
  التسمیة والتعاریف ومجال التطـبیق

  . یسمى ھذا القانون قانون التأمینات والمعاشات) : ١(مادة 
ألغراض تطبیق أحكام ھذا القانون یكون لأللفاظ والعبارات اآلتیة المعاني الموضحة ) : ٢(مادة 

  : أمام كل منھا ما لم تدل القرینة على خالف ذلك
  . الجمھوریة الیمنیة: الجمھوریـة 

  وزیر التأمینات والشئون االجتماعیة : الـوزیـر 
  . الھیئة العامة للتأمینات والمعاشات: الھیئـة 

  . رئیس الھیئة العامة للتأمینات والمعاشات: رئیس الھیئـة 
  : تسري أحكام ھذا القانون على) : ٣(مادة 

في المیزانیة العامة  أ ـ موظفي الدولة وعمالھا المعینین على وظائف دائمة مدرج لھا اعتمادات
للدولة وكذا موظفي وعمال القطاعین العام والمختلط والمعارین رسمیا للعمل في ھیئات أو 

  . منظمات عربیة أو أجنبیة
ب ـ شاغلي وظائف السلطة العلیا وأعضاء السلطة القضائیة والسلك الدبلوماسي والقنصلي في 

  . لذلك كل ما لم یرد بشأنھ نص خاص في القوانین المنظمة
  . ج ـ أي كادر أو جھة تنص قوانینھا وأنظمتھا على ذلك

  : ال یسري ھذا القانون على ) : ٤(مادة 
  . أفراد وضباط القوات المسلحة واألمن -١
  . المستفیدین من أحكام قانون التأمینات االجتماعیة الخاص بعمال ومستخدمي القطاع الخاص -٢
  . تتعارض مع أحكام ھذا القانونأي فئة أخرى لھا نظم تقاعد خاصة  -٣

  ـ :یشمل ھذا القانون مجاالت التامین التالیة) : ٥(مادة 
  . ا ـ تامین الشیخوخة والعجز والوفاة

  . التامین الصحي وإصابات العمل -ب
  . یكون التامین وفقا ألحكام ھذا القانون إلزامیًا) : ٦(مادة 
ال یجوز تحمیل المؤمن علیھ أي نصیب من نفقات التامین غیر المنصوص علیھا في ) : ٧(مادة 

  . ھذا القانون
  

  مصـادر تمـویل الصـندوق

  : تتكون موارد صندوق التأمینات والمعاشات من ) : ٨(مادة 
  . اشتراكات جھات العمل والمؤمن علیھم والمقررة وفقا ألحكام ھذا القانون -أ 
  . المبالغ التي یؤدیھا المؤمن علیھم عن مدد خدمة سابقة أو اعتباریة -ب  
  . القیمة الرأسمالیة لصنادیق التقاعد والضمان االجتماعي -ج 
المبالغ التي تلتزم بھا الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل  -د 

  . صدور ھذا القانون
لدى جھات العمل أي مبالغ مستحقة سبق تقریرھا وفقًا ألحكام قوانین أو  المبالغ المدینة -ھـ 

  . لوائح سابقة أو نظم وقرارات خاصة
  . حصیلة كسر العملة من صافي األجر أو الحافز أو المكافأة -و 
  . الھبات واإلعانات والوصایا -ز 
  . ریع استثمار ھذه األموال -ح 

من جملة األجور %) ٦(تلتزم جھة العمل بتسدید اشتراكاتھا للصندوق بواقـع ) : ٩(مادة 
لتامین إصابات العمل %) ١(األساسیة للمؤمن علیھم شھریا لتامین الشیخوخة والعجز والوفـاة و

  . ویتم تورید ھذه االشتراكات إلى الصندوق في المواعید المقررة لصرف المرتبات الشھریة



من األجر األساسي الشھري للمؤمن %) ٦(جھة العمل باستقطاع نسبة  تلتزم: ) : ١٠(مادة 
علیھ لتامین الشیخوخة والعجز والوفاة ویتم استقطاع ھذه النسب شھریا من األجر وال تتأثر بأیة 

  . استقطاعات تجرى علیھ
األجر الذي یجرى علیھ استقطاع نسب اشتراكات التأمینات المقررة وفقا ألحكام ): ١١(مادة 

ھو األجر األساسي المقرر قانونًا للمؤمن علیھ وال یشمل أي بدالت أو ) ١٠،  ٩( لمادتین ا
أجور إضافیة أو مكافآت ، ویجوز أن تتضمن الالئحة التنفیذیة تحدید األسس والقواعد التي 

یمكن بموجبھا شمول بعض البدالت األساسیة والمزایا التي یمكن أن تخضع لالستقطاع لغرض 
  . لمؤمن علیھ من ذلك فیما یتعلق بحقوقھ التقاعدیةاستفادة ا

  
  في تأمــین الشیـخوخة والعجـز والــوفاة

  : یمول تامین الشیخوخة والعجز والوفاة من الموارد التالیة ) : ١٢(مادة 
من جملة األجور األساسیة للمؤمن علیھم لدى %) ٦(جھة العمل بواقع  الحصة التي تلتزم بھا -أ 

  . ھذه الجھة وتورد شھریا للصندوق
من أجره األساسي وتورد شھریا %) ٦(الحصة التي یلتزم بھا المؤمن علیھ بواقع  -ب 

  . للصندوق
  : المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة وتشمل  -ج 

بھا الخزانة العامة للدولة عن مدد الخدمة السابقة لموظفي الدولة قبل تاریخ لمبالغ التي تلتزم -١
  . العمل بأحكام ھذا القانون

المبالغ التي تلتزم بھا جھة العمل في القطاعین العام والمختلط عن مدد الخدمة السابقة  -٢
  . للعاملین لدیھا قبل صدور ھذا القانون

  یھم مقابل ضـم خدمات سابقة أو اعتباریة المبالـغ التي یؤدیھـا المؤمن عل -٣
  . ریع استثمار أموال ھذا التامین -٣

تحسب من الخدمات الفعلیة الخدمة في جامعة الدول العربیة واألمم المتحدة ) : ١٣(مادة 
  : والمنظمات المنبثقة عنھا ویراعى ما یلي

في حالة تحمل جھة العمل باجر المعار تلتزم بتورید حصتھا وحصة المؤمن علیھ في  -١
  . اشتراكات تامین الشیخوخة شھریا للصندوق

في حالة عدم تحمل الجھة باألجر یتحمل المؤمن علیھ بحصتھ وحصة جھة العمل في  -٢
ه األساسي في اشتراكات تامین الشیخوخة عن مدة إعارتھ وتحسب الحصتان على أساس أجر

