلةةة لةةو ( يطبةة  فةةي شةةأن أمةةوال المؤسسةةة أحكةةام قةةان80مةةادة )

 .وللمؤسسة في سبيل ذلك إجراء الحجز التحفظي عن طري  القضاء

( على جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة أن تعل  التعامل مع أصحاب األعمال أو 86مادة )

اشةترا هم بالمؤسسةة ويصةدر الةوزير باالتفةاق المؤمن عليهم حتى تقديمهم للشهادات أو البطاقات الدالةة علةى 

 .مع الوزراء المختصين القواعد وابجراءات المتعلقة بتطبي  هذا الحكم

( ال يمنع من الوفاء بجميع مسةتحقات المؤسسةة حةل المنشةأة أو تصةفيتها أو إرالقهةا أو إفالسةها أو 87مادة )

أو البيع أو التنازل أو رير ذلك من التصرفات القانونية إدماجها في رير أو انتقالها بابرث أو الوصية أو الهبة 

التي ترتب عليها تغيير صاحب العمةل ويكةون الخلةف مسةئوالً بالتضةامن مةع أصةحاب األعمةال السةابقين وعلةى 

انفراد عن تنفيذ جميع االلتزامات المستحقة عليهم علةى انةو فةي حالةة أيلولةة المنشةاة بةابرث فتكةون مسةئولية 

 .منية في حدود ما آل إليو من تر والخلف التضا

( من هذا القانون ال تخةل أحكةام هةذا القةانون بمةا يكةون 09( والمادة )29( مع مراعاة أحكام المادة )88مادة )

للعمال من حقوق مكتسبة بمقتضى القةوانين أو اللةوائغ أو أنظمةة التةأمين أو المعاشةات أو االدخةار الخاصةة أو 

لمشتر ة أو ريرها ويلتزم أصحاب األعمةال المرتبطةون بتلةك األنظمةة بقيمةة الزيةادة عقود العمل الجماعية أو ا

 .بين ما يتحملونو في تلك األنظمة والحقوق المقررة لهم في قانون العمل

علةةى المؤسسةةة الوفةةاة بالتزاماتهةةا المقةةررة فةةي هةةذا القةةانون  املةةة بالنسةةبة للمةةؤمن علةةيهم  -1( 89مةةادة )

ولو لم يقم صاحب العمل باالشتراك عنهم في المؤسسة وتقدر الحقوق وفقاً ألحكام هذا والمستحقين عنهم حتى 

 .القانون ن مادامأ عالقة العمل بين صاحب العمل والعامل قد ثبتأ لدى المؤسسة

إذا لةم تتثبةةأ المؤسسةةة مةن صةةحة البيانةةات الخاصةةة بمةدة االشةةتراك فةةي التةأمين أو األجةةر ربةةط المعةةا) أو  -2

ا على أسةاس مةدة الخدمةة واألجةر ريةر المتنةازع عليهةا وللمؤسسةة الحة  فةي مطالبةة صةاحب صر  التعوي

 .العمل بجميع المبالغ المستحقة طبقاً ألحكام هذا القانون

علةةى المؤسسةةة أن تتخةةةذ مةةن الوسةةائل مةةا يكلةةةف تقةةدير المعاشةةات أو التعويضةةات أو ريرهةةةا  -1( 91مةةادة)

خةالل أربعةة أسةابيع مةن تةاريخ تقةديم المةؤمن عليةو أو المسةتحقين المنصوص عليها في هذا القانون وصرفها 

 .عنو طلب الصر  مرفقادًا بو المستندات التي تنص عليها الالئحة

إذا تأخر صر  المبالغ المستحقة عن المواعيد المقةررة التزمةأ المؤسسةة بنةاء علةى طلةب صةاحب الشةأن  -2

 .عن الميعاد المحدد بما ال يجاوز قيمة أصل المستحقات %( من قيمتها  ل يوم تأخير1بدفعها مضافاً إليها )

علةةى السةةلطات المختصةةة بتوثيةة  عقةةود الةةزواج إخطةةار المؤسسةةة بحةةاالت الةةزواج الخاصةةة  -1( 91مةةادة )

 .بالمستحقات في المعا)
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على أصحاب األعمال الذين يسةتخدمون احةد أصةحاب المعاشةات أو المسةتحقين عةنهم ممةن يحصةلون علةى  -2

