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باسـ الشعب
وعمال باحكاـ الفقرةا مف المادة الثانية واالربعيف مف الدستور المؤقت .وبناء عمى موافقة رئيس الجميورية عمى اقتراح وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية.
قرر مجمس قيادة الثورة في جمستو المنعقدة بتاريخ التاسع مف شير اذار  ،1971تصديؽ القانوف االتي - :

الفصؿ االوؿ

التعاريؼ
مادة 1

ا – يقصد في ىذا القانوف ،بالكممات والعبارات االتية ،المعاني المبينة ازاءىا - :

الوزير  :وزير العمؿ والشؤوف االجتماعية

الوزارة  :وزارة العمؿ والشؤوف االجتماعية

المؤسسة  :مؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي لمعماؿ

الرئيس  :رئيس مجمس ادارة المؤسسة
المجمس  :مجمس ادارة المؤسسة

المدير العاـ  :المدير العاـ لممؤسسة

المضموف  :العامؿ المشموؿ باحكاـ ىذا القانوف
الخدمة المضمونة  :الخدمة المشمولة باحكاـ ىذا القانوف

االشتراؾ  :المبمغ الواجب دفعو عمى الجيات التي يحددىا القانوف ،لقاء اي مف الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي تقدميا المؤسسة لمشخص المضموف وفقا
الحكاـ ىذا القانوف.

المجنة الطبية  :لجنة مف ثالثة اطباء يعينيا مجمس االدارة لمنظر في الحاالت المرضية ،او الشيادات الطبية ،التي تعرض عمييا ،وفقا الحكاـ ىذا القانوف .ويجوز لمجمس االدارة اف
يعتمد المجنة الطبية الرسمية باالتفاؽ مع وزارة الصحة.

المجنة الطبية العميا  :لجنة مف خمسة اطباء يعينيا مجمس االدارة ،يكوف مقرىا مدينة بغداد ،ويجوز اف تجتمع في اي مكاف اخر عند الضرورة .وتختص بالبت في ق اررات المجاف

الطبية المعترض عمييا.

الخبرة الطبية  :الخبرة الطبية المحددة في ىذا القانوف.
المرض  :االعتالؿ الصحي الذي يمنع صاحبو مف مزاولة عممو ،وال يكوف ناشئا عف اصابة عمؿ .ويحدد بالخبرة الطبية.
المرض الميني  :العمة الناجمة عف ممارسة مينة معينة.

اصابة العمؿ  :االصابة بمرض ميني .او االصابة بعطؿ عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمؿ او بسببو ،ويعتبر في حكـ ذلؾ الحادث الذي يقع لمعامؿ المضموف اثناء ذىابو
المباشر الى العمؿ او اثناء عودتو المباشرة منو.

وتحدد االمراض المينية ،واالعطاؿ العضوية ،ونسبة العجز الذي تخمفو كؿ منيا ،بجداوؿ ممحقة بيذا القانوف ،تصدر بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح مجمس االدارة ،بعد استطالع

راي وزارة الصحة .كما تحدد بالخبرة الطبية في الحاالت غير الممحوظة بالجداوؿ المذكورة.
العجز  :نقصاف القدرة عمى العمؿ ،بشكؿ كامؿ او جزئي بسبب المرض او اصابات العمؿ.

التعويض  :كؿ ما تدفعو المؤسسة لممضموف اثناء سرياف مدة خدمتو المضمونة .وفقا الحكاـ ىذا القانوف.
المكافاة  :المبمغ الذي تدفعو المؤسسة لممضموف عند انتياء خدمتو المضمونة في حالة عدـ توفر شروط استحقاقو لمراتب التقاعدي ،او في الحاالت االخرى التي ينص عمييا

القانوف.

التقاعد  :الراتب التقاعدي ،الكامؿ او الجزئي ،الذي تدفعو المؤسسة لممضموف ،او لخمفو مف بعده ،عند انتياء خدمتو او عجزه او وفاتو الحكاـ ىذا القانوف.

ب – فيما عدا ،التعاريؼ والمصطمحات والنصوص ،والتي ورد لمعانييا تحديد خاص في ىذا القانوف .تعتبر جميع التعاريؼ والمصطمحات والنصوص االخرى الواردة في قانوف العمؿ
رقـ  151لسنة  ،1970مكممة الحكاـ ىذا القانوف.

جػ  -فيما عدا ،التعاريؼ والمصطمحات والنصوص ،التي ورد لمعانييا تحديد خاص في قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  .1970تعتبر جميع التعاريؼ والمصطمحات والنصوص االخرى
الواردة في ىذا القانوف ،مكممة الحكاـ قانوف العمؿ.

الفصؿ الثاني

ىدؼ القانوف وشمولو
مادة 2
ييدؼ ىذا القانوف الى تاميف صحة وسالمة ومستقبؿ عيش جميع افراد الطبقة العاممة في الجميورية العراقية ،كما ييدؼ الى تييئة الظروؼ وتوفير الخدمات التي تساعد عمى

تطوير الطبقة العاممة اجتماعيا ومينيا الى مستوى افضؿ .ويحقؽ القانوف اىدافو المذكورة عف طريؽ فروع الضماف االجتماعي الرئيسة االتية - :

ا – الفرع االوؿ  :الضماف الصحي

ب – الفرع الثاني  :ضماف اصابات العمؿ
جػ  -الفرع الثالث  :ضماف التقاعد

د – الفرع الرابع  :ضماف الخدمات

مادة  ( 3الغي ىذا النص واحمو محمو في القانوف المرقـ ( )21لسنة ) 2007

يعمؿ بيذا القانوف مف تاريخ صدوره اال فيما يرد بو نص قانوني خاص .ويطبؽ عمى جميع العماؿ المشموليف باحكاـ قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  .1970ويتـ تطبيقو مرحميا عمى

قطاعات العمؿ المختمفة وفؽ ما يمي - :

ا – يطبؽ اعتبا ار مف اوؿ شير نيساف لسنة  ،1971عمى جميع العماؿ المشموليف باحكاـ قانوف التقاعد والضماف االجتماعي رقـ  112لسنة  1969المعدؿ.

ب – يطبؽ عمى بقية فئات العماؿ ،تباعا وعمى مراحؿ ،بمراسيـ جميورية تصدر بناء عمى اقتراح الوزير وموافقة مجمس االدارة .ويجب في جميع الحاالت اف يغطى التطبيؽ الفعمي
ليذا القانوف ،جميع العماؿ المشموليف باحكامو ،خالؿ مدة اقصاىا خمس سنوات مف تاريخ نفاذه.

جػ  -يجري العمؿ والتنسيؽ بيف الوزارة والمؤسسة مف جية ،وبيف بقية الو ازرات ذات العالقة في الدولة ،مف اجؿ توحيد ودمج جميع القوانيف الخاصة بتقاعد مستخدمي دوائر الدولة
الرسمية وشبو الرسمية والقطاع العاـ ،في ىذا القانوف ،خالؿ المدة القصوى المحددة في الفقرة ب مف ىذه المادة.

مادة 4

تمثؿ االحكاـ الواردة في ىذا القانوف ،الحد االدنى لمضمانات االجتماعية المقررة فيو .وحيثما وجد قانوف او نظاـ او عقد خاص ،يشمؿ فروعا اخرى لمضماف ،او يحتوي عمى مزايا
افضؿ في فروع الضماف المقررة في ىذا القانوف ،او في احدىا ،يعتبر حقا مكتسبا بالنسبة لممستفيديف منو ال يجوز الرجوع عنو ،سواء كاف ذلؾ قبؿ صدور ىذا القانوف او بعده.

الفصؿ الثالث

مؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي لمعماؿ

مادة 5
مؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي لعماؿ ،مؤسسة عامة ذات نفع عاـ ،ليا شخصية معنوية ،وتتمتع باىمية قانونية كاممة ،وباستقالؿ اداري ومالي ،وفؽ ما ىو محدد بيذا

القانوف.
مادة 6

يشرؼ الوزير عمى اعماؿ المؤسسة ،ويبيف القانوف حدود ىذا االشراؼ وصالحياتو.
مادة 7

يتولى ادارة المؤسسة - :
ا – مجمس ادارة المؤسسة.

ب – مديرية عامة مركزية لممؤسسة.

جػ  -مديريات وادارات فرعية لممؤسسة في المحافظات قدر ما تدعو الحاجة.
مادة 8

مجمس االدارة ىو السمطة العميا في المؤسسة ،ويتالؼ مف ثالثة عشر عضوا .ويتـ تشكيمو بمرسوـ جميوري عمى النحو التالية - :

ا  -يتولى رئاسة المجمس وكيؿ الوزارة ويكوف الممثؿ القانوني لممؤسسة وامر الصرؼ فييا ،ولو اف يخوؿ غيره مف االعضاء بعض صالحياتو.

ب – يتولى وظيفة المقرر في المجمس ،المدير العاـ لممؤسسة ،وينوب عف الرئيس بجميع صالحياتو ،في حاؿ غيابو الرسمي.
جػ  -ثالثة اعضاء يعينيـ رئيس الجميورية بناء عمى اقتراح الوزير لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.

د – عضواف بحكـ وظيفتيما وىما - :

 – 1رئيس مجمس ادارة المؤسسة العمالية لمتشغيؿ والتدريب والتاىيؿ,
 – 2مدير العمؿ العاـ,

ىػ  -اربعة اعضاء يمثموف و ازرات العمؿ والتخطيط والمالية والصحة ،يكوف الواحد منيـ بدرجة مدير عاـ ،يعينوف بقرار مف الوزير ،بعد استطالع راي الوزير المختص .لمدة سنتيف

قابمة لمتجديد.

و – عضو يختاره المكتب التنفيذي لالتحاد العاـ لنقابات العماؿ ،لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.

ز – عضو يمثؿ الفعاليات االقتصادية واالجتماعية الحرة ،يختاره الوزير بعد استطالع راي منظمات اصحاب العمؿ ،لمدة سنتيف قابمة لمتجديد.
ح – ثالثة اعضاء احتياط يعينيـ الوزير ،يحموف او يحؿ بعضيـ ،محؿ االعضاء الغائبيف ،عند نقصاف النصاب القانوني الجتماعات المجمس ،وفي حدود اكماؿ ىذا النصاب فقط.

ط – اذا غاب احد اعضاء المكتب الدائـ رسميا ،يعيف الوزير مف يحؿ محمو خالؿ فترة غيابو ،مف بيف االعضاء االصمييف.

مادة 9
يشرؼ مجمس ادارة المؤسسة ،عمى جميع نشاطاتيا االدارية والمالية والفنية ،ويتولى بوجو خاص - :

ا – التخطيط لتعميـ تطبيؽ احكاـ ىذا القانوف ،عمى جميع المشموليف بو مف العماؿ في سائر ارجاء العراؽ ،وفؽ ما نصت عميو المادة الثالثة منو.

ب – العمؿ عمى تطوير المؤسسة وانظمتيا االدارية والمالية والفنية ،وفؽ احدث االساليب العممية المعاصرة .واالعداد بوجو خاص ،الحالؿ االجيزة االلكترونية ،محؿ العمؿ اليدوي
المتخمؼ ،ال سيما في شؤوف المحاسبة واالحصاء والبحوث ،والتعاقد مع االخصائييف والخبراء المحمييف والعرب واالجانب لالغراض المذكورة.

جػ  -وضع سياسة عامة ،الدارة واستثمار امالؾ وامواؿ وايرادات المؤسسة ،وفؽ االىداؼ االجتماعية واالقتصادية المحددة في قانوف العمؿ وىذا القانوف ،وفي حدود التخطيط
االقتصادي العاـ ومشاريع التنمية في الدولة .واالشراؼ عمى حسف تطبيؽ ىذه السياسة ،في مختمؼ اجيزة المؤسسة.

د – اقرار الميزانية السنوية لممؤسسة ،وميزانياتيا االنمائية ،والحسابات الختامية ،واجراء التعديالت في الميزانيات المصدقة وفؽ احكاـ ىذا القانوف.
ىػ  -التصديؽ عمى مالكات المؤسسة وتعديالتيا.

و – الموافقة عمى العقود والتعيدات وااللتزامات المالية ،الداخمة في نطاؽ الميزانية المصدقة.

ز – البت في موضوع الديوف المستحقة لممؤسسة ،وفي مبالغ االشتراكات المتراكمة والمتاخرة وما يترتب عمييا مف اضافات ،وتحديد طريقة تسديدىا لممؤسسة.
ح – منح مخصصات ال تزيد عمى  ?100مف الراتب االسمي ،لمموظفيف المتفرغيف كميا العماؿ

وظائفيـ في المؤسسة ،مف االطباء االخصائييف واالطباء العمومييف ،والميندسيف ،والمساعديف الطبييف او الفنييف ،ومف ىو في مستوى ىؤالء في العمـ والخبرة واالختصاص.

ومنح مخصصات ال تزيد عمى  ?50مف الراتب االسمي ،لموظفي ومستخدمي وعماؿ المؤسسة الذيف يكمفوف باعماؿ اضافية خارج اوقات الدواـ الرسمي .وتكوف جميع المخصصات
المذكورة في ىذه الفقرة ،مستثناة مف احكاـ قانوف مخصصات موظفي الدولة.

ط – اقتراح النظـ واصدار التعميمات في كؿ ما يراه ضروريا اليضاح احكاـ ىذا القانوف ،وتسييؿ تطبيقو ،وتنظيـ العمؿ وتطويره ورفع مستواه في مختمؼ اجيزة المؤسسة.

ي – اقتراح التعديالت القانونية التي يراىا ضرورية لتطوير المؤسسة وتحسيف مستوى خدماتيا ،عمى ضوء النتائج والخبرات التي يسفر عنيا التطبيؽ.
ؾ – البت في االعتراضات عمى ق اررات المدير العاـ.

ؿ – دراسة المواضيع التي يعرضيا عميو الوزير ،او المدير العاـ ،او االتحاد ،واصدار الق اررات التي يراىا في ذلؾ ،او االكتفاء بابداء رايو ومقترحاتو بشانيا.
ـ – تشكيؿ لجاف لدراسة مختمؼ شؤوف المؤسسة ،او لمتحقيؽ في مختمؼ قضاياىا االدارية والفنية والمالية.

ف -وضع تقرير سنوي شامؿ عف اعماؿ المؤسسة ،يرفعو لرئيس الجميورية عف طريؽ الوزير ،يبيف فيو حصيمة نشاطات المؤسسة ،وما حققتو مف انجازات ،وما وقعت بو مف
اخطاء ،وما صادفيا مف عثرات ،مع بياف رايو في ذلؾ كميف وتقديـ مقترحاتو.

س – لمجمس االدارة اف يخوؿ رئيسو او المدير العاـ بضع صالحياتو.
مادة 10

ينعقد المجمس في دورات عادية كؿ ثالثة اشير مرة واحدة ،وتستمر الدورة لمدة اسرع عمى االقؿ ،تتـ فييا االجتماعات اليومية خارج اوقات الدواـ الرسمي في الدولة ،وتخصص

لبحث المواضيع المدرجة في جدوؿ االعماؿ اوال ،ومف ثـ لبحث المواضيع واالقتراحات التي يرى االعضاء طرحيا ،اذا لـ تكف مدرجة في جدوؿ االعماؿ.