تاریخ اإلعارة مضافًا إلیھ أي زیادة طرأت على األجر في كل سنة من سنوات اإلعارة ویتم 
  . السداد للصندوق دفعة واحدة عند عودتھ أو على أقساط شھریة لمدة سنة كاملة

 تلتزم الجھة المعار إلیھا داخلیا بتسدید حصتھا في اشتراكات التأمینات على المؤمن) : ١٤(مادة 
من ھذا القانون وكذا نسبة اشتراك المؤمن علیھ بعد ) ٩(علیھ المعار وفقا ألحكام المادة

استقطاعھ من أجره األساسي وتؤدى االشتراكات للجھة المعار منھا شھریا لسدادھا للصندوق 
  . في المواعید المقررة لصرف المرتبات الشھریة

ن علیھ خالل مدة استدعائھ للخدمة تلتزم جھة العمل التي تصرف اجر المؤم) : ١٥(مادة 
العسكریة اإللزامیة بدفع اشتراكاتھا ، كما تلتزم ھذه الجھات بخصم اشتراك المؤمن علیھ من 
أجره األساسي وتورد ھذه االشتراكات إلى الصندوق في المواعید المقررة لصرف المرتبات 

  . ألغراض ھذا التامینالشھریة وتحتسب مدة التجنید اإللزامي ضمن مدة الخدمة الفعلیة 
تدخل في حساب الخدمة الفعلیة المدة التي یقضیھا المؤمن علیھ الموفد في بعثة أو ) : ١٦(مادة 

منحة دراسیة طبقا للقانون المنظم لذلك وتلتزم جھة العمل بتورید االشتراكات المنصوص علیھا 
جازة دراسیة أو خاصة من ھذا القانون ، وعلى الموظف الحاصل على إ) ١٠، ٩(في المادتین 

بدون أجر أن یؤدي حصتھ وحصة جھة العمل في تامین الشیخوخة دفعة واحدة إذا أراد ضم 



من ھذا القانون ) ١٣(ھذه المدة إلى خدمتھ الفعلیة مع مراعاة ما جاء بالفقرة الثانیة من المادة 
  . لیةوفي حالة عدم األداء ال تحسب المدد المشار إلیھا آنفًا ضمن خدمتھ الفع

یجوز بقرار جمھوري بناء على عرض الوزیر وبعد موافقة مجلس الوزراء ) : ١٧( مادة 
تعدیل نسب االشتراكات المقررة في ھذا القانون ، أو إضافة موارد جدیدة خالف ما ھو محدد 

  . بھذا القانون
ثالثة أشھر على كل جھات العمل أن تقدم للھیئة بیانات دوریة إجمالیة ومفصلة كل ) : ١٨(مادة 

عن المبالغ واالشتراكات الملتزمة بتوریدھا للصندوق وفقًا ألحكام ھذا القانون وما تم توریده 
بالفعل من واقع ما حدث ودون االتجـاه إلى التخمـین أو التقدیر الجزافي المؤدي إلى إعطاء 

عن إجراء  صورة مخالفة بغرض التنقیص من حجم المبالغ واالشتراكات المقررة علیھـا فضًال
  .المطابقة والتأكد في نھایة كل عام

  
  استــحقاق معـش التقـاعد

  : یستحق المؤمن علیھ معاشا تقاعدیًا في إحدى حاالت التقاعد التالیة ) : ١٩(مادة 
  . خمسة وثالثین سنة كاملة خدمة فعلیھ) ٣٥(عند إكمال المؤمن علیھ  -١
ثالثین سنة خدمـة فعلیـھ ، ) ٣٠(إذا تقاعد المؤمن علیھ بناًء على طلبھ بعد إتمام الرجل -٢

  . خمسة وعشرین سنھ خدمة فعلیة مھما كان سن المؤمن علیھ) ٢٥(والمرأة 
خمسة وعشرین سنھ خدمة ) ٢٥(إذا تقاعد المؤمن علیھ بناء على طلبھ بعد إتمام الرجل  -٣

عشرین سنة خدمة فعلیة ، ) ٢٠(الخمسین ، والمرأة بعد إتمامھا ) ٥٠(فعلیھ وبعد بلوغھ سن 
  . السادسة واألربعین) ٤٦(وبعد بلوغھا سن 

خمسة عشر سنة ) ١٥(تقاعد المؤمن علیھ لبلوغ الرجل سـن الستین ومدة خدمتھ الفعلیة  -٤
  . ةعشر سنوات كامل) ١٠(الخامسة والخمسین ومدة خدمتھا ) ٥٥(كاملة وبلوغ المرأة سن 

خمسة وعشرین سنة خدمة فعلیة إذا كان انتھاء الخدمة بقرار ) ٢٥(عند إكمال المؤمن علیھ  -٥
  . تأدیبي أو بحكم قضائي

عند انعدام اللیاقة الصحیة في المؤمن علیھ نتیجة إصابة عمل ترتب عنھا عجز كلي مستدیم  -٦
  . بمقتضى قرار من الجھات الطبیة المختصة ومھما كانت مدة خدمتھ

عند انعدام اللیاقة الصحیة للمؤمن علیھ لغیر إصابات العمل وترتب عنھا عجز كلي بمقتضى  -٧
  . قرار من الجھات الطبیة المختصة مھما كانت مدة خدمتھ

  . عند وفاة المؤمن علیھ ألي سبب كان ومھما كانت مدة خدمتھ -٨
  : یكون التقاعد إلزامیًا في الحاالت التالیة ) : ٢٠(مادة 

  . سنھ) ٥٥(للرجل والمرأة ) ٦٠(بلوغ المؤمن علیھ سن  -أ 
  . سنھ كاملة) ٣٥(إكمال المشمولین بأحكام ھذا القانون مدة خدمة فعلیة قدرھا  -ب 

یستحق ) ١٩(إذا انتھت خدمة المؤمن علیھ في غیر الحاالت المذكورة في المادة ) : ٢١(مادة 
  : ھذا القانون وتصرف في األحوال اآلتیةمن ) ٢٤(مكافأة نھایة الخدمة وفقًا للمادة 

  . الخروج نھائیا عن نطاق قوانین التأمینات الساریة -١
  . ھجرة المؤمن علیھ خارج الجمھوریة -٢
  . استقالة المؤمن علیھ لمرافقة الزوج المھاجر أو لرعایة األسرة أو للزواج -٣

ن وزارة الخدمة المدنیة یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء بالتنسیق بی) : ٢٢(مادة 
واإلصالح اإلداري ، وللھیئة التعاقد أو إعادة تعیین المتقاعد إذا كان قادرًا على العمل واقتضت 

  : الضرورة ذلك وبحد أقصى خمس سنوات ویراعى ما یلي 
سنھ خدمھ فعلیھ جاز لھ الجمع بین أجره الجدید ومعاشھ ) ٣٥(إذا كان تقاعده تم بعد إتمامھ  -أ 