طبقةاً ألحكةام هةذا القةانون أن يخطةروا المؤسسةة باسةم مةن يسةتخدمونو مةنهم وتةاريخ التحاقةو بالعمةل معاشات 

 .ومقدار أجره ورقم ربط معاشو وذلك خالل شهرين من تاريخ استخدامو

على  ل صاحب معا) أو مستح  أو من يصر  باسمو المعا) إبال  المؤسسة بكل تغيير في أسةباب  -4

 .إلى قطع المعا) أو خفضو أو وقفو وذلك خالل شهر على األ ثر من تاريخ التغييراالستحقاق الذي يؤدي 

( لصةةاحب المعةةا) وللمسةةتحقين عنةةو المنازعةةة فةةي قيمةةة المعةةا) أو التعةةويا بعةةد مضةةي خمةةس 92مةةادة )

سنوات من تاريخ ابخطار بربط المعةا) بصةفة نهائيةة أو مةن تةاريخ صةر  التعةويا وذلةك فيمةا عةدا حةاالت 

 .تسوية المعا) أو التعويا بسبب األخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسويةإعادة 

( لصةةاحب المعةةا) الحةة  فةةي الطعةةن فةةي قةةرار المؤسسةةة بعةةدم اسةةتحقاق المعةةا) أو التعةةويا أو 93مةةادة )

سةها تخفيضو أو وقفو أو سقوطو أمام القضاء أو أمام لجنة يشكلها الوزير يختار  ل طةر  شخصةاً يمثلةو ويرأ

 .قانوني يختار الوزير ويعتبر قرار أي منهما ملزمادًا للطرفين وال يجوز الطعن فيو

(  ال يجوز الحجز أو التنازل عن مسةتحقات المةؤمن عليةو أو صةاحب المعةا) أو تكةون األولويةة فةي 94مادة )

 .الحجز لدين النفقة

الحاالت التي تحددها اللةوائغ بنةاء علةى ال يجوز صر  المعا) إلى المقيمين في الخارج إال في  -1( 90مادة )

 .اقتراح المجلس وتحدد اللوائغ شروط وأوضاع تحويل المعا)

ال يجوز تحويل المعةا) المسةتح  طبقةاً ألحكةام هةذا القةانون للمةؤمن علةيهم أو المسةتحقين عةنهم األجانةب  -2

 .المثل تنظيم ذلكالذين يعودون نهائياً إلى بالدهم إال إذا  انأ هنالك اتفاقية للمعاملة ب

وفةةي حالةةة عةةدم وجةةود اتفاقيةةة يصةةر  لألجنبةةي عنةةد مغةةادرة للةةبالد الفةةرق بةةين مةةا صةةر  لةةو مةةن معةةا)  -3

ومجموع االشترا ات المدفوعة بما في ذلك مكافأة نهاية الخدمة المسددة للمؤسسة ويتم الصر  داخل أراضي 

 .الجمهورية وبعملتها الرسمية

عليو أو المستحقين عنو في تعويضات العجز المؤقأ وفةي المةنغ وابعانةات  يسقط ح  المؤمن -1( 96مادة )

 .بمرور سنة واحدة من تاريخ ابصابة والوفاة والزواج دون تقديم طلب صرفها

يسقط الح  في المعا) إذا لم تتم المطالبة بو أو لم يتم صةرفو لمةدة خمةس سةنوات مةن تةاريخ آخةر صةر   -2

 .تقاضاه

بل دعوى المطالبةة أو التعةويا إال طولبةأ المؤسسةة بهةا  تابةة خةالل خمةس سةنوات مةن ال تق -1( 97مادة )

 .التاريخ الذي تعتبر فيو المستحقات واجبو األداء

يعتبر أي إجراء تقوم بو أية جهة من الجهةات ابداريةة أو النقابيةة فةي مواجهةة المؤسسةة بالنسةبة لحقةوق  -2

 .للتقادم إذا تم في خالل خمس سنواتالمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم قاطعاً 

( تتسقط حقةوق المؤسسةة قبةل أصةحاب األعمةال والمةؤمن علةيهم وأصةحاب المعاشةات والمسةتحقين 98مادة )