ويجوز لموزير ،او لرئيس مجمس االدارة ،او لالتحاد ،اف يطمب دعوة المجمس الجتماع استثنائي ،اذا اقتضت الضرورات ذلؾ ،عمى اف يحدد في طمب الدعوة بوضوح ،الموضوع

المطموب عرضو عمى المجمس .وتتوجب في كؿ مف الحاالت المذكورة ،دعوة المجمس الى االجتماع ،عمى اف يقتصر البحث فيو عمى الموضوع الذي تـ االجتماع مف اجمو.
مادة 11
يتولى رئيس مجمس االدارة ،دعوة المجمس لدوراتو العادية واجتماعاتو االستثنائية ،ورئاسة وادارة جمساتو ،والتوقيع عمى ما يصدر عنو مف ق اررات وتوصيات ومقترحات.

ويتـ النصاب القانوني في دورات واجتماعات المجمس ،بحضور الرئيس والمقرر وثمانية مف االعضاء االخريف عمى االقؿ .وتصدر الق اررات والتوصيات والمقترحات ،باالكثرية المطمقة

لعدد اعضاء المجمس ،وعند تساوي االصوات يرجح الجانب الذي صوت معو الرئيس .وتوقع محاضر الجمسات ،مف جميع االعضاء الحاضريف .ولمف خالؼ في الراي ،اف يدوف في

المحضر االسباب الموجبة لمخالفتو.

ويتولى مقرر المجمس ،اعادة جداوؿ اعماؿ الجمسات ،وتدويف محاضرىا ،وتسجيؿ الق اررات والتوصيات والمقترحات التي صدرت بيا ،وتعميميا عمى ذوي الشاف ومالحقة تنفيذىا،

وتقديـ تقرير مفصؿ لممجمس في دورتو العادية الالحقة ،عما تحقؽ مف ذلؾ.
مادة 12

تبمغ ق اررات مجمس االدارة الى كؿ مف الوزير واالتحاد خالؿ عشرة اياـ عمى االكثر مف تاريخ صدور القرار.

لكؿ مف المرجعيف المذكوريف ،اف يعترض عمى القرار خالؿ مدة عشرة اياـ عمى االكثر مف تاريخ تبمغو ،وفي ىذه الحالة يعاد القرار الى المجمس مشفوعا باالسباب الموجبة
لالعتراض مع بياف المطاليب.

ينظر مجمس االدارة في االعتراض ،فاذا اقره عدؿ قراره عمى ضوئو ،اما اذا اصر عميو ،فيجب اف يتـ االصرار باغمبية تفوؽ ثمثي عدد اعضاء المجمس ،وفي ىذه الحالة يصبح القرار

قطعيا .اما اذا لـ تحصؿ ىذه االغمبية ،فيرفع الخالؼ الى رئيس الجميورية لمفصؿ فيو بقرار قطعي.
واذا لـ يجر اعتراض عمى قرار المجمس ضمف المدة المشار الييا ،يصبح القرار قطعيا.

مادة 13

يشكؿ لمجمس االدارة ،مكتب دائـ ،يتالؼ مف رئيس المجمس والمقرر وعضو المجمس الذي اختاره االتحاد .ويكوف ىذا المكتب في حالة انعقاد دائـ ،ويمارس الصالحيات التي يخولو

اياىا المجمس ،خارج فترات انعقاده.
مادة 14

يمنح اعضاء مجمس االدارة ،مخصصات يقررىا الوزير ،تتناسب مع الجيود الفعمية التي يبذلونيا في اداء الميمات الموكولة الييـ في ىذا القانوف .وتدفع في نياية كؿ دورة عادية،

الى الذيف شاركوا فعميا في جمساتيا واعماليا .وتكوف مستثناة مف الحد االعمى المنصوص عميو في قانوف مخصصات موظفي الدولة .عمى اف ال تزيد عف  240 / -دينا ار في السنة
لعضو المكتب الدائـ ،وعف  180 / -دينا ار في السنة لبقية االعضاء .ويتقاضى عضو االحتياط مخصصات العضو االصمي عندما يحؿ محمو.
مادة 15

يعيف المدير العاـ لممؤسسة ،بمرسوـ جميوري بناء عمى اقتراح الوزير ،ويكوف الرئيس االداري لممؤسسة ،والمسؤوؿ عف تنفيذ احكاـ القانوف فييا ،مف خالؿ ق اررات وتوجييات

مجمس االدارة ورئيسو .وترتبط بالمدير العاـ مختمؼ االجيزة االدارية والمالية والفنية في المؤسسة ،وتكوف مسؤولة امامو مباشرة عف جميع اعماليا الوظيفية.

ويتولى المدير العاـ بوجو خاص - :

ا – ادارة اعماؿ المؤسسة وفؽ احكاـ القانوف ،عمى ضوء تخطيط مجمس االدارة ،والسياسة العامة التي يرسميا ،وفي حدود ق ارراتو وتوجيياتو.

ب – اصدار التعميمات االدارية الالزمة لضماف حسف سير العمؿ في المؤسسة ،واقتراح الخطط التي تساعد عمى تطوير خدماتيا ،ورفع مستوى استثماراتيا.
جػ  -اعداد مالكات ومشاريع الميزانيات العادية واالنمائية لممؤسسة ،وتقيميا لمجمس االدارة.

د – تقديـ الحساب الختامي لمسنة المالية المنتيية الى مجمس االدارة ،مع بيانات ايضاحية تفصيمية عف حساب االستثمارات وااليرادات والنفقات.
ىػ  -تقديـ تقرير سنوي لمجمس االدارة ،عف مجمؿ نشاطات المؤسسة ،وعف وضعيا المالي العاـ ،ونتائج استثماراتيا.

و – تعييف وترفيع موظفي ومستخدمي وعماؿ المؤسسة ،ونقيـ وتاديبيـ وفصميـ واحالتيـ عمى التقاعد ،بعد موافقة مجمس االدارة.
ز – البت في جميع طمبات المضمونيف مف اجؿ الحصوؿ عمى الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب ،وصرؼ االستحقاقات الناجمة عف ذلؾ ،وفقا الحكاـ القانوف.

ح – البت في جميع االشتراكات والحقوؽ االخرى والفوائد والغرامات المستحقة لممؤسسة واتخاذ االجراءات الالزمة لتحصيميا ،وفؽ االحكاـ واالجراءات المبينة في ىذا القانوف.

ط – االمر بالصرؼ في الحدود التي يخولو اياىا رئيس المجمس ،عالوة عمى االمور المبينة في الفقرة ز مف ىذه المادة.

ي – الصالحيات االخرى التي يخولو اياىا مجمس االدارة.

ؾ – لممدير العاـ اف يعيد بجزء مف ميامو وصالحياتو ،لبعض موظفي المؤسسة ،عمى اف يتـ ذلؾ بتفويض خطي منو .ويكوف الموظؼ مسؤوال مباشرة اماـ المدير العاـ عما فوضو
بو ،كما يبقى المدير العاـ مسؤوال اماـ مجمس االدارة عف االعماؿ التي تـ بشانيا التفويض.

مادة 16
ا – يوضع نظاـ خاص لمخدمة في المؤسسة ،يحدد شروط التعييف والترفيع والمكافاة والنقؿ واالحالة عمى التقاعد ،كما يحدد اسموب المراقبة والمحاسبة والعقوبة والفصؿ مف الخدمة.
عمى اف تراعى في احكاـ النظاـ المنوه عنو .جميع الحقوؽ المكتسبة لموظفي ومستخدمي المؤسسة اثناء صدور ىذا القانوف.

ب – يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعماؿ المؤسسة ،ما يحتفظ جميع موظفي ومستخدمي وعماؿ مؤسسة االستثمارات العمالة الذيف الحقوا بالمؤسسة ،بجميع حقوقيـ المكتسبة
بموجب الخدمة والتقاعد .وبدرجاتيـ ورواتبيـ التي كانوا عمييا قبؿ صدور ىذا القانوف.

جػ  -تعتبر الخدمة في المؤسسة خدمة تقاعدية ،وتبقى سارية بحؽ الموظفيف والمستخدميف المشار الييـ في الفقرة ب السابقة ،احكاـ قانوف صندوؽ تقاعد الموظفيف والمستخدميف
في الدوائر والمؤسسات شبو الرسمية.

مادة 17
ا – يخضع جميع موظفي ومستخدمي المؤسسة ،لدورات تدريبية فنية في االختصاصات المختمفة لمضماف االجتماعي ،يشرؼ عمييا ويديرىا اكفا الخبراء واالخصائييف في المؤسسة،
بالتعاوف مع االساتذة الجامعييف وخبراء مكتب العمؿ الدولي وسواىـ .وتعتبر النتائج االيجابية في اجتياز ىذه الدورات ،مف اىـ شروط الترفيع والمكافاة والتقدير في المؤسسة.

ب – تضع المؤسسة منياجا خاصا لتدريب عدد مف العماؿ النقابييف كؿ عاـ ،عمى جميع اختصاصات الضماف االجتماعي وفروعو.
ويحدد عدد ىؤالء باالتفاؽ بيف ادارة المؤسسة واالتحاد ،ويتـ ترشيحيـ مف قبؿ االتحاد.

وتتولى المؤسسة دفع اجور العماؿ خالؿ المدة المحددة لتدريبيـ ،وتقوـ باجراء امتحاف ليـ في نياية المدة ،وتحدد ليـ درجات النجاح.

جػ  -يجوز لممؤسسة اف توفد المتفوقيف مف الموظفيف والنقابييف في الدورات ،في بعثات تدريبية او لمتخصص ،عمى نفقتيا الى الخارج.

د – تكوف لمعماؿ النقابييف المتفوقيف في الدورات ،االفضمية االولى في التعييف في المؤسسة ،اذا توفرت فييـ الشروط القانونية االخرى لمتعييف.
الفصؿ الرابع

التنظيـ المالي

مادة 18
ميزانية المؤسسة ،ميزانية مستقمة ضمف اطار السياسة المالية العامة لمدولة ،يعدىا المدير العاـ ،ويقرىا مجمس االدارة ،وترفع عف طريؽ الوزير الى السمطة التشريعية مباشرة

لممصادقة عمييا ،طبقا لالجراءات التشريعية التي يتـ بيا التصديؽ عمى الميزانية العامة لمدولة.
مادة 19

تبدا السنة المالية في المؤسسة اعتبا ار مف اليوـ االوؿ مف شير نيساف مف كؿ عاـ ،وتنتيي في الحادي والثالثيف مف شير اذار مف العاـ الذي يميو.
مادة 20

تتكوف امواؿ وايردات المؤسسة ،مف المصادر االتية - :
ا – االمواؿ المنقولة وغير المنقولة التي تمتمكيا المؤسسة.

ب – عوائد استثمارات المؤسسة.

جػ  -رصيد التصفية النيائية لمؤسسة االستثمارات العمالية الممغاة باحكاـ ىذا القانوف.

د – مكافات نياية الخدمة ،المستحقة لمعماؿ لدى االدارات واصحاب االعماؿ ،عف مدة خدمتيـ السابقة لنفاذ ىذا القانوف.
ىػ  -االشتراكات التي تدفع لممؤسسة وفؽ احكاـ ىذا القانوف.

و – ايرادات المؤسسة المتحققة وفقا الحكاـ الفقرة ب  1 /مف المادة  108مف ىذا القانوف.

ز – مساىمة الخزينة العامة في موارد المؤسسة .وتحدد ىذه المساىمة بما ترصده وزارة المالية في الميزانية السنوية العامة ،عمى اف ال يزيد عمى  ٪30مف االشتراكات المدفوعة
لممؤسسة خالؿ السنة المالية السابقة.

ح – االمواؿ والموارد المختمفة التي توىب او تمنح لممؤسسة ،ويقرر مجمس االدارة قبوليا.

ط – مبالغ الغرامات التي تستوفييا المؤسسة او التي يحكـ بيا اداريا او قضائيا في جميع منازعات الضماف ،وفقا الحكاـ ىذا القانوف .وفوائد الديوف واالشتراكات المتراكمة او
المتاخرة.

ي – اية موارد اخرى تستحؽ لممؤسسة وفقا الحكاـ ىذا القانوف ،او القوانيف االخرى.
مادة 21

ا – جميع امواؿ المؤسسة ،امواؿ عامة ،ال يجوز التصرؼ بيا الغراض ىذا القانوف ،وفي حدد االصوؿ والقواعد المقررة فيو.

ب – تخضع جميع االجراءات والتصرفات المالية في المؤسسة ،لمتفتيش المالي ،وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية.

جػ  -تعتبر ديوف المؤسسة ،واي مبمغ يستحؽ ليا بموجب ىذا القانوف ،ديونا ممتازة .ويطبؽ في تحصيميا عند االقتضاء قانوف جباية الديوف المستحقة لمحكومة .

د – تعفى امواؿ المؤسسة المنقولة وغير المنقولة ،مف ضريبة الدخؿ والرسوـ ،كما تستثنى المؤسسة مف احكاـ قانوف تنظيـ ارباح المؤسسات شبو الرسمية رقـ  83لسنة .1969

مادة 22
ا – تجرى المؤسسة كؿ ثالث سوات عمى االقؿ ،فحصا حسابيا اكتواريا عاما عف مركزىا المالي ،وترفع تقري ار خاصا بنتيجة الفحص لموزير .تبيف فيو اوجو التوازف بيف موارد فروع
الضماف المختمفة ونفقات ىذه الفروع ،والوضع المالي واالستثماري العاـ لممؤسسة ،ومدى قدرة المؤسسة عمى الوفاء بالتزاماتيا ،مع بياف الراي وتقديـ المقترحات.

ب – لموزير اف يطمب اجراء مثؿ ىذا الفحص ،في الوقت الذي يسبو ،اذا تراءى لو ما يستوجب ذلؾ ،مف خالؿ التقارير السنوية لمجمس االدارة وتقارير التفتيش المالي وديواف الرقابة

لمالية .ولموزير في مثؿ ىذا الحالة اف يسمي الخبير االكتواري ،او لجنة الخبرة االكتوارية ،لمقياـ بيذا الفحص.
مادة 23

يكوف لكؿ فرع مف فروع الضماف االجتماعي في المؤسسة اموالو واحتياطاتو وموارده الخاصة ،كما يكوف لو حساب مستقؿ ،تبيف فيو ،ميزانيتو الفرعية ،ومبالغ ايراداتو ونفقاتو،

والرصيد السنوي االخير لو.
مادة 24

توزع امواؿ وايرادات المؤسسة ،المشار الييا في المادة  20مف ىذا القانوف ،عمى فروع الضماف االربعة ،وفؽ النسب المبينة فيما ياتي -:

ا – تقسـ االمواؿ وااليرادات المبينة في الفقرات ا – ب – جػ مف المادة  20مف ىذا القانوف عمى النحو االتي - :

 ٪ 70تخصص بمثابة احتياطي مالي عامؿ فرع ضماف التقاعد.

 ٪ 10تخصص بمثابة احتياطي مالي عاـ لكؿ مف فروع الضماف الثالثة االخرى.
ب – تخصص جميع موارد الفقرة د مف المادة  20مف ىذا القانوف لفرع ضماف التقاعد.

جػ  -توزع موارد االشتراكات المبينة في الفقرة ىػ مف المادة  20مف ىذا القانوف ،عمى فروع الضماف التي دفعت مف اجميا ىذه االشتراكات ،وفؽ ما ىو مبيف في المادة  27مف ىذا
القانوف.