اعدي وال یستقطع من أجره االشتراكات المقررة في ھذا القانون وال یستحق عن مدة خدمتھ التق
  . الالحقة أي مستحقات مقرره وفقا ألحكام ھذا القانون



إذا كانت مدة خدمة المتقاعد التي تم احتسابھا لتسویة معاشھ التقاعدي قبل إعادتھ للعمل تقل  -ب 
من أجره الجدید حصتـھ في االشتراك المقـرر بالمادة  خمسة وثالثین عاما فیستقطع) ٣٥(عن 

من ھذا القانون حتى بلوغ مدة ) ٩(وتتحمل جھـة العمل باشتراكاتھا المقررة بالمـادة ) ١٠(
سنة أو بلوغ السن اإللزامي للتقاعد أیھما اقرب ، ویوقف صرف المعاش التقاعدي ) ٣٥(الخدمة 

لمستحق عن مدة الخدمة الجدیدة ویضاف الناتج على عند إعادتھ للخدمة ویتم تسویة المعاش ا
  . المعاش السابق بحیث ال یتجاوز مجموع المعاشین األجر األساسي األخیر

  
  التقـاعدي والمكــافأة المعـاش احتساب

من األجر ) جزء من أربعمائة وعشرین جزء ١/٤٢٠(یحسب معاش التقاعد بواقع ) : ٢٣(مادة 
من شھور الخدمة الفعلیة ، وفي حساب مدة الخدمة تجبر كسور األساسي األخیر عن كل شھر 

  . الشھر إذا زادت عن النصف وتھمل إن قلت عن ذلك
تصرف جھة العمل للمستحقین عن المؤمن علیھ في حالة وفاتھ تعویضا نقدیا بواقع ) : ٢٥(مادة 

شھرین من أجره األساسي األخیر وتصرف فور اإلبالغ عن الوفاة بموجب شھادة الوفاة 
  . الصادرة من السجل المدني لتجھیزه وتكفینھ

ر األساسي األخیر عن كل شھر من األج% ٩تحسب مكافأة نھایة الخدمة بواقع ) : ٢٤(مادة 
  . كامل من شھور الخدمة الفعلیة بشرط أالَّ تقل مدة الخدمة عن سنھ كاملة

إذا انتھت خدمة المؤمن علیھ بسبب وفاة طبیعیة أو عجز كلي مستدیم من غیر ) : ٢٦(مادة 
حاالت إصابات العمل استحق معاشا تقاعدیًا من الھیئة حسب مدة خدمتھ الفعلیة شریطة أالَّ یقل 

  . مبلغ المعاش عن الحد األدنى لألجور أو نصف أجره األساسي األخیر أیھما أكبر
 یجوز أن یقل مبلغ المعاش التقاعدي عن الحد األدنى العام لألجور وذلك في ال) : ٢٧(مادة 

  . من ھذا القانون) ١٩(جمیع األحوال المؤھلة للتقاعد وفق أحكام المادة 
یستحق المؤمن علیھم المشمولین بأحكام ھذا القانون معاشا تقاعدیا بنسبة ) : ٢٨(مادة 

سنة كاملة، وال ) ٣٥(لوغ مدة الخدمة الفعلیة من األجر األساسي المستحق عند ب%) ١٠٠(
یجوز أن یزید المعاش عن األجر األساسي المستحق في تاریخ بلوغ مدة الخدمة المشار إلیھا في 

  . الفقرة السابقة إذا زادت عن ذلك وال یصرف أي مستحقات مالیة عن مدة الخدمة الزائدة
تحقین عنھ معاش شھرین لمواجھة تكالیف إذا توفى المتقاعد تصرف الھیئة للمس) : ٢٩(مادة 

  . الجنازة
  . ـ یجوز للمؤمن علیھ أن یستبدل جزءا من معاشھ التقاعدي بمبلغ نقدي١) : ٣٠(مادة 

  . ـ یجوز للمستبدل أو خلفھ في أي وقت أن یسدد باقي قیمة أقساط االستبدال دفعة واحدة٢
المتقاعد استبدال جزء من استحقاقھ في ـ ال یجوز ألحد المستحقین بعد وفاة المؤمن علیھ أو ٣

  . المعاش
  . ـ تحدد الالئحة أسس وقواعد االستبدال٤
  

  التامـین الصحي

یسقط حق المؤمن علیھ المصاب إصابة عمل في اإلجازات المرضیة المقررة ) : ٣٩(مادة 
للمصاب وتعامل فترة إصابتھ كإجازة اعتیادیة كما یسقط حقھ في التعویض النقدي وذلك في أٍي 

  : من الحاالت التالیة 
  . إذا تعمد المؤمن علیھ إصابة نفسھ -أ 
فاحش ومقصود من جانب المؤمن علیھ ویعتبر في حكم إذا حدثت اإلصابة بسبب سؤ سلوك  -ب 

  : ذلك ما یلي 



  . كل فعل یأتیھ المؤمن علیھ تحت تأثیر المخدرات أو المسكرات -١
كل مخالفة صریحة إلرشادات الصحة والسالمة المھنیة والتعلیمات الوقائیة المعلن عنھا  -٢

  . شفویا أو كتابیا في مكان العمل
لیھ المصاب في عرض نفسھ للعالج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسھ عشر إذا قصر المؤمن ع -ج 

  . یوما من تاریخ اإلصابة دون مبرر مشروع
إذا لم یمتثل لتعلیمات الطبیب التي تتمشى والقواعد الفنیة لمھنة الطب أو قام بمخالفة تلك  -د 

  . التعلیمات أثناء العالج الطبي
إذا غادر الجمھوریة أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجھات الطبیة وسبب ذلك  -ھـ 

  . عرقلة العالج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غیر متوقعة
  : یمول التامین الصحي من الموارد التالیة ) : ٤٠(مادة 

ألساسیة للمؤمن علیھم االشتراكات الشھریة التي تلتزم بھا جھة العمل من إجمالي األجور ا -١
  . لدیھا وتورد شھریا للصندوق

  . ریع استثمار ھذه األموال -٢
تصدر الالئحة الخاصة بنظام الرعایة الصحیة بقرار جمھوري بعد موافقة مجلس ) : ٤١(مادة 

الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزیر بحیث تتضمن كافة القواعد واألحكام 
  . رعایة الطبیة، ونسبة االشتراكاتالتفصیلیة للتامین وال

ال ینتفع المؤمن علیھ بأحكام العالج والرعایة الطبیة طوال إعارتھ خارج ) : ٤٢(مادة 
  . الجمھوریة

  
  الفصل الثالث 

  
  التــامین الصحي وإصـابات العـــمل

  : یمول تأمین إصابات العمل من الموارد التالیة) : ٣١(مادة 
من إجمالي األجور األساسیة %) ١(االشتراكات الشھریة التي تلتزم بھا جھة العمل بواقع -١