 .بانقضاء عشر سنوات من تاريخ االستحقاق

 ( مع عدم ابخالل بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فةي أي قةانون آخةر تقطةع مةدة التقةادم أيضةاً 99مادة )

بالتنبيةةو علةةى صةةاحب العمةةل أو المةةؤمن علةةيهم أو أصةةحاب المعاشةةات أو المسةةتحقين بةةأداء المبةةالغ المسةةتحقة 

 .للمؤسسة بمقتضى هذا القانون بكتاب مسجل بعلم الوصول يتضمن بيانات بقيمة هذا المبالغ

تةأمين عةن  ةل أو ( ال يسري التقادم في مواجهة المؤسسة لصاحب العمل الذي يسب  اشترا و في ال111مادة)

 .بعا أعمالو أو باالشتراك عن أجور رير حقيقية إال من تاريخ علم المؤسسة بهذه الواقعة
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( تعفةةى المعاشةةات والتعويضةةات والمبةةالغ المسةةتبدلة التةةي تؤديهةةا المؤسسةةة مةةن الخصةةوم للرسةةوم 111مةةادة )

عليةةو و ةةذلك أقسةةاط المبةةالغ الضةةرائب بكافةةة أنواعهةةا وتعفةةى  افةةة االشةةترا ات المتقطعةةة مةةن أجةةر المةةؤمن 

 .المستبدلة من الخصوم للرسوم والضرائب بسائر أنواعها

( تعفى أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها االستشارية مهما  ان نوعهةا مةن جميةع 112مادة )

 مةةا تعفةةى  أنةةواع الضةةرائب والرسةةوم التةةي تفرضةةها الدولةةة بمةةا فيهةةا الرسةةوم الجمر يةةة والضةةرائب العقاريةةة

 .المؤسسة من الرسوم القضائية

( للةةوزير بنةةاء اقتةةراح مجلةةس ابدارة وبعةةد موافقةةة مجلةةس الةةوزراء إبةةرام اتفاقيةةات ثنائيةةة بةةين 113مةةادة )

 الجمهورية اليمنية والدول األخرى في  ل أو بعا فروع التأمينات االجتماعية وعلى األخص فيما يلي :

 .ات االجتماعيةلمنع ازدواج اشترا ات التأمين -1

 ،.لتحويل احتياطات التأمين إذا عاد المؤمن عليو إلى وطنو نهائياً  -2

لتحويةةل المعاشةةات التةةي اسةةتحقها المةةؤمن عليةةو فةةي حةةاالت إصةةابات العمةةل والشةةيخوخة والعجةةز ريةةر  -3

 .المهني إذا عاد إلى وطنو نهائياً 

 .لى حي  يقيمونلتحويل المعاشات إلى المستحقين في حالة وفاة عائلتهم إ -4

 .تتضمن االتفاقية قواعد وإجراءات التحويل وسعر الصر  -0

للمفتشين الذين تنتدبهم المؤسسةة مةن موظفيهةا بقةرار مةن الةوزير بنةاًء علةى اقتةراح مجلةس  -1( 114مادة )

الطالع ابدارة وفقاً لألحكام المنصوص عليها في قانون ابجراءات الجزائية ويكون لهم بموجب ذلك الح  في ا

 على السجالت والدفاتر واألوراق والمحررات والمستندات وريرها.

 .و ذلك بطلب البيانات الالزمة من أصحاب األعمال وإجراء أقصى التحريات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

 يلتزم أصحاب األعمال بتسهيل مهمة المفتشين وان يقدموا لهم معلومات صةادقة وصةحيحة وعلةى سةلطات -2

 .الشرطة مساعدة المفتشين المذ ورين عند قيامهم بوظيفتهم

( يخلف المفتشون ورؤساؤهم اليمين عند الوزير عند تعيينهم مفتشين بأن يقوموا بمهام وظيفةتهم 110مادة )

 .بأمانة وإخالص وإال يفشوا سراً من أسرار المهنة أو أي اختراع صناعي اطلعوا عليو بحكم وظيفتهم

 .يجوز للمؤمن عليو أن يستبدل جزءاً من معاشو التقاعدي مبلغاً نقدياً  -1( 116مادة )