د – توزع الموارد المبينة في الفقرات و الى ي مف المادة  20مف ىذا القانوف .عمى فروع الضماف االربعة ،وفؽ ذات النسب المبينة في الفقرة ا مف ىذه المادة.
ىػ  -تحتفظ المؤسسة باحتياطي نقدي ثابت لكؿ فرع مف فروع الضماف ال يجوز التصرؼ بو ،اال الغراض معالجة العجز الطارئ الذي قد يحصؿ في ميزانية ذلؾ الفرع .ويتولى مجمس

االدارة تقدير مبالغ االحتياطات المذكورة ،كؿ ثالث سنوات مرة واحدة .عمى ضوء الفحص الحسابي االكتواري المشار اليو في المادة  22مف ىذا القانوف .عمى اف ال يزيد مبمغ
االحتياطي النقدي الثابت لمفرع ،عف خمس موجوداتو المالية.
الفصؿ الخامس

االشتراكات وكيفية ادائيا

مادة 25

اعتبا ار مف تاريخ تشميؿ اية فئة عمالية باحكاـ ىذا القانوف ،تحؿ ،بدءا مف التاريخ المذكور بالنسبة لمفئة التي يتـ تشميميا ،االشتراكات المحددة في ىذا القانوف ،محؿ االشتراكات

التي كانت مقررة في القانوف رقـ  112لسنة  1969المعدؿ ،ومحؿ تعويض مكافاة نياية الخدمة الذي كاف معموال بو بموجب قانوف العمؿ رقـ  1لسنة  1958المعدؿ وبموجب
انظمة وعقود العمؿ الخاصة المعموؿ بيا اثناء صدور قانوف العمؿ الجديدة رقـ  151لسنة 1970ز
مادة 26

ا – تحسب اشتراكات الضماف االجتماعي ،عمى اساس نسبة محددة مف االجر الفعمي الذي يتقاضاه العامؿ .وال يجوز اف يقؿ االجر المعتمد في تحديد نسبة االشتراؾ في جميع
االحواؿ ،عف الحد االدنى لالجور المقرر في مينة العامؿ المضموف اف وجد ،واال فال يجوز اف يقؿ عف الحد االدنى العاـ لالجور.

ب – تسدد االشتراكات خالؿ سنة ميالدية واحدة ،عمى اساس االجور المدفوعة في شير كانوف الثاني مف تمؾ السنة.

اما العماؿ الذيف يشمموف باحكاـ ىذا القانوف الوؿ مرة ،او الذيف يمتحقوف بخدمة مضمونة جديدة ،فتسدد اشتراكاتيـ عمى اساس اجر الشير الذي شمموا فيو بالضماف او التحقوا فيو

بالخدمة ،وذلؾ حتى انتياء السنة الميالدية التي تـ فييا ذلؾ ،ومف ثـ تسدد اشتراكاتيـ عمى اساس اجر شير كانوف الثاني التالي.
جػ  -تستحؽ االشتراكات عف كامؿ الشير االوؿ الذي تبدا فيو الخدمة المضمونة ،وال تستحؽ عف جزء الشير الذي تنتيي فيو.

واذا لـ يكف اجر العامؿ شيريا ،فتحسب اشتراكاتو عمى اساس مجموع ما يتقاضاىا فعميا مف اجور خالؿ شير كامؿ ،مع عدـ االخالؿ باحكاـ الفقرة ا مف ىذه المادة.

د – لمجمس االدارة ،اف يعدؿ طريقة احتساب الشركات المشار الييا في الفقرة ب مف ىذه المادة ،واف يقرر احتسابيا عمى اساس االجور الفعمية التي تدفع في نياية كؿ شير ،كمما

وجد في مثؿ ىذا التعديؿ مصمحة لممؤسسة.
ىػ  -لمجمس االدارة بناء عمى اقتراح المدير العاـ ،اف يحدد طريقة احتساب االجر واالشتراؾ في حاالت معينة ،كحاالت اجور االحداث ،والمتدربيف ،والعامميف لدى اكثر مف صاحب
عمؿ ،والعامميف عمى اساس االنتاج ،والمؤقتيف ،والموسمييف وسواىـ .كما لممجمس اف يحدد طريقة اداء االشتراكات او تحصيميا ،في اي مف الحاالت المذكورة.

مادة 27
ا – يستقطع مف العامؿ المضموف ،نسبة  ٪ 5مف اجره ،لقاء اشتراكو في المؤسسة ،وتدخؿ ىذه النسبة بكامميا في حساب فرع ضماف التقاعد ،ويعفى العامؿ مف دفع اي اشتراؾ عف

فروع الضماف االخرى.

ب – تتحدد نسبة اشتراكات االدارات واصحاب العمؿ ،عف عماليـ المضمونيف ،عمى النحو االتي - :

 – 1نسبة  ٪ 12مف االجور ،عمى اصحاب العمؿ الذيف ال يزيد عدد عماليـ عف مئة عامؿ ،او الذيف ال يزيد راس ماليـ عف مئة الؼ دينار.
وتوزع ىذه النسبة كما يمي  ٪1 - :لفرع الضماف الصحي ،و ٪2لفرع ضماف اصابات العمؿ ،و ٪9لفرع ضماف التقاعد.

 – 2نسبة  ٪15مف االجور ،عمى االدارات المختمفة .وتوزع ىذه النسبة كما يمي  ٪ 1 - :لفرع الضماف الصحي ،و ٪ 2لفرع ضماف اصابات العمؿ ،و ٪ 12لفرع ضماف التقاعد.
 – 3نسبة  ٪ 22مف االجور ،عمى اصحاب العمؿ الذيف ال تشمميـ احكاـ الفقرة ب –  1مف ىذه المادة ،سواء كانوا مف القطاع الخاص ،او كانوا مف لقطاع المختمط.
وتوزع ىذه النسبة كما يمي  ٪ 2 - :لفرع الضماف الصحي و 3لفرع اصابات العمؿ ،و ٪ 15لفرع ضماف التقاعد ،و ٪ 2لفرع ضماف الخدمات.

مادة 28

فيما خال اشتراؾ فرع التقاعد .يجوز لمجمس االدارة ،بعد مصادقة الوزير ،اف يعفى االدارة المختصة بناء عمى طمبيا ،مف االشتراؾ في المؤسسة عف عماليا في فروع الضماف االخرى
او في بعضيا .شريطة اف تمتزـ االدارة المذكورة تجاه عماليا ،بتوفير جميع شروط وخدمات الضماف ،الذي اعفيت مف االشتراؾ بو ،طبقا لما ىو منصوص عميو في ىذا القانوف،
دوف اف تتقاضى مف العماؿ اي مقابؿ عف ذلؾ.

مادة 29

تعتبر االشتراكات المستحقة عف الشير ،سواء المقتطعة مف اجور المضموف او المترتبة عمى االدارات او اصحاب العمؿ ،واجبة االداء في اوؿ الشير التالي.
وتمتزـ االدارات واصحاب العمؿ ،كؿ فيما يخصو ،باستقطاع مبمغ اشتراؾ الضماف المتوجب عمى العامؿ مف اجره شيريا دوف اي تراكـ اذا كاف االجر شيريا ،واال فيجرى االستقطاع

بنسبة  ٪ 5مف كؿ دفعة مف االجر اثناء الشير دوف اي تراكـ .وفي حالة عدـ االستقطاع االني تمتزـ الجية صاحبة العالقة بدفع االشتراؾ المترتب عمى العامؿ عف اجر الشير او
جزء الشير الذي لـ يستقطع عنو.
مادة 30

ا – عمى اصحاب العمؿ ،اف يعمموا عمى تسديد االشتراكات المستحقة عمييـ وعمى عماليـ لممؤسسة ،في المواعيد المحددة في ىذا القانوف ،او في االنظمة والتعميمات الصادرة

بموجبو.

وفي حالة التاخر عف االداء في المواعيد المقررة ،يمتزـ صاحب العمؿ باداء غرامة لممؤسسة تعادؿ  ٪5مف مبمغ االشتراكات عف كؿ شير تاخير.

ب – اذا جرى تاخير االداء ،مف قبؿ احدى االدارات المشمولة باحكاـ ىذا القانوف ولـ يكف لمتاخير اي مبرر مشروع ،يحاسب الموظؼ المسؤوؿ عف التاخير ،وتفرض عميو عقوبة
انضباطية عند االقتضاء.

مادة 31
ا – باستثناء حالة خدمة العمـ ،يتوجب عمى جميع االدارات واصحاب العمؿ ،اف تسدد جميع ما يستحؽ عمييا وعمى عماليا مف اشتراكات ،عف كامؿ فترات انقطاع عماليا المضمونيف
عف العمؿ ،عندما يكوف عقد العمؿ موقوفا بسبب التفرغ النقابي او االيفاد النقابي ،او المرض ،او الوالدة ،او التوقيؼ رىف التحقيؽ ،او اية حالة اخرى ينص عمييا قانوف العمؿ .وال

يجوز الرجوع عمى العماؿ بما دفع عف حصتيـ مف االشتراؾ وفقا الحكاـ ىذه الفقرة ،وتعتبر فترات انقطاعيـ المذكورة بمثابة خدمة مضمونو.

ب – عمى انو في الحاالت التي يمزـ فييا القانوف االدارات واصحاب العمؿ بدفع اجر لمعامؿ عف الفترة التي يتوقؼ فييا عقد عممو ،يستقطع مف االجر المقرر نسبة  ٪5لقاء اشتراؾ
العامؿ في الضماف ،شريطة اف ال يزيد المبمغ المستقطع في ىذه الحالة عف اشتراؾ العامؿ االصمي ،واذا نقص تولت االدارات ذات العالقة او اصحاب العمؿ اكمالو.

جػ  -تعتبر مدة انقطاع العامؿ عف العمؿ الغراض خدمة العمـ او االحتياط بمثابة خدمة مضمونة ،وتكوف معفاة مف اي اشتراؾ.

مادة 32
تعتبر المبالغ التي تستقطعيا االدارات واصحاب العمؿ مف اجور العماؿ ،لقاء ما يستحؽ عمييـ قانونا مف اشتراكات الضماف ،بمثابة امانة لدييـ .ويجب اف تحفظ في حساب خاص،

وال يجوز التصرؼ بيا الي غرض مف االغراض ما خال تسديد االشتراؾ الذي تـ استقطاع ىذه المبالغ مف اجمو.
مادة 33

ا – عمى صاحب العمؿ الذي يعيد بتنفيذ اي عمؿ الى متعيد ،اف يخطر المؤسسة باسـ المتعيد وعنوانو وبطبيعة العمؿ الذي عيد بو اليو وتكاليفو ،قبؿ بدء العمؿ بثالثة اياـ عمى
االقؿ .ويمتزـ المتعيد بنتائج ىذا االخطار عف نفسو ،وعف المتعيد الثانوي الذي يتعاقد معو اف وجد .ويكوف المتعيد االصمي ،والمتعيد الثانوي ،مسؤوليف بالتكافؿ والتضامف عف
الوفاء بااللتزامات المقررة في ىذا القانوف ،وفي االنظمة والتعميمات الصادرة بموجبو.

ب – عمى جميع الدوائر المالية في الدولة ،الممحقة بالخزينة العامة مباشرة ،او المستقمة عنيا ،اف تمتنع عف صرؼ اي استحقاؽ لصاحب عمؿ او متعيد ،ما لـ يثبت براءة ذمتو
حياؿ المؤسسة بوثيقة رسمية صادرة عنيا .ويسري ذلؾ عمى و ازرات الدولة ومؤسساتيا الرسمية وشبو الرسمية ومؤسسات ومرافؽ القطاع العاـ.
وتتبع في تطبيؽ احكاـ ىذه الفقرة التعميمات التي تصدرىا المؤسسة.

مادة 34
ا – عمى جميع االدارات التي تستخدـ عماال مشموليف باحكاـ ىذا القانوف ،اف تدفع ليـ رواتبيـ واجورىـ وفؽ قوائـ مستقمة ،واف تسدد لممؤسسة االشتراكات الشيرية المستحقة
عمييـ ،عمى اساس ىذه القوائـ مباشرة.

ب – عمى جميع اصحاب العمؿ ،الذيف يستخدموف عشريف عامال فاكثر ،اف يدفعوا االجور لعماليـ ،بقوائـ منظمة ،واف يسددوا شيريا االشتراكات المتوجبة عمييـ لممؤسسة طبقا لما
ىو مبيف في الفقرة ا مف ىذه المادة.

جػ  -اما بالنسبة الصحاب العمؿ الذيف يستخدموف اقؿ مف عشريف عامال ،فتدفع اجورىـ بقوائـ او بغيرىا حسب تعميمات المدير العاـ.
الفصؿ السادس

في االجراءات
مادة 35

ا – عمى جميع االدارات واصحاب العمؿ ،اف تعمؿ عمى ضماف عماليا المشموليف باحكاـ ىذا القانوف في المؤسسة ،وتسدد عنيـ مجمؿ االشتراكات التي يحددىا القانوف في المواعيد
وباالسموب المذيف تصدر بما تعميمات مف المدير العاـ.

ب – وعمى الجيات المذكورة في الفقرة ا مف ىذه المادة ،اف تقدـ لممؤسسة في مطمع كؿ عاـ ،بيانا ،تحدد فيو اسـ االدارة ومقر عمميا ،او اسـ صاحب العمؿ ومقر مشروعو وعنوانو
الكامؿ .مع بياف عدد العماؿ المضمونيف ،واسمائيـ ،وعناوينيـ الكاممة ،ومبمغ اجورىـ ،ومبمغ االشتراؾ الذي يستحؽ عمييـ ،ومبمغ االشتراؾ الذي يترتب عمى الجية التي

تستخدميـ.

ويجب اف يمحؽ البياف السنوي ىذا ،ببيانات شيرية اضافية توضح كؿ تعديؿ يطرا ،عمى المعمومات والوقائع التي سبؽ اف قدمت في البياف السنوي.

جػ  -تعتمد البيانات المذكورة وتعديالتيا ،بعد اقرارىا مف المؤسسة ،في تحديد نسبة االشتراكات المتوجبة عمى الجية التي قدمتيا.

وفي حالة التخمؼ عف تقديـ ىذه البيانات ،او التاخر عف الميعاد المحدد لتقديميا ،تتولى المؤسسة تحديد االشتراكات عمى ضوء تحرياتيا الخاصة ،وتستمر في تحصيميا عمى ىذا

االساس ،الى اف تقدـ الجية صاحبة العالقة بياناتيا وفقا الحكاـ ىذا القانوف ،وتقترف ىذه البيانات بمصادقة المؤسسة.

د – عمى الجيات المشار الييا في الفقرة ا مف ىذه المادة اف تنظـ سجالت خاصة الغراض تطبيؽ ىذا القانوف ،واف تحتفظ بالوثائؽ والمستندات والقيود الالزمة ،وفقا لمتعميمات التي
تصدرىا المؤسسة.

وعمييا اف تنظـ لكؿ عامؿ مضموف يعمؿ لدييا ،ممفا خاصا تودع فيو جميع ما يتعمؽ بشؤوف الضماف بالنسبة لو.

مادة 36

اذا انتيت خدمة العامؿ ،لدى الجية التي سجمتو في المؤسسة ودفعت عنو االشتراؾ ،تبقي الجية المذكورة مسؤولة عف تسديد اشتراكات العامؿ حتى تاريخ تبميغيا المؤسسة بانتياء

خدمة العامؿ لدييا.

مادة 37
ا – عمى اصحاب العمؿ الذيف يستخدموف خمسيف عامال فاكثر ،اف يخصصوا موظفا واحدا عمى االقؿ ،لمتفرغ لتنظيـ شؤوف الضماف االجتماعي واجراءاتو وسجالتو.