  . الشھریة للمؤمن علیھم لدیھا وتورد للصندوق شھریا وبانتظام
  . ریع استثمار ھذه األموال -٢

   :إذا أصیب المؤمن علیھ بإصابة عمل فعلى جھة العمل القیام باإلجراءات التالیة ) : ٣٢(مادة 
  . أن تقدم اإلسعافات األولیة للمؤمن علیھ المصاب -١
  . أن تتولى نقل المؤمن علیھ المصاب فورًا إلى مكان العالج المناسب -٢
أن تجري التحقیق في اإلصابة باالشتراك مع لجنة الصحة والسالمة المھنیة في المنشاة مبینا  -٣

المصاب إذا سمحت حالتھ بذلك على أن ظروف اإلصابة بالتفصیل واثبات أقوال الشھود وأقوال 
یوضح التحقیق ما إذا كانت اإلصابة نتیجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وترسل نسخھ من 

  . التقریر إلى الھیئة خالل أسبوع على األكثر
  . یجوز للھیئة إجراء التحقیق في إصابة العمل وظروفھا -٤

ینوبھ أن یبلغ جھة العمل أو الھیئة أو أي مركز على المؤمن علیھ المصاب أو من ) : ٣٣(مادة 
شرطة بأي حادث عمل یكون سببًا في إصابتھ مع إیضاح المكان والزمان والظروف التي أدت 

  . إلى اإلصابة
ـ على جھة العمل إبالغ الھیئة عن كل إصابة عمل تقع للمؤمن علیھ خالل أسبوع ١) :٣٤( مادة 

ة من اإلخطار وفق النموذج المقرر على أن تعتمد ذلك من تاریخ وقوعھا ویسلم المصاب صور
  . لجنة الصحة والسالمة المھنیة في المنشاة

ـ على جھة العمل إبالغ الشرطة عن كل وفاة أو إصابة جسیمة یصاب بھا أحد المؤمن علیھم ٢
إصابة تعجزه عن العمل أو حادث یكون الدافع من ورائھ جریمة یعاقب علیھا القانون وذلك 



ل أسبوع من تاریخ وقوع الحادث وتستثنى من ذلك األمراض المھنیة وعلى الشرطة أن خال
تبین ظروف الحادث بالتفصیل وتثبت فیھ أقوال المصاب إذا سمحت حالتھ الصحیة بذلك على 
أن یوضح التحقیق ما إذا كان الحادث نتیجة عمد أو سؤ سلوك فاحش ومقصود وما إذا كانت 

  . ى شخص آخرمسئولیة الحادث تقع عل
ـ على جھة العمل إبالغ الھیئة وجھا ت الصحة والسالمة المھنیة بأي مرض مھني مبین في ٣

یصاب بھ المؤمن علیھ أثناء الخدمة وذلك خالل أسبوع بعد اكتشاف ) ٢(الجدول المرفق رقم 
المرض طبیا على أن یسلم المصاب صورة من اإلخطار وفق النموذج المقرر ویجوز للمؤمن 

  . ھ المصاب بمرض مھني أن یبلغ الھیئة مباشرة بأي وسیلة إذا لم تقم جھة العمل بذلكعلی
ـ على جھة العمل إبالغ الھیئة عندما یشفى المؤمن علیھ المصاب ویسمح لھ بالعودة لمزاولة ٤

  . عملھ من جدید وفقا للنموذج المقرر من قبل الھیئة
ھم المعرضین لإلصابة بإحدى األمراض تلتزم جھة العمل بفحص المؤمن علی) : ٣٥(مادة 

الملحق بھذا القانون وذلك في أوقات دوریة أو في أي وقت ) ٢(المھنیة المبینة في الجدول رقم
  . كان تقتضیھا ظروف الصحة والسالمة المھنیة في العمل

تعتبر الھیئة مسئولة عن مستحقات المؤمن علیھ خالل مدة سنة من تاریخ انتھاء ) : ٣٦(مادة 
دمتھ إذا ظھرت علیھ أعراض مرض مھني سواء كان بال عمل أو كان یشتغل في صناعة ال خ

  . ینشئ عنھا ھذا المرض
تتولى الھیئة القیام بتسجیل اإلصابة المبلغ عنھا واستكمال اإلجراءات المتعلقة بھا ، ) : ٣٧(مادة 

  . وفاةودفع التعویض النقدي عند ثبوت العجز الكلي أو الجزئي المستدیم أو ال
على المؤمن علیھ االلتزام بالتعلیمات المبینة أدناه عند اإلصابة وأثناء فترة العالج ) : ٣٨(مادة 

  : الطبي وھي
المبادرة إلى عرض نفسھ للعالج فورًا خالل مدة أقصاھا خمسة عشر یومًا من تاریخ  -١

  . اإلصابة أو اكتشاف المرض المھني
العالج الطبي التي تتمشى والقواعد الفنیة والصحیة لمھنة  أن یمتثل لتعلیمات الطبیب أثناء -٢

  . الطب ، وعلیھ تنفیذ تلك التعلیمات وعدم مخالفتھا
  

  التامـین الصحي

یسقط حق المؤمن علیھ المصاب إصابة عمل في اإلجازات المرضیة المقررة ) : ٣٩(مادة 
تعویض النقدي وذلك في أٍي للمصاب وتعامل فترة إصابتھ كإجازة اعتیادیة كما یسقط حقھ في ال

  : من الحاالت التالیة 
  . إذا تعمد المؤمن علیھ إصابة نفسھ -أ 
إذا حدثت اإلصابة بسبب سؤ سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن علیھ ویعتبر في حكم  -ب 

  : ذلك ما یلي 
  . كل فعل یأتیھ المؤمن علیھ تحت تأثیر المخدرات أو المسكرات -١
كل مخالفة صریحة إلرشادات الصحة والسالمة المھنیة والتعلیمات الوقائیة المعلن عنھا  -٢

  . شفویا أو كتابیا في مكان العمل
إذا قصر المؤمن علیھ المصاب في عرض نفسھ للعالج ولفترة تمتد إلى ما بعد خمسھ عشر  -ج 

  . یوما من تاریخ اإلصابة دون مبرر مشروع
لیمات الطبیب التي تتمشى والقواعد الفنیة لمھنة الطب أو قام بمخالفة تلك إذا لم یمتثل لتع -د 

  . التعلیمات أثناء العالج الطبي
إذا غادر الجمھوریة أو انتقل من منطقة إلى أخرى دون إشعار الجھات الطبیة وسبب ذلك  -ھـ 

  . عرقلة العالج المناسب مما أدى إلى مضاعفات غیر متوقعة
  : یمول التامین الصحي من الموارد التالیة ) : ٤٠(مادة 