 .يجوز للمستبدل أو خلفو في أي وقأ أن يسدد باقي أقساط االستبدال دفعة واحدة-2

 .ال يجوز ألحد المستحقين بعد وفاة المؤمن عليو أو المتعاقد استبدال جزء من استحقاقو في المعا) -4

 .وأسس وقواعد وإجراءات االستبدال بناء على اقتراح مجلس ابدارةتحدد الالئحة شروط  -0

( مع عدم ابخالء بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخةر يعاقةب بالعقوبةات المنصةوص عليهةا فةي 117مادة )

 .المواد التالية عن المخالفات المشار إليها

تتجةاوز خمسةة آال     أو بأحةد هةاتين ( يعاقب بالحبس مةدة ال تتجةاوز ثالثةة أشةهر وبغرامةة ال 118مادة )

العقوبتين  ل من تعمد إعطاء بيانات رير صحيحة وامتنع عةن إعطةاء البيانةات المنصةوص عليهةا فةي القةانون 

والالئحة أو القرارات المنفذة لو  ل من تعمةد عةن طرية  إعطةاء بيانةات ريةر صةحيحة دون الوفةاء بمسةتحقات 

 .تحكم المحكمة المختصة برد المبالغ التي صرفأ بدون وجو ح  وفي جميع األحوال .المؤسسة  املة

يعاقب بغرامة ال تتجاوز مائتي    ل صاحب عمل يحمل عمالو أي نصيب في نفقات التةأمين  -1( 119مادة )

لةم يةرد بهةةا نةص خةاص فةةي القةانون وتحكةم المحكمةةة المختصةة بةإلزام صةةاحب العمةل المخةالف بةةان للعمةال مةةا 

 .قات التأمينتحملوه من نف

 .تتعدد الغرامة عدد العمال الذين وقعأ في شأنهم المخالفة -2
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( يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسمائة   وال تتجاوز ألفةي   مةن يخةالف أي حكةم آخةر مةن أحكةام 111مادة)

 .هذا القانون أو الالئحة أو القرارات المنفذة لو

 .لمحكوم بها طبقاً ألحكام هذا القانون( تؤول إلى المؤسسة جميع المبالغ ا111مادة )

 أحكام ختامية 

( تدار األموال التأمينية وأوجو استثمارها بمعرفة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعضةوية  ةل 112مادة )

 .رئيس المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية -من :

 .و يل وزارة العمل والتدريب المهني -

 .و يل وزارة الصناعة -

اثنةان يمةةثالن أصةحاب األعمةةال مةةن الخاضةعين ألحكةةام هةذا القةةانون ويةةتم اختيةارهم عةةن طرية  االتحةةاد العةةام  -

 .للغر  التجارية والصناعية

 .اثنان يمثالن العمال من المؤمن عليهم يتم اختيارهم عن طري  االتحاد العام لنقابة عمال الجمهورية -

 .ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري -

( يتولى المجلةس تحديةد السةيولة النقديةة الواجةب االحتفةاظ بهةا لمواجهةة االلتزامةات التأمينيةة و ةذا 113مادة)

اعتماد الخطة المالية والسياسية االستثمارية للفائا من هذه األموال ومشةروع الموازنةة التقديريةة والحسةاب 

 .الختامي والمصادقة على القرارات واللوائغ المالية

( تختص الجهة المختصة طبقاً ألحكةام القةوانين النافةذة بتسةوية المنازعةات التةي تقةع بةين أصةحاب 114مادة )

 .األعمال والمؤسسة أو بين أصحاب األعمال والمؤمن عليهم

( تصدر الالئحة التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقةة مجلةس الةوزراء ومجلةس 110مادة )

 .الوزير الرئاسة بناء على عرض

م بشةان الضةمان االجتمةاعي الصةادر فةي عةدن وأحكةام  1981( لسةنة 1( تلغى أحكام القانون رقم )116مادة )

م بشان التأمينات االجتماعيةة الصةادر فةي صةنعاء و مةا يلغةي أي حكةم أو نةص 1987( لسنة 16القانون رقم )

 .يتعارض مع أحكام هذا القانون

 .هوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية( يعمل بهذا القرار الجم117مادة )

 صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

 هـ1411رمضان  20بتاريخ :

 م1991ابريل  11المواف  : 
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