ب – عمى كؿ صاحب عمؿ اف يعمؽ في مكاف ظاىر مف مقر العمؿ ،شيادة صادرة عف المؤسسة ،تثبت تسديده الشتراكات الضماف االجتماعي المستحقة عميو وعمى عمالو.
مادة 38
ا – تقدـ المؤسسة الخدمات المتوجبة عمييا ،وتؤدي مختمؼ االستحقاقات المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،لمعامؿ المضموف المستحؽ الموجود داخؿ العراؽ ،وفقا لالجراءات التي
يحددىا المدير العاـ.

ب – ال تدفع المؤسسة االستحقاقات لمشخص الموجود خارج العراؽ ،وتتوقؼ عف دفع استحقاقات الشخص الذي يثبت انو غادر العراؽ ،اال في احدى الحاالت االتية - :

 – 1اذا اف المستحؽ عراقيا ،وقد غادر البالد بشكؿ قانوني ،وبعد موافقة الوزير عمى المغادرة وعمى الدفع.
 – 2اذا كاف المستحؽ او خمفو عربيا ،وقد عاد الى قطره بعد انتياء خدمتو المضمونة او توفي.

 – 3اذا كاف المستحؽ اجنبيا ،تطبؽ بحقو قاعدة المعاممة بالمثؿ ،او احكاـ اتفاقيات العمؿ الدولية ،اييما افضؿ لمعامؿ.

 – 4يجرى دفع االستحقاقات في جميع الحاالت االستثنائية المبينة انفا ،وفؽ تعميمات يصدرىا مجمس االدارة ويصادؽ عمييا الوزير.

جػ  -اذا احتجزت حرية العامؿ المضموف الي سبب قانوني كاف ،تتولى المؤسسة ايصاؿ استحقاقاتو اليو او لعيالو حسب تعميمات المدير العاـ.
مادة 39

تصدر المؤسسة “ ىوية ضماف” لكؿ عامؿ مضموف .ويحدد بقرار مف مجمس االدارة شكؿ اليوية ،والمعمومات الواجب ادراجيا فييا ،وطريقة تداوليا.

وتعتبر “ ىوية الضماف” في حالة استكماليا الشروط القانونية ،وثيقة نيائية في اثبات صفة العامؿ المضموف ،لو اف يطالب بموجبيا ،بجميع ما يستحقو وفقا الحكاـ ىذا القانوف.
مادة 40

ا – عمى كؿ عامؿ مشموؿ باحكاـ ىذا القانوف ،اف يعمؿ عمى الحصوؿ عمى “ ىوية الضماف” عف طريؽ الجية التي يعمؿ لدييا ،فاذا امتنعت او تاخرت ،فعف طريؽ نقابتو اف

وجدت او عف طريؽ االتحاد ،فاذا تعذر عميو ذلؾ ،فباالتصاؿ المباشر بمركز المؤسسة الذي يقع في منطقة عممو.
ب – عمى كؿ عامؿ ،بعد اف يتاكد مف تسجيمو في الضماف ،ويحصؿ عمى “ ىوية الضماف” اف يحافظ عمى ىويتو ،واف يحيط المؤسسة عمما بكؿ ما يط ار عمى عممو مف تغيير وفقا
لمتعميمات التي تصدرىا المؤسسة.

جػ  -اذا قاـ العامؿ بما اوجبتو عميو الفقرتاف السابقتاف مف ىذه المادة ،تمتزـ المؤسسة باالستجابة الى طمباتو المحقة ،ودفع كؿ ما يتوجب لو وفؽ احكاـ ىذا القانوف ،حتى ولو لـ
تكف االشتراكات مسددة عنو .وعمييا في ىذه الحالة االخيرة ،اف ترجع عمى الجية التي تخمفت عف تسديد االشتراكات عف العامؿ في مواعيدىا ،واف تطبؽ بحقيا احكاـ القانوف.

د – اما اذا لـ يبادر العامؿ لمحصوؿ عمى “ ىوية الضماف”  ،او حصؿ عمييا ولـ يحط المؤسسة عمما بالتغييرات التي طرات عمى ظروؼ عممو ،فميس لو اف يطالب – في احدى
ىاتيف الحالتيف – ما لـ تستكمؿ بشانو جميع االجراءات القانونية ،وتسدد عنو جميع االشتراكات عف الفترة السابقة لطمبو .وتستثنى مف ذلؾ حاالت االصابة والوفاة فقط.
مادة 41
تعفى مف اي رسـ او طابع ،جميع الطمبات والبيانات واالستمارات والشيادات وااليصاالت ،ومختمؼ انواع الوثائؽ االخرى ،التي تقدـ لممؤسسة وفؽ احكاـ ىذا القانوف ،مف العماؿ او

ممف يمثميـ قانونا.
مادة 42

ا – لممدير العاـ ،ولمف يخولو مف موظفي المؤسسة ،جميع صالحيات التفتيش المنصوص عمييا في الفصؿ الثاني عشر مف قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  ،1970الغراض تطبيؽ

ىذا القانوف.

ب – ويكوف قسـ التفتيش في الوزارة ،مسؤوال بدوره عف مراقبة تطبيؽ احكاـ ىذا القانوف بشكؿ مباشر ،باالضافة الى صالحياتو المحددة في قانوف العمؿ رقـ  1251لسنة ،1970
وينسؽ اعمالو في ىذا الصدد ،مع المؤسسة.

وعمى قسـ التفتيش المذكور ،اف يبمغ المدير العاـ صورة مف تقاريره ،عندما تكوف متعمقة بتطبيؽ احكاـ ىذا القانوف.
الفصؿ السابع

فرع الضماف الصحي
مادة 43

يتحقؽ مرض العامؿ المستوجب لالجازة المرضية ،بشيادة طبية تصدر عف الطبيب الخاص الذي تعتمده الجية التي تستخدـ العامؿ ،او عف احد اطباء المؤسسة ،وذلؾ اذا كانت

المرض ،وخالؿ االياـ الثمانية االولى منو.
الشيادة الطبية صادرة عند بدء َ
اذا تضمنت الشيادة الطبية في ىذه الحالة ،منح العامؿ اجازة مرضية ال تتجاوز ثمانية اياـ .تمتزـ الجية التي تستخدمو بدفع كامؿ اجوره عف اياـ االجازة المذكورة ،ولمعامؿ في نفس
الوقت اف يراجع الدوائر الصحية التي تعتمدىا المؤسسة باالستناد الى ىوية الضماف والشيادة الطبية الممنوحة لو ،لمحصوؿ عمى المعالجة الالزمة واالدوية التي يحتاجيا دوف

مقابؿ.

وفي حالة تكرر ىذه الحالة ،بالنسبة لمعامؿ الواحد ،لدى جية واحدة ،فاف ىذه الجية ال تمتزـ حياؿ العامؿ ،باكثر مف اجر ثالثيف يوـ مرض خالؿ سنة العمؿ الواحدة ،وفيما زاد عف

ذلؾ ،يعتبر اياما مرضية مضمونة ،تمتزـ بيا المؤسسة وفقا الحكاـ ىذا القانوف .شريطة اف تكوف الشيادات الطبية ،في ىذه الحالة االخيرة ،صادرة عف الجية الطبية التي تعتمدىا

المؤسسة او مصدقة مف قبميا.
مادة 44

ا – فيما عدا الحاالت المرضية المشار الييا في المادة  43مف ىذا القانوف ،ال يتحقؽ مرض العامؿ المستوجب لالجازة المرضية المضمونة التي تزيد عمى ثمانية اياـ ،اال بشيادة
طبية صادرة عف احد اطباء المؤسسة او المعتمديف مف قبميا.

ب – في حالة ثبوت استحقاؽ العامؿ لالجازة المرضية المضمنة ،تبمغ المؤسسة صورة عف الشيادة الطبية الممنوحة لمعامؿ ،ونسخا عف الشيادات الطبية الالحقة ،لمجية التي يعمؿ

لدييا العامؿ المريض .وعمى ىذه الجية اف تعتبره مجا از بدوف اجر بدءا مف اليوـ التاسع الجازتو المرضية ،وحتى تاريخ شفائو او ثبوت عجزه او وفاتو ،مع عدـ االخالؿ باحكاـ
المادة  31مف ىذا القانوف.
مادة 45

ا – مع مراعاة احكاـ المادة  43مف ىذا القانوف ،تدفع المؤسسة لمعامؿ المضموف المريض الى اف يشفى او يثبت عجزه ،تعويض اجازة مرضية بنسبة  ٪75مف متوسط اجره
الشيري عمى اف ال تقؿ ىذه النسبة عف الحد االدنى لالجر في مينة العامؿ .وتوفر لمعامؿ في نفس الوقت ،جميع اسباب ووسائؿ الرعاية الصحية والعالج.

ب – يقصد بالرعاية الصحية والعالج  :المعاينة السريرية في العيادة او المنزؿ عند االقتضاء ،وتقديـ العالجات ،والعرض عمى االخصائييف ،واالقامة في المستشفى او المصح،

والعمميات الجراحية ،والتصوير الشعاعي ،والتحاليؿ المختبرية ،وتوفير الخدمات التاىيمية في حالة حصوؿ عجز ،وتقديـ االطراؼ واالجيزة الصناعية والتعويضية ،وكؿ ما تستدعيو

حالة المريض.

جػ  -تشرع المؤسسة منذ نفاذ ىذا القانوف بتاسيس وتطوير فرع الضماف الصحي ضمف منيج مرحمي يؤمف توفير جميع اسباب الرعاية الصحية والعالج بالمستوى المنصوص عميو
في الفقرة ب مف ىذه المادة خالؿ مدة اقصاىا ثالث سنوات .ويجب اف يتضمف المنيج المذكور ،انشاء المستشفيات والمستوصفات والدوائر الصحية االخرى الخاصة بالمؤسسة،

وتشكيؿ االطارات الطبية الالزمة ليا.
مادة 46

تكوف رعاية العماؿ المرضى ومعالجتيـ ،طبقا لمنظاـ الصحي في المؤسسة ،وفي المكاف وباالساليب التي يحددىا االطباء المعتمدوف مف قبميا.

وعمى العامؿ المريض اف يتبع اثناء مرضو تعميمات المؤسسة والجية الطبية المشرفة عمى معالجتو .وال تمتزـ المؤسسة باداء اية خدمة او تعويض في حالة امتناع العامؿ المريض

عف تنفيذ التعميمات ،اال اذا تراجع وامتثؿ ليا.
مادة 47

ا – اذا شفي العامؿ المريض ،تخطره الجية الطبية المشرفة عمى معالجتو بذلؾ ،وتحدد لو موعدا لاللتحاؽ بعممو ،وتبمغ المؤسسة اعالما بيذا الشاف لمجية التي تستخدمو .وعمى
العامؿ اف يمتحؽ بعممو طبقا ليذا االخطار تحت طائمة اعتباره متغيبا عف العمؿ دوف عذر مشروع في حالة عدـ التحاقو.

ب – اذا لـ يشؼ العامؿ رغـ مضي ستة اشير عمى معالجتو ،يعتبر عاجزا ،ويحاط عمما بذلؾ ،كؿ مف العامؿ المريض والجية التي تستخدمو.

اما اذا شفي العامؿ قبؿ مضي ستة اشير وخمؼ المرض فيو عجزا ،فيخطر بشفائو وبنسبة العجز الذي اصابو ،وتحاط الجية التي تستخدمو عمما بذلؾ .وفي الحالتيف المذكورتيف في

ىذه الفقرة ،يصبح عقد العمؿ مفسوخا حكما مف تاريخ ثبوت العجز الكامؿ .اما اذا كانت نسبة العجز دوف ذلؾ ،وتبمغ  ٪ 35مف العجز الكامؿ فاكثر ،فممجية التي تستخدمو الخيار،

بيف فسخ العقد ،وبيف استخدامو مع انقاص اجره بنسبة الراتب التقاعدي الذي يتقرر لو مف المؤسسة .وفي غير ذلؾ ،يستمر سرياف عقد العمؿ كالسابؽ.
جػ  -اذا كاف مرض العامؿ المضموف مف االمراض المستعصية او الخبيثة ،كالتدرف والجذاـ والسرطاف وغيرىا ،يجوز لمجية الطبية المشرفة عمى عالجو في المؤسسة ،اف تقرر
تمديد اجازتو المرضية ،لمدة اقصاىا سنة ،اذا قدرت امكانية شفائو خالؿ ذلؾ .واذا لـ يشؼ بعد انقضاء ىذه المدة يعتبر عاج از.

وتتحدد االمراض المقصودة في ىذه الفترة ،بجدوؿ يصدر عف المؤسسة بعد تصديقو مف وزارة الصحة.

د – تبقى المؤسسة مسؤولة عف معالجة العماؿ المضمونيف الذيف يعتبروف عاجزيف عف العمؿ بسبب المرض.
مادة 48

ا – عمى المراة العاممة الحامؿ ،المشمولة باحكاـ ىذا القانوف ،اف تعرض نفسيا عمى الجية الطبية التي تعتمدىا المؤسسة ،عند ظيور الحمؿ لدييا .وعمييا التقيد بعد ذلؾ ،وحتى
الوضع ،بالتعميمات الطبية التي تعطى ليا.

ب – تحدد الجية الطبية المشار الييا ،عمى ضوء مراقبتيا الدورية لوضعية الحامؿ ،الموعد المقرر لموضع ،وتبمغ ذلؾ لصاحبة العالقة ،ولمجية التي تستخدميا .وعمى ىذه الجية اف
تجيز المراة الحامؿ باالنفكاؾ عف العمؿ لقضاء اجازة حمميا ووضعيا ،قبؿ شير كامؿ عمى االقؿ ،مف الموعد المقدر لوضعيا ،طبقا الحكاـ المادة  80مف قانوف العمؿ.

جػ  -تعتبر المراة الحامؿ ،مجازة اجازة مضمونة مف تاريخ انفكاكيا عف العمؿ ،وتستمر اجازتيا بعد تاريخ الوضع لمدة ستة اسابيع عمى االقؿ.

د – يجوز لممرجع الطبي الذي تعتمده المؤسسة ،اف يقرر تمديد فترة االجازة المشار الييا في الفقرتيف ب – جػ مف ىذه المادة ،في حالة الوالدة الصعبة ،او والدة اكثر مف طفؿ ،او
ظيور مضاعفات او امراض قبؿ الوضع او بعده .عمى اف ال تتجاوز فترة االجازة االصمية والمدد االضافية ،تسعة اشير اعتبا ار مف تاريخ االنفكاؾ.

وتستفيد المراة العاممة ،قبؿ وضعيا ،وبعد وضعيا ،وبخاصة اذا تعرضت الحدى الحاالت المذكورة في ىذه الفقرة ،مف جميع شروط الرعاية الصحية والعالج المنصوص عمييا في

المادة  / 45ب مف ىذا القانوف.

ىػ  -تمنح العاممة المجازة بسبب الحمؿ والوضع ،مف تاريخ انفكاكيا عف العمؿ وحتى تاريخ انتياء اجازتيا القانونية ،المشار الييا في الفقرتيف ب – جػ مف ىذه المادة تعويضا يعدؿ
كامؿ اجرىا المدفوع عنو االشتراؾ االخير .اما اذا زادت مدة اجازتيا عف ذلؾ وفقا الحكاـ الفقرة د مف ىذه المادة ،فتمنح عف المدة الزائدة تعويض االجازة المرضية ،المنصوص عمييا

في المادة  / 45ا مف ىذا القانوف.