االشتراكات الشھریة التي تلتزم بھا جھة العمل من إجمالي األجور األساسیة للمؤمن علیھم  -١
  . لدیھا وتورد شھریا للصندوق

  . ریع استثمار ھذه األموال -٢
مھوري بعد موافقة مجلس تصدر الالئحة الخاصة بنظام الرعایة الصحیة بقرار ج) : ٤١(مادة 

الوزراء ومجلس الرئاسة بناء على عرض الوزیر بحیث تتضمن كافة القواعد واألحكام 
  . التفصیلیة للتامین والرعایة الطبیة، ونسبة االشتراكات

ال ینتفع المؤمن علیھ بأحكام العالج والرعایة الطبیة طوال إعارتھ خارج ) : ٤٢(مادة 
  . الجمھوریة

  
  الفصل الثالث 

  
  الحقــوق المالــیة للمصـاب

إذا انتھت خدمة المؤمن علیھ بالوفاة أو العجز الكلي المستدیم نتیجة إصابة عمل ) : ٤٣(مادة 
من األجر األساسي األخیر مھما كانت مدة %) ١٠٠(وثبت ذلك یسوى المعاش على أساس 

ریال یصرف دفعة واحدة للمصاب أو ) ٣٩٠٠٠(الخدمة الفعلیة إضافة إلى تعویض نقدي یعادل 
  . بعدهللمستحقین من 

إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزئي مستدیم تؤدي الھیئة للمصاب تعویضا نقدیا دفعة ) : ٤٤(مادة 
  . واحدة یعادل نسبة ذلك العجز من تعویض العجز الكلي المستدیم

  . المرافـق لھذا القانون) ١(تقدر نسب العجـز بحسـب ما ھو محـدد بالجـدول رقم) : ٤٥(مادة 
قدیر مبلغ التعویض النقدي إلصابات العمل تقدر قیمة التعویض عن ألغراض ت) : ٤٦(مادة 

ریال شریطة أن تكون جھة العمل قد سددت ) ٣٩٠٠٠(الوفاة أو العجز الكلي المستدیم بمبلغ
  . حصة اشتراكھا في تامین إصابات العمل المقررة في ھذا القانون

مجلس الوزراء بناء على یجوز بقرار من رئیس مجلس الوزراء بعد موافقة ) : ٤٧(مادة 
وجدول ) ١(عرض الوزیر ووزیر الصحة تعدیل جدول تحدید وتقدیر درجة العجز رقم 

  . الملحقین بھذا القانون) ٢(األمراض المھنیة رقم 
إذا توفى المؤمن علیھ أو المتقاعد یستحق من كان یعولھم شرعًا وھم األرملة ـ ) : ٤٨(مادة 

إلناث والمعالین من الوالدین واإلخوة واألخوات وأبناء االبن األرمل ـ األبناء من الذكور وا
المتوفي المعاش أو المكافأة المقررة طبقًا ألحكام ھذا القانون وتوزع علیھم بالتساوي ، وإذا 

توفى المؤمن علیھ عن زوجة أو زوجات حوامل ُأعید توزیع المعاش عند الوالدة طبقا للفقرة 
  . السابقة

  
  لمعاشات التقـاعد والمكـافآتالمستحقـون 

تصرف مكافأة نھایة الخدمة عند وفاة المؤمن علیھ للمستحقین عنھ إذا لم یكن قد ) : ٤٩(مادة 
  . استلمھا أو انتفع بھا وتوزع علیھم وبالتساوي

إذا انقطع المستحق أو المتقاعد عن استالم المعاش أكثر من سنة واحدة بدون عذر ) : ٥٠(مادة 
لى الصندوق وال یعاد صرف المعاش إال من تاریخ المطالبة بھ ، أما إذا كانت مدة آل المعاش إ

  . انقطاعھ تقل عن سنھ احتفظ بحقھ حتى عودتھ وتصرف لھ
ال یجوز المنازعة في قیمة المستحقات التي نشأت طبقًا ألحكام ھذا القانون بعد ) : ٥١(مادة 

أو من تاریخ صرفھا عدا حاالت إعادة  مضي ثالثة أعوام من تاریخ تحدیدھا بصفة نھائیة
  . تسویة المستحقات نتیجة للسھو والخطأ الذي یقع عند حساب المستحقات



ال یجوز تجمید المستحقات التي تقررت وفقًا ألحكام ھذا القانون إالَّ بمقتضى حكم ) : ٥٢(مادة 
  . قضائي

لمحكمة ، وذلك في حالة ـ یجوز الحجز على نسبة من معاش التقاعد تحددھا ا١) : ٥٣(مادة 
  . سداد نفقة شرعیة بمقتضى حكم قضائي

  . من المعاش التقاعدي لسداد دین حكومي%) ٢٠(ـ یجوز الحجز على نسبة ال تزید عن ٢
  . ـ في حالة تزاحم النفقة والدین تقدم النفقة على الدین إذا زادت عن نصف المعاش٣

ن علیھ أو صاحب المعاش من المستحقات ال یجوز حرمان المستحقین عن المؤم) : ٥٤(مادة 
  . التي تنشا طبقا ألحكام ھذا القانون إذا توافرت شروط االستحقاق

  : یوقف عن المستحق حصتھ في معاش التقاعد عند وفاتھ أو في الحاالت التالیة ) : ٥٥(مادة 
 ٢١لوغ سن سنة لمن ال یدرس أو عند ب ١٨عند العمـل أو عند بلـوغ سن : بالنسبة للذكور  -أ 

سنھ لمن یدرس بالمرحلة الجامعیة ویستثنى من ذلك  ٢٦سنة لمن یدرس بالمرحلة الثانویة و
  . حاالت العجز عن العمل التي تثبت بقرار من اللجنة الطبیة المختصة

بالنسبة لإلناث عند زواجھا أو التحاقھا بعمل تحصل منھ على اجر فإذا ترملت المستحقة  -ب 
المعاش فور ترملھا إذا لم تكن مستحقة لمعاش آخر عن زوجھا المتوفى وفي  یعاد لھا نصیبا من

  . حالة الطالق یعاد لھا نصیبھا من المعاش بعد انقضاء العدة الشرعیة
تؤدي الھیئة للمستحقة من اإلناث البكر عند زواجھا للمرة األولى مبلغا یعادل ) : ٥٦(مادة 

نصیبھا في المعاش عن سنة كاملة تصرف لھا دفعة واحدة وال تصرف ھذه المنحة إالَّ لمرة 
واحدة فقط ، على أن یوزع نصیبھا في المعاش بعد انقضاء السنة على بقیة المستحقین 

  . بالتساوي
ال یجوز للمستحقین الحصول على أكثر من معاش فإذا استحقوا أكثر من معاش ) : ٥٧(دة ما

أدى إلیھم المعاش األكثر فائدة إالَّ إذا كان المعاشان مستحقان عن والدین خاضعین ألحكام ھذا 
  . القانون فیجوز الجمع بینھما

لتي تحددھا الھیئة على المستحقین أن یرفقوا بطلب الصرف على النماذج ا) : ٥٨(مادة 
  : المستندات والوثائق التالیة

مع مراعاة ما ھو منصوص علیـھ في المواد السابقـة أي معاش أو تعویض أو أي ) : ٥٩(مادة
مبالغ أخرى نشأت طبقا ألحكام ھذا القانون أو القوانین السابقة ولم یطالب بھا صاحبھا في میعاد 

  . ھائیا ھذه الحقوق وتؤول للصندوقأقصاه خمس سنوات من تاریخ نشوئھا تسقط ن
تسقط الحقوق التقاعدیة نھائیا عن المؤمن علیھ أو صاحب المعاش في الحالتین ) : ٦٠(مادة

  : التالیتین
  . إذا التحق بخدمة عسكریة لدولة أخرى دون إذن مسبق من حكومة الجمھوریة الیمنیة -أ 
  . حدى الدول األجنبیةإذا حكم علیھ بعقوبة عن جریمة جاسوسیة لمصلحة إ -ب 

  
  أحكام عامـة

ألغراض احتساب معاش التقاعد یكون إثبات السن بشھادة رسمیة من سجالت ) : ٦١(مادة 
الموالید أو السجل المدني أو حكم قضائي أو أي مستند رسمي تم اعتماده في تاریخ التعیین فإذا 

تعذر ذلك یتم تقدیر السن بمعرفة اللجنة الطبیة المختصة لتحدید سنھ ویعتبر تاریخ بطاقة 
الصادرة عن اللجنة الطبیة المشار إلیھا مطروحا منھ السن الوارد بھا یعتبر الناتج تاریخ التسنین 

میالد الموظف بالیوم والشھر والسنة ، وإذا كان الیوم والشھر مجھولین یحسب السن من الیوم 
  . األول من شھر ینایر من سنة المیالد

یت حالتھم قبل صدور ھذا القانون یحتفظ للمتقاعدین واسر المتوفین الذین سو) : ٦٢(مادة 
  . بحقوقھم المكتسبة إذا زادت على ما ھو منصوص علیھ في ھذا القانون



من أیة زیادة تطرأ على جدول مرتبات %) ٥٠(یمنح المتقاعدون واسر المتوفین ) : ٦٣(مادة 
لعمل موظفي وعمال الدولة والقطاعین العام والمختلط وتلتزم الخزانة العامة للدولة وجھة ا

  . بتورید المبالغ التي نشأت عن ھذه الزیادة سنویًا للصندوق
على كافة جھات العمل المشمولة بأحكام ھذا القانون إخطار الھیئة بأسماء الموظفین ): ٦٤(مادة

  . المتوقع إحالتھم للتقاعد مع كافة البیانات الخاصة بھم وذلك قبل ستة أشھر من تاریخ اإلحالة
ال الصندوق وأوجھ استثماراتھا بمعرفة مجلس إدارة یشكل برئاسة الوزیر تدار أمو): ٦٥(مادة

  : وعضویة كل من
  . ـ وزیر المالیـة

  . ـ وزیر الخدمة المدنیة واإلصالح اإلداري
  . ـ وزیر الصناعـة
  . ـ وزیر التخطیـط

  . ـ محافظ البنك المركزي
  . ـ رئیس الھیئـة

  . ویجوز تعدیل ھذا التشكیل بقرار جمھوري
یتولى المجلس تحدید السیولة النقدیة الواجب االحتفاظ بھا لمواجھة التزامات ) : ٦٦(مادة 

الصندوق ، وكذا اعتماد الخطة المالیة والسیاسة االستثماریة لفائض أموالھ ومشروع الموازنة 
  . التقدیریة والحساب الختامي والمصادقة على القرارات واللوائح المتعلقة بشئون الصندوق

ال یجوز استثمار أموال الصندوق في أعمال المضاربة أو المتاجرة في األموال ) : ٦٧(ة ماد
المنقولة فیما عدا األسھم والسندات، ویجوز استثمارھا فیما عدا ذلك مع استھداف تحقیق 

  . الضمانات العامة ألموال الصندوق
ا االستثماریة مھما كان تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجمیع عملیاتھ) : ٦٨(مادة 

نوعھا من جمیع أنواع الضرائب والرسوم التي تفرضھا الدولة بما فیھا الرسوم الجمركیة 
  . والضرائب العقاریة

تعفى جمیع مبالغ معاشات ومكافآت التقاعد والتعویضات ورأسمال االستبدال وأي ) : ٦٩(مادة 
  . ع للضرائب والرسوم بسائر أنواعھامبالغ أخرى تستحق طبقا ألحكام ھذا القانون من الخضو

تعفى االستمارات والمستندات والبطاقات والمطبوعات وجمیع المحررات التي ) : ٧٠(مادة 
  . یتطلبھا تنفیذ ھذا القانون من أي رسوم للدمغة

تعتبر الجھات مسؤولة مسئولیة مباشرة عن حصصھا في اشتراكات التأمینات ) : ٧١(مادة 
راكات المقررة في ھذا القانون من اجر المؤمن علیھم وتوریدھا إلى واستقطاع حصص االشت

حساب الصندوق بالبنك المركزي في المواعید المحددة لصرف األجور الشھریة أو أي بنك آخر 
  . تحدده الھیئة

یلتزم البنك المركزي وفروعھ بعدم صرف شیكات المرتبات الشھریة للجھات ) : ٧٢(مادة 
ھذا القانون ما لم یكن مرفقا بھا شیكات اشتراكات التأمینات والمبالغ المستفیدة من أحكام 

  . المقررة وفقًا ألحكام ھذا القانون
في حالة نقل أو إعادة تعیین أحد المستفیدین من أحكام قانون التقاعد العسكري أو ) : ٧٣(مادة 

زم صنادیق التأمینات التأمینات االجتماعیة إلى عمل خاضع ألحكام ھذا القانون أو العكس ، تلت
والمعاشات والتقاعد العسكري والتأمینات االجتماعیة بتبادل حصیلة حصة المؤمن علیھ وحصة 
جھة العمل في تامین الشیخوخة والعجز والوفاة من تاریخ الخضوع للقانون الذي عومل بھ حتى 

جمیعھا في  تاریخ ترك الخدمة وتسوى حقوقھ عند انتھاء خدمتھ كما لو كانت مدد اشتراكھ
  . صندوق واحد وتحدد الالئحة قواعد تبادل حصیلة اشتراكات تامین الشیخوخة والعجز والوفاة