و – اعتبا ار مف تاريخ سرياف احكاـ ىذا القانوف ،تشرع المؤسسة ،بوضع منياج خاص ،النشاء مستشفيات لمتوليد وامراض النساء واالطفاؿ ،تغطى جميع احتياجات الطبقة العاممة

في العراؽ ،خالؿ فترة ال تزيد عمى خمس سنوات.
مادة 49

ال يجوز لمف كاف مجا ار مرضيا او بسبب الحمؿ والوضع ،اف يمارس اي عمؿ ماجور ،وال اي عمؿ اخر يتعارض مع حالتو الصحية ،طواؿ فترة اجازتو .وفي حالة اخالؿ الشخص

المجاز بذلؾ .يحؽ لممؤسسة – بعد انذاره – اف تقطع عنو التعويض وجميع الخدمات االخرى ،طواؿ فترة عدـ امتثالو لالنذار.
مادة 50

ا – اذا اعتبر العامؿ المريض ،او العاممة المريضة بعد الوضع ،بحالة عجز نتيجة عدـ الشفاء رغـ انقضاء الحد االقصى لالجازة المرضية كما ىو مبيف في القانوف .يمنح راتبا
تقاعديا مرضيا وفؽ االسس المحددة بالمادة  68مف ىذا القانوف.

ب – اذا اسفر المرض بعد الشفاء التاـ ،عف عجز ،يساوي  ٪ 35مف العجز الكامؿ فاكثرف يمنح صاحبو راتبا تقاعديا مرضيا جزئيا ،عمى اساس ،نسبة عجزه الجزئي مضروبة
بالراتب التقاعدي المرضي الكامؿ.

جػ  -لممؤسسة ،ولمعامؿ العاجز مرضيا او المعتبر عاجزا ،الحؽ في طمب اعادة الكشؼ الطبي كؿ ستة اشير بالنسبة لمعامؿ العاجز مرضيا وكؿ ثالثة اشير بالنسبة لمعامؿ المعتبر
عاج از بسبب عدـ شفائو.

وعمى العامؿ اف يحضر موعد الكشؼ الطبي ،وفي حالة تخمفو ،يقطع الراتب عنو الى اف يحضر ويمتثؿ لمكشؼ.

فاذا تبيف بعد الكشؼ اف نسبة العجز قد انخفضت عف  ٪ 35مف العجز الكامؿ ،او اف المريض المعتبر عاج از قد اصبح قاد ار عمى العمؿ ،تتوقؼ المؤسسة في الحالتيف عف دفع

الراتب.

اما اذا تبيف اف نسبة العجز قد ارتفعت ،فيعدؿ راتب التقاعد المرضي الجزئي ،بنفس ارتفاع نسبة العجز.

د – اذا ثبت لممؤسسة اف العامؿ المريض المعتبر عاجزا ،يزاوؿ عمال ماجو ار اعتياديا ،يقطع عنو الراتب.

ىػ  -يحوؿ راتب التقاعد المرضي الكامؿ عند وفاة المتقاعد مرضيا ،الى خمفو .اما راتب التقاعد المرضي الجزئي فينقطع نيائيا عند وفاة صاحبو.

مادة 51
ا – يجوز لممؤسسة ،اف تتعاقد مع وزارة الصحة ،لالستفادة مف اجيزتيا وعياداتيا ومصحاتيا ومستشفياتيا العامة ،في اداء الخدمات الصحية ،او بعضيا ،التي تقوـ بيا المؤسسة
تنفيذا الحكاـ ىذا القانوف.

ويجب اف تعيف في مثؿ ىذه العقود ،الحدود الدنيا لمستويات الخدمة الطبية التي تقدـ لمعماؿ المضمونيف ،ومبمغ لتكاليؼ المتوجبة عمى المؤسسة ،عمى اف تراعى في تقدير

مستويات الخدمة ،وفي التكاليؼ ،فرض العالج المجانية العامة المتاحة في مؤسسات وزارة الصحة لممواطنيف كافة.

ب – لممؤسسة اف تتعاقد مع االطباء والمساعديف الطبييف والمستشفيات الخاصة ،ريثما تستكمؿ اجيزتيا الصحية ،كما يجوز لممؤسسة اف تتعاقد مع االخصائييف العرب واالجانب
عند االقتضاء عمى اف يقترف ذلؾ بموافقة الوزير.

جػ  -في حاالت اصابات العمؿ الفادحة ،التي ال تتوفر االسباب الطبية الكافية لمعاجمتيا والعناية بيا في العراؽ .يجوز لممؤسسة اف توفد المصاب الى الخارج عمى نفقتيا ،اذا اوصت
المجنة الطبية العميا بذلؾ.

مادة 52

تخضع جميع المستشفيات والمستوصفات الى تمتمكيا االدارات او اصحاب العمؿ ،المخصصة لمعالجة العماؿ ،الشراؼ المؤسسة.

وعمى الجية صاحبة العالقة ،اف تطبؽ في ىذه المستشفيات والمستوصفات جميع التعميمات التي تصدر الييا مف المؤسسة في ىذا الشاف.
ولممؤسسة ،في حالة عدـ التقيد بتطبيؽ التعميمات الطبية ،اف تضع يدىا عمى المستشفيات والمستوصفات المذكورة ،وتديرىا بنفسيا ،عمى نفقة الجية التي تممكيا.
مادة 53

ا – تتقرر الخبرة الطبية في المؤسسة عمى درجات تبدا بالشيادة الطبية الصادرة عف الطبيب الذي تعتمده المؤسسة ،او المصدقة مف قبمو اوال ،ومف ثـ بتقرير المجنة الطبية ،واخي ار
بقرار المجنة الطبية العميا ،وفؽ ما ىو مبيف في الفقرات الالحقة.

ب – لممؤسسة ،او لمعامؿ المريض ،او لمجية التي تستخدـ العامؿ ،االعتراض عمى صحة اية شيادة طبية ،او طمب اعادة النظر فييا عند االقتضاء ،وفؽ تعميمات تصدر عف
مجمس االدارة.

جػ  -تنظر في االعتراض او الطمب ،المجنة الطبية ،عمى اف ال يكوف مف بيف اعضائيا الطبيب الذي اصدر الشيادة الطبية المعترض عمييا .ويكوف قرار المجنة المذكورة ،نيائيا فيما
اذا صدر باالجماع ،وفي ىذه الحالة ال يقبؿ الطعف في القرار اما المجنة الطبية العميا اال مف قبؿ المدير العاـ.

د – اذا كاف قرار المجنة باالكثرية ،جاز لمجية التي لـ تقبؿ بنتيجتو ،اف تطعف فيو اماـ المجنة الطبية العميا .ويكوف قرار ىذه المجنة نيائيا ،سواء صدر باالكثرية او باالجماع.

ىػ  -يحؽ الحدى المجنتيف المشار الييما في الفقرتيف جػ  -د مف ىذه المادة ،اف تطمب – قبؿ اصدار قرارىا – دعوة العامؿ المريض لممثوؿ اماميا لمعاينتو مجددا ،او الجراء فحص
شعاعي لو ،او تحميؿ مختبري ،او ما سوى ذلؾ.

وعمى العامؿ المريض اف يمتثؿ لمدعوة ،ويحضر في الوقت المحدد لو ،وفي حالة تخمفو عف ذلؾ ،يسقط االعتراض او الطمب ،اذا كاف ىو الذي تقدـ باحدىما ،او يعتبراف صحيحيف

ويعمؿ بموجبيما اذا كاف مقدميف مف المؤسسة او مف الجية التي تستخدـ العامؿ ،اال اذا عاد العامؿ وامتثؿ لمدعوة.

و – لمجية التي ال توافؽ عمى ق اررات المجاف الطبية النيائية ،او تطعف بيذه الق اررات اماـ محكمة العمؿ المختصة ،خالؿ سبعة اياـ مف تاريخ تبميغيا قرار المجنة النيائي .ولممحكمة
اف تحكـ بالغرامة والتعويض والنفقات ،عمى مف يظير غير محؽ في طعنو.

الفصؿ الثامف

فرع اصابات العمؿ
مادة 54

عمى االدارات واصحاب العمؿ ،المبادرة فو ار لمعناية بالعامؿ الذي يتعرض الصابة عمؿ ،اثناء العمؿ او بسببو .ويقصد بالعناية كؿ ما يحتاجو العامؿ فور اصابتو مف اسعافات طبية

اولية ،وتضميد احتياطي ،ووسائؿ انعاش وما سوى ذلؾ.

وتكوف الجيات المذكورة مسؤولة – عندما تستوجب االصابة ذلؾ – عف تاميف ايصاؿ العامؿ المصاب القرب مركز طبي تعتمده المؤسسة .كما تمتزـ باالجر الكامؿ لممصاب حتى
نياية يوـ العمؿ الذي وقعت بو االصابة .او حتى نياية اليوـ الذي اوصمتو فيو الى المركز الطبي لممؤسسة.

وفي جميع الحاالت ،تكوف الجيات المذكورة ،مسؤولة مدنيا – وجزائيا عند االقتضاء – عف كؿ ما يحصؿ لمعامؿ المصاب مف مضاعفات ،مف جراء تاخير ايصالو لممركز الطبي ،او

اىماؿ اسعافو فور وقوع االصابة.

مادة 55

ا – تمتزـ المؤسسة برعاية ومعالجة المصاب ،منذ اخطارىا بالحادث ،وحتى شفائو تماما ،او وفاتو.
ويقصد بالرعاية والعالج ،نفس المعاني المحددة ليا في المادتيف  45و 46مف ىذا القانوف.

ب – مع مراعاة احكاـ المادتيف  31و 54مف ىذا القانوف ،يعتبر العامؿ مف تاريخ اصابتو وحتى شفائو التاـ او ثبوت عجزه ،بحالة اجازة بدوف اجر.

جػ  -يمنح العامؿ تعويض اجازة اصابة ،طواؿ فترة معالجتو ،يساوي كامؿ اجره الذي دفع عنو االشتراؾ االخير.
مادة 56

ا – اذا انتيت االصابة بالعامؿ ،الى العجز الكامؿ ،او ادت الى وفاتو .يخصص لو ،او لخمفو – حسب الحاؿ – راتب تقاعد اصابة ،عمى اساس  ٪80مف متوسط االجر في سنة

عممو االخيرة ،او خالؿ مدة عممو اف كانت اقؿ مف سنة .وفي جميع الحاالت ال يجوز اف يقؿ راتب تقاعد االصابة ،عف الراتب التقاعدي العادي الذي يستحقو المصاب ،وال عف الحد

االدنى لالجر المقرر في مينتو.

ب – اذا خمفت االصابة في العامؿ عج از نسبتو  ٪ 35مف العجز الكامؿ فاكثر ،يخصص لو راتب تقاعد اصابة جزئي ،عمى اساس  :نسبة عجزه الجزئي مضروبة براتب تقاعد االصابة
الكامؿ.

جػ  -اذا خمفت االصابة في العامؿ عج از نسبتو ،اقؿ مف  ٪35اقؿ مف العجز الكامؿ .يمنح مكافاة تعويضية دفعة واحدة ،عمى اساس الرصيد الناجـ عف  :نسبة عجزه الجزئي
مضروبة بمبمغ اجمالي يساوي راتب تقاعد االصابة الكامؿ عف اربع سنوات.

مادة 57

اذا تكررت االصابة في العامؿ الواحد ،تراعى القواعد االتية - :

ا – اذا كانت نسبة العجز في اصابتو االخيرة ،مضافة الى نسبة عجزه السابقة ،ال تبمغ  ٪ 35مف العجز الكامؿ يمنح مكافاة نقدية عمى اساس نسبة العجز في االصابة االخيرة وفقا
الحكاـ الفقرة جػ مف المادة  56مف ىذا القانوف.

ب – اذا كانت نسبة العجز في اصابتو االخيرة ،مضافة الى نسبة عجزه السابقة ،قد بمغت  ٪ 35مف العجز الكامؿ فاكثر ،يمنح راتب تقاعد اصابة ،وفقا الحكاـ الفقرتيف ا وب مف
المادة  56مف ىذا القانوف ،عمى اساس مجموع نسب العجز التي اصابتو ،دوف الرجع عميو بما سبؽ اف تقاضاه مف مكافات تعويضية عف اصابتو السابقة.
مادة 58

ال يستحؽ العامؿ المصاب تعويضا وال مكافاة في احدى الحالتيف االتيتيف - :

ا – اذا ثبت انو تعمد اصابة نفسو.

ب – اذا حدثت االصابة بسبب سوء سموؾ فاحش ومقصود مف جانب المصاب .ويعتبر في حكـ ذلؾ ،االصابة التي تحؿ بالعامؿ وىو تحت التاثير الشديد لمخمر او المخدرات .او
االصابة التي تحدث بسبب مخالفتو بشكؿ صريح متعمد النظمة وتعميمات الوقاية المعمنة في مقر العمؿ ،او بسبب خطا فادح منو ،او بسبب اعتدائو عمى الغير.

مادة 59

لممؤسسة ،ولممصاب ،طمب اعادة الكشؼ الطبي مرة كؿ ستة اشير خالؿ السنة االولى مف تاريخ ثبوت العجز ،ومرة كؿ سنة بعد مضي السنة االولى.

ويعدؿ وضع العاجز ،واستحقاقو ،عمى ضوء ما يسفر عنو الكشؼ الطيب الجديد ،وفقا لالحكاـ المبينة في ىذا القانوف.
مادة 60

ا – اذا توفى العامؿ نتيجة االصابة ،استحؽ خمفو تقاعد االصابة الكامؿ المنصوص عميو بالفقرة ا مف المادة  56مف ىذا القانوف.

ب -اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز كامؿ ،يحوؿ راتبو الى خمفو.

جػ  -اذا توفي المتقاعد المصاب بعجز جزئي ،يمنح خمفو تعويضا يساوي راتب تقاعد االصابة الجزئي عف اربع سنوات ،في حالة عدـ استحقاؽ الخمؼ لتقاعد الوفاة.
مادة 61

تظؿ المؤسسة مسؤولة عف تنفيد احكاـ ىذا الفصؿ ،خالؿ سنة كاممة مف انتياء خدمة العامؿ المضموف ،اذا ظيرت عميو خالليا اعراض مرض ميني ،سواء كاف اثناء ظيور

المرض بال عمؿ ،او كاف يشتغؿ في مينة او صناعة ال ينشا عنيا المرض ،او كاف خارج نطاؽ الخدمة المضمونة.
َ
مادة 62

عمى المؤسسة واالدارات واصحاب العمؿ ،تبميغ الشرطة وقسـ تفتيش العمؿ في الوزارة فو ار عف كؿ اصابة عمؿ تقع .وعمى لجنة تفتيش العمؿ المختصة اف تجري تحقيقا عاجال عف

اسباب االصابة ،وتبيف ظروفيا واسبابيا وجميع المالبسات التي رافقتيا .واذا ظير ليا اف مسؤولية االصابة ،تقع عمى العامؿ ،او عمى صاحب العمؿ ،او عمى جية ثالثة ،بينت ذلؾ
بوضوح في تقريرىا ،واعطت مستنداتو.

وعمى المؤسسة اف تطبؽ احكـ المادة  58مف ىذا القانوف بحؽ العامؿ ،او اف ترجع عمى الجية التي تسببت باصابتو ،اذا تراءى ليا مف تقرير التفتيش ،ما يستوجب احد ىذيف

االجرائيف .وفي جميع الحاالت يمزـ الشخص المتسبب باالصابة بالتعويض الذي تقرره المحكمة لممؤسسة عمى ضوء القواعد العامة ،اذا ثبت اف فعمو نتيجة خطا غير مقصود .اما في
حالة ثبوت القصد فيحكـ عميو لممؤسسة ،بتعويض تقدره المحكمة يعادؿ جميع ما يمكف اف تتحممو المؤسسة مف اعباء مالية تبعا لالصابة.