تعتبر المبالغ المستحقة للصندوق وفقًا ألحكام ھذا القانون من الدیون الممتازة في ): ٧٤(مادة 
  . أخرىأموال جھات العمل ذات الذمة المالیة المستقلة وتستوفى بكاملھا قبل أي دیون 



یجوز للھیئة عبر القضاء طلب حجز أموال أي جھة عمل ذات ذمة مالیة مستقلة ال ) : ٧٥(مادة 
تلتزم بتسدید المبالغ المستحقة للھیئة والمقررة وفقا ألحكام ھذا القانون وتتحمل جھة العمل 

  . بالمصاریف القضائیة
على المحكمة المختصة أن تنظر بصفة مستعجلة في الدعاوى التي تنشا عن تطبیق ) : ٧٦(مادة 

  . أحكام ھذا القانون
تتحمل الخزانة العامة للدولة بأي عجز یظھر في أموال صندوق التأمینات ) : ٧٧(مادة 

بیر والمعاشات یؤدي إلى عدم الوفاء بالتزاماتھ ویقوم بفحص المركز المالي للصندوق خ
إكتواري یصدر باختیاره قرار من مجلس إدارة الصندوق ویحدد القرار مكافأتھ ، ویجرى 

الفحص األول بعد مرور سنتین من صدور ھذا القانون ثم یجرى الفحص بعد ذلك مرة على 
األقل كل ثالث سنوات ، ویجب أن یتناول ھذا الفحص قیمة االلتزامات القائمة فإذا تبین وجود 

ل الصندوق ولم تكفلھ االحتیاطات لتسویتھ التزمت الخزینة العامة بأدائھ وعلى عجز في أموا
الخبیر أن یوضح في ھذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفیلة لتالفیھ ، أما إذا تبین من التقدیر 

وجود مال زائد عن الخطة االستثماریة للصندوق تعین إیداع ھذا المال في حساب خاص وال 
  : بھ إالَّ بموافقة مجلس اإلدارة وفي األغراض التالیة  یجوز التصرف

  . تكوین احتیاطي عام واحتیاطي خاص لألعوام المختلفة -١
زیادة المعاش في ضوء األسعار القیاسیة ، وذلك بنسبة یحددھا قرار جمھوري بناء على  -٢

  . عرض الوزیر
من إجمالي حصیلة %) ١٠(ـة عن ال یجوز أن تتجـاوز المصاریـف اإلداریـة للھیئ): ٧٨(مادة 

  . االشتراكات السنویة واإلیرادات األخرى المقررة وفقًا ألحكام ھذا القانون
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ینص علیھا أي قانون آخر یعاقب بغرامة ال تقل ) : ٧٩(مادة 
للھیئة عشرة ألف ریال كل من یخفي أو یقدم ) ١٠ر٠٠٠(ألف ریال وال تتجاوز ) ١٠٠٠(عن 

بسوء نیة معلومات أو بیانات غیر صحیحة بقصد الحصول لنفسھ أو لغیره على أي منفعة أو 
التخلص من أي التزام محدد وفقًا ألحكام ھذا القانون ویلتزم بإعادة ما تم صرفھ بدون وجھ حق 

في  ، ویتحمل كل من شارك في ھذه المعلومات أو البیانات الخاطئة بنفس الغرامة المشار إلیھا
  . المادة السابقة عالوة على تضامنھ في رد األموال التي صرفت بدون وجھ حق

  
  العقــوبـات

كل جھة عمل تخالف تنفیذ أحكام ھذا القانون أو تدلي ببیانات خاطئة بغرض ) : ٨٠(مادة 
التخلص من أي التزام یفرضھ ھذا القانون ، یرفع األمر بشأنھا إلى رئیس الوزراء بالنسبة 

عشرة ألف ریال وال ) ١٠ر٠٠٠(الحكومیة ، ویجوز أن تفرض غرامة ال تقل عن  للجھات
مائة ألف ریال على كل جھة عمل لھا ذمة مالیة مستقلة إذا ثبت مخالفتھا ) ١٠٠ر٠٠٠(تتجاوز 

  . لنص ھذه المادة
في حالة عدم التزام جھة العمل بتسدید اشتراكات التأمینات ومستحقات الھیئة ) : ٨١(مادة 

المقررة وفقًا ألحكام ھذا القانون یتم عرض األمر على رئیس الوزراء التخاذ ما یراه مناسبا ، 
من جملة االشتراكات واألقساط األخرى المستحقة عن %) ٢(ویجوز أن تفرض غرامة قدرھا 

  . تأخیر بالنسبة لجھات العمل ذات الذمة المالیة المستقلةكل شھر 
  

  أحكـام انتقالـــیة وختـامیة

المشمولین بأحكام ھذا القانون یجوز لھم طلب ضم مدد خدمة سابقة أو اعتباریة ): ٨٢(مادة 
تضم لخدماتھم الالحقة إذا كان من شان ذلك حصول المؤمن علیھ على الحد األعلى أو األدنى 

من األجر األساسي المستحق في تاریخ %) ١٢(للمعاش بشرط االشتراك عن ھذه المـدد بواقع 



الضم عن كل شھر من شھور تلك الخدمة وال یسرى ھذا الشرط المتعلق باالشتراك  تقدیم طلب
بالنسبة لمن یطلب ضم مدد خدمات سابقة لھم في الدولة ولم تؤخذ في االعتبار ، وتحدد الالئحة 

  . الكیفیة التي یتم بھا سداد جملة االشتراكات ومدد الخدمة التي یجوز للمؤمن علیھ ضمھا
زم الخزانة العامة للدولة والمؤسسات والھیئات العامة والشركات المختلطة وأي تلت): ٨٣(مادة 

جھة عمل أخرى مشمولة بأحكام ھذا القانون بتسدید التزاماتھا المالیة المتأخرة والمقررة وفقًا 
ألحكام القوانین واألنظمة السابقة عن كامل خدمات العاملین لدیھا من تاریخ تعیینھم حتى تاریخ 

  . ھذا القانونصدور 
یطبق ھذا القانون على خدمات المؤمن علیھم في مرافق الدولة والقطاعین العام ) : ٨٤(مادة 

والمختلط الخاضعین للقانون العام للخدمة المدنیة وانتھت خدماتھم لدیھا ولم یحصلوا على 
فقا مستحقاتھم بعد بشرط أن تكون االشتراكات عن مدد الخدمة مسددة بالكامل للصندوق و

  . للقوانین المحالین بموجبھا
تتحمل الخزانة العامة للدولة بقیمة المعاشات االستثنائیة التي یصدر بھا قرار من ) : ٨٥(مادة 

مجلس الرئاسة ویترتب علیھا صرف حقوق تأمینیة على أن تقوم وزارة المالیة بتغطیة ھذه 
  . المبالغ سنویا وتوریدھا للصندوق

ر المختص بالنسبة للمؤمن علیھم المشتغلین بجھة العمل في تاریخ یجوز للوزی) : ٨٦(مادة 
صدور ھذا القانون أن یمدد خدمة المؤمن علیھ الذي تأھل للتقاعد لبلوغھ السن اإللزامي ومدة 
خدمتھ اقل من الحد األدنى الستحقاق المعاش إذا كان قادرًا على العمل وبناًء على طلبھ وذلك 

نة وھي المدة الموجبة الستحقاق المعاش وبحد أقصى خمس الستكمال مدة خمسة عشر س
سنوات كاملة ویجوز للمؤمن علیھ بدًال من ذلك تسدید النقص في تامین الشیخوخة والعجز 

والوفاة دفعة واحدة عن حصتھ وحصة جھة العمل ویصدر قرار من رئیس الوزراء بعد موافقة 
  . علیھا في ھذه المادةمجلس الوزراء بشروط وأوضاع مدة الخدمة المنصوص 

على كل الجھات المشمولة بأحكام ھذا القانون أن تحتفظ لدیھا بملف تقاعد لكل ) : ٨٧(مادة 
مؤمن علیھ تودع فیھ صورة طبق األصل معتمدة من الوثائق والمستندات المبینة السمھ كامال 

اتھ الوظیفیة األخرى وعنوانھ وتاریخ میالده وتاریخ التحاقھ بالخدمة وأجره ووظیفتھ وكل بیان
وأي تغییرات طرأت على حیاة المؤمن علیھ الوظیفیة واالجتماعیة والصحیة وغیرھا من 

البیانات التي تحددھا الھیئة وتنسخ صور من تلك الوثائق والمستندات وترسل للھیئة وتلتزم جھة 
  . ولالعمل بعد ذلك بموافاة الھیئة بأي تغییرات تطرأ على ھذه البیانات أوًال بأ

على الھیئة أن تحتفظ بسجالت للمؤمن علیھم تحوي كافة البیانات الوظیفیة المشار ): ٨٨(مادة 
  . إلیھا في المادة السابقة وأي بیانات أخرى یقتضیھا تطبیق أحكام ھذا القانون

یحق للھیئة عند الضرورة طلب ملف خدمة المؤمن علیھ الموجود لدى جھة العمل ) : ٨٩(مادة 
  . ق بحوزة المؤمن علیھ لالطالع علیھاوأیة وثائ

تقدر المستحقات المقررة وفقًا ألحكام ھذا القانون على أساس البیانات والوثائق ) : ٩٠(مادة 
، وتلتزم جھة العمل بموافاة ) ٨٧(والمستندات الواردة في الملف المنصوص علیھ في المادة 

  . أحكام ھذا القانونالھیئة بجمیع البیانات التي تطلبھا في مجال تطبیق 
تحدد الالئحة التنفیذیة المستندات المطلوبة من كل من جھة العمل والمؤمن علیھ ) : ٩١(مادة 

  . والمستحقین في كل حالة
تقوم الجھات المختصة بمھام توثیق عقود الزواج والسجل المدني بإخطار الھیئة ) : ٩٢(مادة 

ین أمامھا وحاالت الوفاة ، وعلى صاحب المعاش بحاالت الزواج والطالق التي تتم بین المستحق
إبالغ الھیئة بكل تغییر ) الوكیل الشرعي للمستحقین(والمستحقین أو من یصرف باسمھ المعاش

  . في شروط االستحقاق یؤدي إلى قطع المعاش أو وقفھ خالل شھر على األكثر من تاریخ التغییر
ألحكام ھذا القانون ھي وحدھا التي یلتزم  الحقوق التأمینیة التي تتقرر وفقًا) : ٩٣(مادة 

الصندوق بصرفھا وأي مبالغ أخرى زیادة علیھا تتقرر طبقا ألحكام قوانین أو قرارات خاصة 
  . تلتزم الخزانة العامة للدولة بھذه الزیادة وتوردھا للصندوق سنویا



عھ وفاتھ یجوز في حالة ثبوت فقدان المؤمن علیھ أو صاحب المعاش بما یترجح م) : ٩٤(مادة 
للمحكمة المختصة الحكم بوفاتھ ویصرف في ھذه الحالة للمستحقین عنھ معاش شھریا یعادل ما 

یستحقونھ عنھ من معاش بافتراض وفاتھ إلى أن یظھر أو تثبت وفاتھ حقیقة ، ویحدد الوزیر 
  . بقرار منھ اإلجراءات الواجب اتخاذھا إلثبات حالة الفقد

ئة بالوفاء بالتزاماتھا المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن علیھم والمستحقین تلتزم الھی) : ٩٥(مادة 
عنھم وتقدیر الحقوق التأمینیة وفقًا ألحكام ھذا القانون وإذا لم تتحقق الھیئة من صحة البیانات 
الخاصة بمدة الخدمة واألجر یحدد المعاش أو المكافأة على أساس مدة الخدمة والمرتب غیر 

  . االمتنازع علیھم
یحدد مجلس إدارة الصندوق طرق استثمار أموال الصندوق في المشاریع ) : ٩٦(مادة 

االستثماریة ذات العائد االقتصادي والبت النھائي في المناقصات والعروض والمساھمات 
  . الخاصة بھذه المشاریع

فآت م الصادر في صنعاء بشان معاشات ومكا١٩٨٠لسنة ) ١(یلغى القانون رقم ) : ٩٧(مادة 
لسنة )١(موظفي الدولة والقوانین المعدلة لھ وكذا قانون الضمان االجتماعي للعاملین رقم

  . م الصادر في عدن وكل نص أو حكم یتعارض مع أحكام ھذا القانون١٩٨٠
  . تتولى الھیئة تنفیذ أحكام ھذا القانون واللوائح واألنظمة الصادرة بموجبھ) : ٩٨(مادة 
تصدر الالئحة التنفیذیة لھذا القانون بقرار جمھوري بعد موافقة مجلس الوزراء ) : ٩٩(مادة 

  . ومجلس الرئاسة بناًء على عرض الوزیر
  . یعمل بھذا القرار بقانون من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة) : ١٠٠(مادة 

  
  إقرأ المزید في ھذا القسم

  
  التسمیة والتعاریف ومجال التطـبیق 

  مصـادر تمـویل الصـندوق 
  في تأمــین الشیـخوخة والعجـز والــوفاة 

  ش التقـاعد ااستــحقاق مع
  احتساب المعـاش التقـاعدي والمكــافأة 
  التــامین الصحي وإصـابات العـــمل 

  التامـین الصحي 
  الحقــوق المالــیة للمصـاب 

  المستحقـون لمعاشات التقـاعد والمكـافآت 
  أحكام عامـة 
العقــوبـات 