مادة 63

تتعاوف المؤسسة ،مع االدارات المختصة ،واالجيزة النقابية والمؤسسات العمالية ،مف اجؿ نشر الوعي الوقائي بيف صفوؼ العماؿ ،والتنبيو مف اخطار المينة ،وتعميـ وسائؿ الوقاية

مف االصابات ،والتدريب عمى استخداميا اثناء العمؿ ،واصدار التعميمات الضرورية باستمرار ،لتحقيؽ ىذه االغراض ومراقبة تطبيقيا.
مادة 64

تسري جميع احكاـ الفصؿ السابع مف ىذا القانوف ،المتعمقة بالضماف الصحي ،عمى حاالت اصابات العمؿ ،اال فيما ورد بشانو نص خاص في ىذا الفصؿ المتعمؽ باصابات العمؿ.

الفصؿ التاسع

فرع ضماف التقاعد

مادة 65
يستحؽ العامؿ المضموف عند انتياء خدمتو ،راتبا تقاعديا ،في احدى الحاالت االتية - :

ا – اذا اكمؿ الرجؿ الستيف مف العمر ،او اذا اكممت المراة الخامسة والخمسيف مف العمر ،وكانت الي منيما عشروف سنة خدمة مضمونة عمى االقؿ.

ب – اذا كانت لمرجؿ ثالثوف سنة خدمة مضمونة عمى االقؿ ،او كانت المراة خمس وعشروف سنة خدمة مضمونة عمى االقؿ.

جػ  -اذا توفي اثناء سرياف مدة خدمتو المضمونة ،وكاف تسجيمو ثابتا في المؤسسة ومدفوعا عنو االشتراؾ قبؿ الوفاة ،دوف النظر الى مدة خدمتو او كمية المبالغ المدفوعة عنو.
مادة 66

يستحؽ الخمؼ راتب العامؿ الذي توفي وفقا الحكاـ الفقرة جػ مف المادة  65مف ىذا القانوف .كما يحوؿ الى الخمؼ الراتب التقاعدي المستحؽ وفقا الحدى الحالتيف المنصوص عمييما

في الفقرتيف ا – ب مف المادة  65مف ىذا القانوف ،في حالة وفاة العامؿ المتقاعد.
مادة 67

يعتمد في تحديد سف العامؿ المضموف عمى قيد النفوس الصادر بموجب بياف والدة رسمي .فاذا لـ يوجد ،ينظر الى العمر المسجؿ في قيود المؤسسة ،او في سجؿ النفوس او عقود

العمؿ .فاذا ظير بيف ىذه الوثائؽ تضارب في الوقائع المدونة فييا او اذا تبيف اف بيف ىذه الوثائؽ وبيف واقع الحاؿ فرقا ظاىرا ،يصار الى تحديد العمر عف طريؽ الخبرة الطبية .وال
يعتد في مواجية المؤسسة باي مستند اخر ،حتى ولو كاف مدعوما بحكـ قضائي.
مادة 68

ا – يحسب راتب التقاعد في جميع الحاالت المبينة في المادة  65مف ىذا القانوف عمى اساس  ٪ 2.5مف متوسط االجر الشيري لمعامؿ المتقاعد ،مضروبا بعدد اشير الخدمة
المضمونة ومقسوما عمى  .12ويعتبر كسر الشير االخير كالشير ويجبر كسر الدينار الذي ال يتجاوز نصؼ دينار الى نصؼ دينار ،وكسر الدينار الذي يزيد عمى نصؼ دينار الى

دينار كامؿ.

ب – يعتبر متوسط االجر الشيري الغراض تطبيؽ ىذا القانوف ،ىو متوسط االجر الشيري لمسنوات الثالث االخيرة مف خدمة العامؿ المضمونة ،او متوسط االجر الشيري لمدة الخدمة

المضمونة اف قمت عف ثالث سنوات ،اال فيما يرد بو نص مخالؼ في القانوف.
مادة 69

يعتبر الحد االعمى العاـ ،لمراتب التقاعدي الكامؿ بالنسبة لمختمؼ فروع الضماف في ىذا القانوف ،الذي ال يجوز تجاوزه في جميع الحاالت ،ىو  75دينا ار شيريا ،وكؿ حساب قانوني

لمراتب المذكور يرتفع عف ىذا الحد يخفض اليو.

كما يعتبر الحد االدنى العاـ ،لمراتب التقاعدي الكامؿ ،بالنسبة لمختمؼ فروع الضماف في ىذا القانوف الذي ال يجوز النزوؿ عنو في جميع الحاالت ،ىو ثمانية دنانير شيريا .وكؿ

حساب قانوني لمراتب المذكور ،ادنى مف ىذا الحد يرفع اليو.
مادة 70
ال يجوز في تطبيؽ احكاـ ىذا القانوف - :

ا – الجمع بيف راتبيف تقاعدييف كامميف ،او راتب تقاعدي كامؿ وراتب تقاعدي جزئي مف اي نوع كاف ،سواء كاف الراتب ناشئا عف احد فروع الضماف في ىذا القانوف ،او عف قوانيف

التقاعد االخرى في الدولة .وعندما تتوفر في العامؿ المضموف شروط االستحقاؽ في اكثر مف راتب تقاعدي ،يمنح الراتب التقاعدي االفضؿ فقط .ويستثنى مف ىذه الحالة االخيرة ،مف
شرط الحد االعمى لمراتب التقاعدي المنصوص عميو في المادة  69مف ىذا القانوف ،اذا كاف استحقاقو لمراتب التقاعدي االفضؿ ،ناشئا عف غير ىذا القانوف.

ب – الجمع بيف اي راتب تقاعدي كامؿ مف المؤسسة ،وبيف تعويض مكافاة الخدمة مف المؤسسة ،اال فيما يرد بو نص خاص في القانوف.

جػ  -بيع الراتب او استبدالو او التنازؿ عنو لمغير .ويقع باطال كؿ تصرؼ مف ىذا النوع ،او مف نوع مماثؿ .وتتمتع مختمؼ استحقاقات العماؿ وخمفيـ مف المؤسسة ،بنفس الحماية
القانونية لالجور المنصوص عمييا في المادة  51مف قانوف العمؿ.

مادة 71

ا – في حالة خروج العامؿ مف نطاؽ ىذا القانوف ،وانتسابو الى خدمة خاضعة لقانوف تقاعدي اخر في احدى االدارات .يحؽ لو اف يختار بيف تصفية حقوقو في المؤسسة وفقا

الحكاـ ىذا القانوف ،وبيف طمب نقؿ حقوقو التقاعدية مف المؤسسة الى التنظيـ التقاعدي في االدارة التي انتسب الييا .وفي ىذه الحالة االخيرة ي توجب عمى االدارة التي انتسب

الييا العامؿ ،اف تعتبر لو كامؿ خدمتو المضمونة في المؤسسة بمثابة خدمة تقاعدية لدييا .وذلؾ لقاء تقاضييا مف المؤسسة كامؿ مبمغ االشتراكات التي استوفتيا عف ضماف العامؿ
في فرع التقاعد ،طواؿ مدة خدمتو المضمونة.

جػ  -وبالمقابؿ يجوز لمف يصبح مشموال باحكاـ ىذا القانوف ،بعد اف كاف مشموال بقانوف تقاعد اية ادارة اخرى ،اف يطمب تحويؿ خدمتو التقاعدية الى المؤسسة .وعمى المؤسسة اف
تعتبر لو ىذه الخدمة بمثابة خدمة مضمونة لدييا الغراض التقاعد .لقاء استيفائيا مف الجية االدارية التي كاف يخدـ لدييا الشخص طالب التحويؿ ،كامؿ ما استقطعتو منو وما

حصمتو لحسابو ،مف عائدات تقاعدية.
مادة 72

يقصد بالخمؼ في ىذا القانوف ما يمي - :

ا – الزوج اذا كاف غير قادر عمى العمؿ اثناء وفاة زوجتو المضمونة ،وكاف يعتمد في اعالتو عمييا ،وليس لو مورد خاص.

ب – الزوجة اذا لـ يكف ليا عمؿ ،ولـ تتزوج بعد وفاة زوجيا المضموف ،ولـ يكف ليا مورد خاص .وتعتبر الزوجات في حالة التعدد بمثابة الشخص الواحد .ويقتسمف االستحقاؽ

بالتساوي فيما بينيف.

جػ  -االوالد الذكور ،مف لـ يزد عمره عف السابعة عشرة ،اال اذا كاف عاج از عف العمؿ ،او يتابع دراستو الثانوية حتى سف العشريف ،او يتابع دراستو الجامعية او العميا بانتظاـ ونجاح
حتى سف السابعة والعشريف .والبنات باستثناء مف تزوجت منيف ،او مف تجاوزت السابعة عشرة مف العمر ،اذا كاف ليا مورد خاص او عمؿ اعتيادي او وظيفة.

د – االب اذا كاف غير قادر عمى العمؿ اثناء وفاة العامؿ المضموف ،وكاف يعتمد في اعالتو عميو .واالمر اذا لـ يكف ليا مورد خاص وكانت تعتمد في اعالتيا عمى ابنيا المضموف.
ىػ  -االخوة مف كاف منيـ دوف السادسة عشرة ،وكاف يعتمد في عالتو عمى العامؿ المضموف .واالخوات مف كانت منيف غير متزوجة ،اذا لـ يكف ليا مورد خاص ،وال عمؿ ماجور
دائـ وال وظيفة ،وكانت تعتمد في اعالتيا عمى العامؿ المضموف.
مادة 73

ا – عندما يكوف العجز او عدـ القدرة عمى العمؿ ،شرطا مف شروط استحقاؽ احد افراد الخمؼ .عمى المؤسسة اف تتثبت مف ذلؾ ،قبؿ منح الراتب ،بالخبرة الطبية ،وفقا لالصوؿ
المحددة في ىذا القانوف.

ب – يقصد بالمورد الخاص ،المشار اليو في المادة  72مف ىذا القانوف ،كؿ مورد دائـ يزيد عف الحد االدنى العاـ لمراتب التقاعدي الكامؿ ،المنصوص عميو في المادة  69مف ىذا
القانوف .فاذا كاف المورد الخاص اقؿ مف الحد المذكور ،يعطى صاحبو مف استحقاقو ما يكمؿ لو ىذا الحد.
مادة 74

يقسـ الراتب التقاعدي ،عمى المستحقيف مف الخمؼ ،عمى النحو االتي - :

ا – اذا كاف جميع المستحقيف مف الخمؼ ،مف االشخاص المعدديف في الفقرات ا – ب – جػ مف المادة  72مف ىذا القانوف يوزع بينيـ الراتب بالتساوي .ومف ينتيي استحقاقو منيـ
الي سبب كاف ،ترد حصتو عمى االخريف ،شريطة اف ال تتجاوز حصة المستحؽ الواحد منيـ  ٪60مف الراتب التقاعدي االصمي.

ب – اذا كاف جميع مستحقي الخمؼ مف االشخاص المعدديف في الفقرتيف د – ىػ مف المادة  72مف ىذا القانوف ،يوزع الراتب بينيـ بالتساوي .ومف ينتيي استحقاقو منيـ الي سبب
كاف ،ترد حصتو عمى االخريف ،شريطة اف ال تتجاوز حصة المستحؽ الواحد منيـ  ٪40مف الراتب التقاعدي االصمي.

جػ  -اذا وجد بيف مستحقي الخمؼ ،افراد مف الفقرتيف السابقتيف مف ىذا المادة ،يوزع الراتب عمى اساس حصتيف لكؿ مف مستحقي الفقرة ا مف ىذه المادة ،وحصة واحدة لكؿ مف
مستحقي الفقرة ب مف ىذه المادة.

ومف ينتيي استحقاقو مف افراد الفقرتيف المذكورتيف الي سبب كاف ،يرد نصيبو بكاممو الى مستحقي الفقرة ا مف ىذه المادة ،عمى اف ال يتجاوز استحقاؽ الواحد منيـ  ٪60مف الراتب

التقاعدي االصمي .واذا زاد المبمغ عف ذلؾ ،ترد الزيادة الى مستحقي الفقرة ب مف ىذه المادة عمى اف ال يتجاوز استحقاؽ الواحد منيـ  ٪40مف الراتب التقاعدي االصمي.
د – يسري مفعوؿ الحد االعمى المنصوص عميو في الفقرات السابقة ،في حالتي التوزيع المباشر ،او التوزيع الثاني بعد الرد.
مادة 75

ال يجوز اف تقؿ حصة اي مف مستحقي الخمؼ عف ثالثة دنانير ،عمى اف ال يزيد مجموع االستحقاقات الموزعة عمى الخمؼ عف الراتب التقاعدي االصمي .اما اذا زادت ،فيكوف الحد

االدنى الستحقاؽ الخمؼ في جميع الحاالت ديناريف عمى االقؿ ،دوف النظر الى الزيادة .ويرفع الحد االدنى مجددا الى ثالثة دنانير كمما نقص مجموع التوزيع عف مبمغ الراتب

التقاعدي االصمي وفي حدود ىذا المبمغ.

مادة 76
يجوز الجمع بيف اكثر مف استحقاؽ لمخمؼ ،شريطة اف ال تزيد االستحقاقات المجموعة ،عف الحد االدنى العاـ ،لمراتب التقاعدي الكامؿ ،المنصوص عميو في المادة  69مف ىذا

القانوف.

وفي حالة الزيادة ،يستقطع مف مجموع االستحقاقات ،ما يعادؿ مبمغ الزيادة المذكورة.

مادة 77

تدفع جميع انواع الرواتب التقاعدية المستحقة لممضمونيف او لخمفيـ ،وفقا الحكاـ ىذا القانوف ،بشكؿ دوري منتظـ حسب تعميمات تصدر عف المدير العاـ.

مادة 78
اذا انتيت خدمة العامؿ المضمونة ،وكاف غير مستوؼ لشروط استحقاؽ الراتب التقاعدي .يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة “ مكافاة نياية الخدمة”  ,يحسب عمى اساس

متوسط اجره الشيري ،مضروبا بعدد سنوات خدمتو .ويحسب كسر السنة ،سنة كاممة .وذلؾ في احدى الحاالت االتية - :

ا – اذا بمغ الرجؿ الستيف مف العمر ،او بمغت المراة الخامسة والخمسيف مف العمر ،وفقا الحكاـ المادة  33مف قانوف العمؿ.

ب – اذا استقالت العاممة المضمونة مف عمميا بسبب زواجيا او وضعيا.

جػ  -اذا خرج العامؿ نيائيا مف نطاؽ قانوف العمؿ وىذا القانوف ،كاف يتحوؿ الى موظؼ في الدولة ،او صاحب عمؿ ،او ما يماثؿ ذلؾ.

د  -اذا عزـ عمى مغادرة البالد نيائيا ووافؽ الوزير عمى سفره.
مادة 79

ا – عمى المؤسسة اف تتخذ جميع الترتيبات االدارية والمالية الالزمة ،لصرؼ رواتب التقاعد المختمفة ،وتعويضات نياية الخدمة ،لمستحقييا مف المضمونيف خالؿ فترة ال تتجاوز
ثالثيف يوما مف تاريخ استكماؿ صاحب الطمب لموثائؽ والمستندات القانونية المطموبة منو.

ب – يجوز لممدير العاـ اف يقرر اسالؼ العامؿ شيريا مف حساب راتبو التقاعدي ،في الحاالت التي يتاخر فييا صرؼ الراتب الي سبب.

الفصؿ العاشر

فرع ضماف الخدمات
مادة 80
يحؿ ىذا الفرع مف المؤسسة ،محؿ مؤسسة االستثمارات العمالية المنشاة بالقانوف رقـ  44لسنة  ،1967وفقا لالحكاـ المبينة في ىذا القانوف.

وتتحدد الميمات الرئيسية ليذا الفرع ،بنوعيف مف الخدمات - :

ا – الخدمات االجتماعية العامة المباشرة.

ب – الخدمات االجتماعية العامة غير المباشرة.
اوال – الخدمات االجتماعية العامة المباشرة
مادة 81

تتولى المؤسسة ،في نطاؽ ىذه الخدمات ،تخطيط وتنفيذ مشاريع الخدمات االجتماعية العامة ،التي تعود بالنفع عمى الطبقة العاممة باسرىا في الجميورية العراقية .ويكوف في طميعة

ىذه المشاريع ،تاسيس المراكز االجتماعية وبناء المستشفيات ودور التوليد والحضانة ورياض االطفاؿ ،ودور العجزة ،والمدارس المينية ،والمكتبات واالندية الثقافية والفنية

والرياضية ،واماكف لقضاء االجازات والنقاىة واالستجماـ ،وما سوى ذلؾ ،وتزويد جميع ىذه المنشات بالمختصيف واالجيزة الفنية واالدوات والمعدات العممية الحديثة الالزمة.
مادة 82
ا – تضع المؤسسة ميزانية انمائية خاصة ،مستقمة عف ميزانيتيا العادية ،لمدة سنة او عدة سنوات ،لتحقيؽ االغراض المشار الييا في المادة  81مف ىذا القانوف.

ب – يجرى التصديؽ ،عمى الميزانية االنمائية الخاصة المشار الييا في الفقرة ا مف ىذه المادة ،باالسموب واالجراءات التي تخضع ليا الميزانية السنوية العادية لممؤسسة.

جػ  -لمجمس االدارة ،بعد مصادقة الوزير ،اف يباشر تنفيذ المشاريع ،او بعضيا ،المقررة في الميزانية االنمائية ،بواسطة االجيزة الفنية في المؤسسة ،او بالتعاوف مع االجيزة الفنية

في الو ازرات االخرى باتفاقات تجرى مع ىذه الو ازرات ،او عف طريؽ تعيدات تجرى بالمناقصات المحمية او الدولية .وتعمؽ االحاالت االخيرة في المناقصات المحمية عمى مصادقة
الوزير ،كما تعمؽ االحاالت االخيرة في المناقصات الدولية عمى مصادقة رئيس الجميورية.

د – في المشاريع التي يتـ انجازىا ،وتوضع قيد الخدمة المخصصة ليا .تتحدد طريقة ادارتيا ،واسموب االستفادة مف خدماتيا ،بتعميمات تصدر عف مجمس االدارة ويصادؽ عمييا
الوزير.

وتكوف االفضمية االولى ،في االستفادة مف ىذه المشاريع ،لمعماؿ المضمونيف ولمتقاعدي الضماف عمى اختالؼ انواعيـ ،والزواج ىؤالء جميعا واوالدىـ وابائيـ وامياتيـ ،ولممستحقيف

مف الخمؼ.

ثانيا – الخدمات االجتماعية العامة غير المباشرة
مادة 83
ا – تتولى المؤسسة ،المساىمة في تمويؿ المشاريع التوسعية لممؤسسة العمالية لمتشغيؿ والتدريب والتاىيؿ ،المنشاة ب قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  ،1970فيما تعجز الميزانية

الخاصة لممؤسسة المذكورة عف تمويمو .وتتركز المساىمة بوجو خاص ،في مشاريع التوسع ،المتعمقة بانشاء معاىد ومراكز ومعامؿ لمتدريب والتاىيؿ الميني ،وكؿ ما يتفرع عف ذلؾ.

ب – يجوز لمجمس االدارة ،اف يقترح عمى المؤسسة العمالية مباشرة بعض المشاريع التي يراىا .وفي مثؿ ىذه الحالة تتولى المؤسسة تمويؿ كامؿ المشاريع المقترحة مف عندىا.

جػ  -تجرى عممية التعاوف والمساىمة والتمويؿ ،المشار الييا في الفقرتيف ا  -ب مف ىذه المادة ،باتفاؽ مشترؾ بيف المؤسستيف ،يصادؽ عميو الوزير.
مادة 84

ا – تشجع المؤسسة وتدعـ ماليا ،جميع مشاريع الخدمات االجتماعية التي يمكف اف يستفيد منيا افراد الطبقة العاممة ،سواء كانت مف صنع االدارات ،او االتحاد والنقابات ،او
الجمعيات والتعاونيات ،او اصحاب العمؿ ،او االفراد.

وتكوف االفضمية االولى في الدعـ المالي ،لممشاريع االجتماعية التي تقوـ بيا الوزارة ،ومشاريع االتحاد والنقابات والتعاونيات العمالية.

ب – يتـ الدعـ المالي المشار اليو في الفقرة ا مف ىذه المادة بقرار مف مجمس االدارة يصادؽ عميو الوزير.

جػ – كؿ مشروع يقبؿ المساعدة المالية مف المؤسسة ،يخضع حكما ،في حدود ما تمقاه مف مساعدة ،لمراقبة المؤسسة ،وتفتيش العمؿ ،عمى الصرؼ والتنفيذ ،وال يسري حكـ ىذه

الفقرة عمى مشاريع االدارة.
واذا تبيف لممؤسسة اف مبمغ المساعدة الذي دفعتو ،قد صرؼ في غير ما خصص لو مف اغراض ،او تعرض لمتبديد او اساءة االستعماؿ ،وجب عمى المؤسسة في الحالتيف

المذكورتيف ،اف تعود عمى الجية المسؤولة عف المشروع بطمب التعويض عف الضرر ،واف تالحؽ المسئوليف عف التبديد او اساءة االستعماؿ قضائيا اذا وجدت ما يدعو الى ذلؾ.

مادة 85
ا – تؤسس في مكتب االتحاد ،وفي مكاتب االتحادات الفرعية ،وفي مكاتب النقابات في المحافظات ،مراكز نقابية خاصة لمضماف االجتماعي ،تشكؿ حمقات ارتباط بيف المؤسسة ،وبيف
افراد الطبقة العاممة ،وتتولى ىذه المراكز - :

 – 1العمؿ عمى مالحقة تسجيؿ العماؿ في المؤسسة ،والحصوؿ عمى “ ىوية ضماف” ليـ.

 - 2متابعة قضايا العماؿ المضمونيف ،واعالـ المؤسسة بما يط ار عمى اوضاع عمميـ مف تغيير ،ومالحقة االدارات او اصحاب العمؿ لتسديد االشتراكات المتوجبة عمييـ في مواعيدىا
لممؤسسة ،ومساعدة العامؿ في الحصوؿ عمى استحقاقو ،في اية خدمة او تعويض او راتب.

 – 3منح العماؿ الفقراء مف ذوي االجور القميمة ،مساعدات مالية رمزية في حاالت االفراح كاالعياد والزواج والوالدة او في حاالت الماسي كالوفاة ،او مرض احد افراد عياؿ العامؿ
مرضا عضاال او ما سوى ذلؾ .وفي جميع الحاالت االخرى التي يتعرضوف فييا العباء مالية طارئة.

 – 4تتولى المؤسسة تمويؿ مراكز الضماف االجتماعي النقابية ،في حدود مبمغ ترصده في ميزانيتيا السنوية العادية فرع ضماف الخدمات ،لتغطية نفقاتيا االدارية ،وتمكينيا مف تسديد
االعانات المالية التي تدفعيا وفقا الحكاـ الفقرة ا –  3مف ىذه المادة.

ب – تقوـ المؤسسة بتوزيع معوناتيا المالية المذكورة ،عمى مراكز الضماف االجتماعي النقابية في مطمع كؿ سنة مالية ،وتؤدييا دفعة واحدة او عمى دفعات دورية ،حسب ما يقرره
الوزير.

الفصؿ الحادي عشر

في المنازعات ،والمكافات والعقوبات

مادة 86
قضايا الضماف االجتماعي ،وكؿ ما ينشا عف تطبيؽ ىذا القانوف او تفسيره مف منازعات مدنية او جزائية ،يعود حؽ النظر فييا الى قضاء العمؿ.
مادة 87

ا – ال تسمع في المؤسسة بالنيابة عف العامؿ المضموف ،اية مراجعة مف غير العامؿ ذاتو ،او مف الجية النقابية المختصة المخولة منو بوثيقة مصدقة مف الوزارة او االتحاد.
وتسري القاعدة ذاتيا في النيابة عف العامؿ اماـ قضاء العمؿ ،في كؿ ما يتعمؽ بمنازعات الضماف ،اال فيما ورد بو نص خاص في القانوف.

ب – ترفع الدعاوى في منازعات الضماف اماـ محاكـ العمؿ مف قبؿ ذوي الشاف ،او مف قبؿ ممثؿ االدعاء العاـ في قضاء العمؿ ،او مف قبؿ المدير العاـ ومف يخولو.

جػ  -كؿ تسوية تجرى مع العامؿ المضموف ،عمى تعويض اصابة العمؿ ،في معزؿ عف المؤسسة ،او خارج محكمة العمؿ ،تعتبر باطمة ،وال يعتد بنتائجيا في مواجية المؤسسة.
مادة 88

كؿ قرار يصدر عف المدير العاـ ،يخضع لمطعف خالؿ سبعة اياـ مف تبميغو لصاحب العالقة ،اماـ مجمس االدارة .ويكوف قرار مجمس االدارة نيائيا ،سواء صدر باالكثرية او باالجماع،
وسواء صدر عف المجمٍس ،او عف مكتبو الدائـ .اال فيما يرد بو مخالؼ في ىذا القانوف.
مادة 89

تخضع ق اررات مجمس االدارة لمطعف اماـ محكمة العمؿ المختصة ،خالؿ خمسة عشر يوما مف تاريخ تبميغيا لصاحب العالقة .اال فيما يرد بو نص مخالؼ في ىذا القانوف.
ولمحكمة العمؿ التي تضع يدىا عمى النزاع ،اف تقرر وقؼ التنفيذ ،الى نتيجة البت في الدعوى ،لقاء كفالة او بدوف كفالة.

مادة 90

ا – اذا طعف صاحب العمؿ بقرار المدير العاـ اماـ مجمس االدارة ،فاف طعنو ال يقبؿ اال اذا دفع تامينا قدره خمسة وعشروف دينا ار .ويرد اليو التاميف اذا تبيف انو محؽ في طعنو،
ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخالؼ ذلؾ.

ب – اذا طعف صاحب العمؿ بقرار مجمس االدارة ،ال يقبؿ طعنو اماـ محكمة العمؿ المختصة ،اال اذا دفع تامينا تقدره المحكمة حسب ظروؼ الحاؿ عمى اف ال يقؿ عف خمسيف دينا ار.
يرد لو اذا تبيف انو محؽ في طعنو ،ويصبح ايرادا لخزينة المؤسسة بخالؼ ذلؾ

جػ  -اف الطاعف الذي يكوف قد خسر طعنو اماـ مجمس االدارة ،وربحو اماـ القضاء ،يسترد مبمغي التاميف المشار الييما في الفقرتيف ا – ب مف ىذه المادة.
مادة 91
فيما خال االحكاـ الخاصة المقررة في ىذا الفصؿ ،تنطبؽ عمى احكاـ منازعات الضماف ،جميع االحكاـ القانونية لقضايا العمؿ.
مادة 92

ا – ترصد المؤسسة في ميزانيتيا العادية كؿ عاـ ،مبمغا خاصا ،لمكافات واوسمة التفوؽ ،في الخدمات االجتماعية الممتازة.
وتمنح ىذه المكافات واالوسمة بمراسيـ جميورية تصدر بناء عمى اقتراح الوزير وقرار مجمس االدارة .وتنشر في الجريدة الرسمية وتعمف في المؤسسة واالتحاد وجميع االجيزة النقابية

والمؤسسات العمالية لمدة شير كامؿ عمى االقؿ .وتوزع عمى مستحقييا مف - :

 – 1موظفي ومستخدمي المؤسسة المجديف المبدعيف ،الذيف حققوا في وظائفيـ انجازات فوؽ المستوى المالوؼ ،او حققوا بيقظتيـ وجدىـ الخاصة لممؤسسة ،مكتسبات ىامة.
 – 2موظفي ومستخدمي الوزارة ،والمؤسسة العمالية لمتشغيؿ والتدريب والتاىيؿ ،والمؤسسة الثقافية العمالية ،المجديف المبدعيف ،الذيف قدموا انجازات متفوقة اصيمة في مجاؿ
اختصاصاتيـ.

 – 3النقابييف العامميف في مراكز الضماف االجتماعي النقابية ،الذيف يسجموف سبقا ممحوظا في خدمة زمالئيـ العماؿ ،في كؿ ما يتعمؽ بشؤوف الضماف والخدمات االجتماعية
االخرى.

 – 4كؿ مف يرشحو مجمس االدارة ،ويوافؽ عميو الوزير ،لنيؿ المكافاة او الوساـ ،مف الموظفيف العمومييف او االفراد ،الذيف اسيموا مساىمات ايجابية كبرى ،مالية او فنية او ثقافية،
في مشاريع الخدمات االجتماعية العامة لمطبقة العاممة.

 – 5كؿ ما يمنح ،تنفيذا الحكاـ ىذه المادة ،يكوف معفيا مف جميع الضرائب والرسوـ المنصوص عمييا في مختمؼ القوانيف النافذة في العراؽ .كما يكوف مستثنى مف احكاـ قانوف
مخصصات موظفي الدولة.

مادة 93

فضال عف العقوبات التي تفرضيا القوانيف االخرى ،يطرد مف االسرة النقابية ،ويحرـ مف جميع حقوقو المقررة في ىذا القانوف ،العامؿ الذي يثبت بحكـ قضائي مبرـ ،انو قدـ لممؤسسة

عف عمد ،شيادات او بيانات او معمومات مزورة او تتضمف وقائع كاذبة لغرض حصولو عمى مطمب ال يستحقو ،او عمى طمب فوؽ ما يستحؽ ،او بقصد تضميؿ المؤسسة عف حقوؽ

مستحقة لغيره باي وجو مف الوجوه.

وينشر الحكـ الصادر بحؽ العامؿ وفقا الحكاـ ىذه المادة في الصحؼ المحمية ،وفي المجالت العمالية .وفي الوزارة والمؤسسة ومكاتب االتحاد والنقابات لمدة عشرة اياـ عمى االقؿ.

مادة 94
اذا اقدـ صاحب العمؿ ،عمى اعطاء او استعماؿ شيادات او بيانات او معمومات مزورة او تتضمف وقائع كاذبة ،وىو عالـ بتزويرىا او كذبيا يعاقب باقصى درجات العقوبة المقررة في

قانوف العقوبات لمثؿ ىذه الجرائـ ،فضال عف الزامو بتعويض لممؤسسة يعادؿ خمسة اضعاؼ ما سببو ليا مف ضرر ،وبغرامة تعادؿ خمسة اضعاؼ التعويض ،عمى اف ال تقؿ في

جميع الحاالت عف مئة دينار.
مادة 95

كؿ مف انتحؿ صفة عامؿ مضموف ،بقصد الحصوؿ ،مف المؤسسة ،عمى اي مف حقوؽ العامؿ الذي انتحؿ صفتو ،يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة اشير وبغرامة ال تقؿ عف

خمسيف دينا ار.
مادة 96

ا – يعاقب صاحب العمؿ الذي ال يشترؾ عف عمالو المشموليف باحكاـ ىذا القانوف ،او الذي يشترؾ عف عدد اقؿ مف عدد عمالو المشموليف فعال ،بالحبس مدة شير عمى االقؿ،
وبغرامة تعادؿ خمسة اضعاؼ مبالغ االشتراكات التي تستحؽ عميو عف المدة التي اغفؿ فييا االشتراؾ ،عمى اف ال تقؿ الغرامة عمى عشريف دينا ار لقاء كؿ عامؿ لـ يشترؾ عنو.

ب – واذا تبيف اف صاحب العمؿ ،كاف متواطئا في ذلؾ مع عمالو ،او مع بعضيـ عوقب العماؿ الذيف يثبت عمييـ التواطؤ ،بعقوبة الحرماف مف حقوؽ الضماف عف الفترة التي تواطئوا

بالسكوت عنيا مع صاحب عمميـ ،فضال عف عقوبة التشيير المنصوص عمييا في المادة  93مف ىذا القانوف.
مادة 97

كؿ مف يعرقؿ اعماؿ موظفي الضماف ،او مفتشي العمؿ ،اثناء قياميـ بواجبات وظيفتيـ وفقا الحكاـ ىذا القانوف ،يعاقب بالحبس لمدة شير عمى االقؿ ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسيف

دينارا ،مع عدـ االخالؿ بالعقوبات االشد المنصوص عمييا في القوانيف االخرى.
مادة 98

ا – كؿ طبيب يثبت بحكـ قضائي قطعي ،انو اعطى لمعامؿ المضموف ،شيادة طبية كاذبة ،او اصدر شيادة طبية لمصمحة احد العماؿ المضمونيف دوف اف يفحصو اصال .يعاقب
بمنعو مف الممارسة نيائيا ،وبالحبس مدة ال تقؿ عف سنة ،وبغرامة ال تقؿ عف خمسمائة دينار.

ب – ينشر الحكـ القضائي المبرـ الصادر بحؽ الطبيب ،في الصحؼ المحمية ،وفي وزارة الصحة ونقابة االطباء.

جػ  -قبؿ اتخاذ اي اجراء بحؽ الطبيب في الحاالت المبينة في الفقرة ا مف ىذه المادة ،تبمغ المؤسسة نقابة االطباء بالحادث ،وتدعوىا البداء وجية نظرىا فيو اذا شاءت ،كما يكوف
مف حؽ النقابة ،ايفاد مندوب عنيا لحضور جميع مراحؿ التقاضي اماـ محاكـ العمؿ ،وتقديـ مذكرات خطية في الدعوى.

وفي حالة صور الحكـ ببراءة الطبيب مف التيمة المسندة اليو ،تحكـ لو المحكمة بناء عمى طمبو ،او بناء عمى طمب نقابة االطباء ،بتعويض ادبي ومادي مالئـ,

د – اذا صدر الفعؿ المشار اليو في الفقرة ا مف ىذه المادة ،مف طبيب موظؼ في المؤسسة ،او متعاقد معيا ،او معتمد رسميا مف قبميا ،تضاعؼ لو العقوبة ،ويفصؿ مف خدمة
المؤسسة مع حرمانو كميا مف اي حؽ او تعويض.

مادة 99
ا – لمحكمة العمؿ ،اف تحكـ في اية مخالفة اخرى الحكاـ ىذا القانوف ،بالحبس مدة ال تتجاوز السنة ،وبغرامة ال تتجاوز خمسمائة دينار ،فضال عف التعويض لممؤسسة بما يكوف قد

لحؽ بيا مف اضرار مف جراء المخالفة.

ب – لمحكمة العدؿ سمطة مطمقة في تقدير ظروؼ المخالفة ،وما تستدعيو مف تشديد او تخفيؼ او اعباء.

جػ  -لمحكمة العمؿ اف توحد المخالفات المنسوبة الى صاحب عمؿ واحد – ميما تعددت – في دعوى واحدة .ويسري مفعوؿ ىذه الفقرة عمى جميع قضايا العمؿ.
الفصؿ الثاني عشر

اوال – في تسوية اوضاع الخدمة السابقة لنفاذ ىذا القانوف
مادة 100

ا – تطبؽ في تصفية حقوؽ الخدمة المضمونة ،وغير المضمونة ،المنتيية قبؿ صدور قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  ،1970احكاـ قانوف العمؿ رقـ 1لسنة  1958المعدؿ ،واحكاـ

قانوف الضماف رقـ  112لسنة  1969المعدؿ ،مع مراعاة الحقوؽ المكتسبة في ظؿ القانونيف المذكوريف وفقا النظمة وعقود العمؿ الخاصة المعموؿ بيا قبؿ صدور قانوف العمؿ رقـ

 151لسنة .1970

ب – فيما خال احكاـ قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  ،1970التي اصبحت نافذة اعتبا ار مف اوؿ كانوف الثاني  .1971يستمر سرياف جميع االحكاـ القانونية واالنظمة والعقود المشار
الييا في الفقرة ا مف ىذه المادة ،عمى العماؿ المشموليف بتمؾ االحكاـ ،ريثما يتـ تطبيؽ احكاـ ىذا القانوف عمييـ ،سواء تحدد تاريخ التطبيؽ بنص ىذا القانوف ،او بالمراسيـ

الجميورية الصادرة طبقا الحكاـ المادة الثالثة منو.

جػ  -اذا انتيت خدمة العامؿ المضموف ،بعد صدور قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  .1970تتولى المؤسسة تصفية حقوؽ خدمتو المضمونة وفقا الحكاـ ىذا القانوف .ويقع باطال كؿ
اتفاؽ مخالؼ .وتمتزـ جميع االدارات واصحاب االعماؿ باف تؤدي لممؤسسة كامؿ ما يستحؽ لمعامؿ المضموف عف تعويض مكافاة خدمتو التي انتيت بعد التاريخ المذكور ،وفقا

لالحكاـ المبينة في ىذا القانوف.
مادة 101

تطبؽ احكاـ ىذا القانوف بتاريخ االوؿ مف نيساف عاـ  1971عمى جميع العماؿ المضمونيف قبؿ التاريخ المذكور.

وتحسب لجميع ىؤالء العماؿ خدماتيـ المضمونة السابقة لتاريخ االوؿ مف نيساف  ، 1971بمثابة خدمات مضمونة الغراض ىذا القانوف ،بعد تسوية اشتراكاتيـ عف خدماتيـ السابقة

وفقا لما ىو ات - :

ا – تستقطع المؤسسة مف تعويض مكافاة نياية الخدمة المستحؽ لمعامؿ والمدفوع لممؤسسة ،مبمغا يعادؿ اجر اربعة عشر يوما عف كؿ سنة خدمة مضمونة سابقة لتاريخ اوؿ
نيساف  ، 1971ويضاؼ ىذا المبمغ المستقطع الى االشتراكات المسددة عف فترة الخدمة المضمونة المذكورة وفقا الحكاـ القانوف  112لسنة  1969المعدؿ .ويعتبر المجموع بمثابة
تسديد كامؿ لمجمؿ االشتراكات المستحقة وفقا الحكاـ ىذا القانوف ،عف كامؿ مدة الخدمة المضمونة السابقة لتاريخ االوؿ مف نيساف .1971

ب – اذا كاف تعويض مكافاة نياية الخدمة ،المستحؽ لمعامؿ ،والمدفوع لممؤسسة ،ىو اقؿ مما توجبو احكاـ الفقرة ا مف ىذه المادة ،يكتفي بمقدار التعويض المستحؽ ميما بمغ ،وال
يرجع عمى العامؿ المضموف بالفرؽ.

جػ  -اذا كاف تعويض مكافاة نياية الخدمة ،المستحؽ لمعامؿ والمدفوع لممؤسسة ،ىو اكثر مما توجبو احكاـ الفقرة ا مف ىذه المادة .تحفظ الزيادة بكامميا لمعامؿ المضموف في
صندوؽ المؤسسة ،وتعاد لو دفعة واحدة ،عند انتياء خدمتو المضمونة ،باالضافة الى استحقاقاتو االخرى المنصوص عمييا في ىذا القانوف.

مادة 102
اذا كانت خدمة العامؿ السابقة لتاريخ شمولو بيذا القانوف ،خدمة غير مضمونة ،ويستحؽ عمييا تعويض مكافاة الخدمة بموجب قوانيف وانظمة وعقود العمؿ التي كاف معموال بيا قبؿ

صدور قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  .1970يدفع التعويض المذكور لممؤسسة مف قبؿ اصحاب العمؿ المكمفيف بو ،عف فترة الخدمة السابقة لتاريخ دخوؿ العماؿ المشار الييـ في
نطاؽ ىذا القانوف .وتحتفظ المؤسسة بمبالغ التعويض لمستحقييا مف العماؿ ،وتعيدىا الييـ دفعة واحدة ،عند انتياء خدمتيـ ،باالضافة الى ما يكوف قد استحؽ ليـ مف حقوؽ
اخرى وفقا الحكاـ ىذا القانوف.

مادة 103

ا – عمى جميع االدارات واصحاب العمؿ ،المشموليف باحكاـ القانوف رقـ  1لسنة  1958المعدؿ ،اف يدفعوا لممؤسسة قبؿ االوؿ مف نيساف  ،1971المبالغ المستحقة عمييـ لعماليـ
عف تعويض مكافاة نياية الخدمة لغاية الحادي والثالثيف مف شير اذار  ،1971محسوبة عمى اساس ما كاف متوجبا ومعموال بو قبؿ صدور قانوف العمؿ رقـ  151لسنة .1970
سواء بحكـ القانوف ،او بموجب انظمة وعقد العمؿ الخاصة ،اييما اكثر.

ب – يجب اف يرفؽ الدفع ،ببياف تفصيمي ،يتضمف العنواف الكامؿ لالدارة او صاحب العمؿ ،وعنواف المشروع ،واسماء العماؿ المستحقيف ومبمغ التعويض المستحؽ لكؿ منيـ .والمبمغ
االجمالي المعروض لمدفع.

جػ  -يعتبر تاريخ  / 31اذار  ، 1971 /بمثابة تاريخ وىمي لنياية الخدمة ،الغراض حساب تعويض مكافاة نياية خدمة العماؿ المضمونيف ،دوف اف يكوف ليذا االعتبار اي اثر
قانوني اخر.
مادة 104

ا – اذا تاخر اصحاب العمؿ ،عف دفع المبالغ وتقديـ البيانات المنصوص عمييا في المادة  103مف ىذا القانوف ،تسري عمييـ اعتبا ار مف اوؿ نيساف  ،1971فائدة بنسبة  ٪7مف
المبالغ المستحقة عمييـ .واذا تجاوز التاخير مدة ثالثة اشير ،تتولى المؤسسة تقدير المبالغ المستحقة بوسائميا الخاصة ،وتباشر تحصيميا وفؽ االصوؿ واالجراءات القانونية

المتبعة في تحصيؿ حقوؽ وامواؿ المؤسسة.

ب – عمى انو يجوز لمجمس االدارة ،بعد موافقة الوزير ،اف يعطي الجية صاحبة العالقة ميمة اضافية فيما اذا طمبت ذلؾ ،وتبيف لممجمس انيا جادة في استعدادىا لمدفع وتحضيرىا
البيانات ،واف التاخير بسبب عوائؽ مبررة.

مادة 105

ا – عندما تستمـ المؤسسة المبالغ والبيانات المنصوص عمييا في المادة  103مف ىذا القانوف تعطى صاحبيا ايصاال مؤقتا بيا ،وتتولى بعد ذلؾ تدقيقيا .وليا اف تمارس في ىذا
التدقيؽ جميع الوسائؿ االجرائية والفنية ،واف تكشؼ عمى القيود واف تستمع الى اقواؿ صاحب العمؿ المكمؼ ،واقواؿ العماؿ المستحقيف ،وكؿ ما تراه ضروريا لمتثبت مف صحة

الحسابات.

ب – اذا اسفر تحقيؽ المؤسسة عف اقرار مقدار المبالغ المدفوعة ليا ،وصحة البيانات المقدمة الييا ،يقرر المدير العاـ اعطاء صاحب العالقة ايصاال نيائيا ،يعتبر بمثابة وثيقة
براءة ذمة في ىذا الصدد.

جػ  -اذا تبيف لممدير العاـ اف المبالغ المدفوعة ىي اكثر مما ىو مستحؽ يدعو الجية صاحبة العالقة لتصحيح بياناتيا ،ويعيد الييا الفرؽ ،ويعطييا ايصاال نيائيا بالرصيد االخير،
يعتبر بمثابة وثيقة براءة ذمة في ىذا الصدد.

د – اذا تبيف لممدير العاـ اف المبالغ المدفوعة ىي اقؿ مف المستحؽ ،واف المعمومات الواردة في البيانات تنطوي عمى خطا او نقص او غش .يعيد البيانات الى صاحبيا ،ويخطره

بوجوب تصحيحيا عمى ضوء مالحظات التحقيؽ في المؤسسة ،وبوجوب دفع المبالغ الناقصة عف االستحقاؽ مع غرامة تعادؿ  55مف المبالغ الناقصة ،عف كؿ شير تاخير بعد االوؿ

مف نيساف عاـ .1971
فاذا امتثؿ صاحب العالقة لقرار المدير العاـ ،ونفذ ما طمب منو خالؿ خمسة عشر يوما عمى االكثر مف تاريخ تبميغو ،تعتبر القضية منتيية ويعطى صاحب العالقة االيصاؿ النيائي

المنوه عنو في الفقرات السابقة مف ىذه المادة.

اما اذا لـ يمتثؿ ،تعمؿ المؤسسة عمى تنفيذ قرار المدير العاـ بالطرؽ القانونية ،وتحيؿ صاحب العالقة عمى محكمة العمؿ اذا تراءى ليا اف بياناتو تنطوي عمى غش او معمومات

كاذبة.

ىػ  -لصاحب العمؿ اف يطعف بقرار المدير العاـ وفقا الحكاـ المادتيف  90/ 88مف ىذا القانوف .وال يكوف الطعف موقفا لمتنفيذ اال اذا قرر مجمس االدارة ذلؾ كما اف لصاحب العمؿ
اف يطعف بقرار مجمس االدارة وفقا الحكاـ المادتيف  90 / 89مف ىذا القانوف .وال يكوف الطعف موقفا لمتنفيذ اال اذا قررت محكمة العمؿ ذلؾ.

و – اذا تبيف اف صاحب العمؿ محؽ في طعنو ،يعفى مف الغرامة المشار الييا في الفقرة د مف ىذه المادة ،ويجوز لممحكمة اف تحكـ لو بالتعويض عما اصابو مف ضرر .اما اذا تبيف
انو غي محؽ فيستمر سرياف الغرامة المذكورة حتى تاريخ التحصيؿ ،فضال عما يحكـ بو لممؤسسة مف تامينات وغرامات وتعويضات.

مادة 106
اف الفئات العمالية التي يطبؽ ع لييا ىذا القانوف بعد االوؿ مف نيساف  .1971يسدد ما يستحؽ ليا مف فروقات تعويض مكافاة الخدمة ،عف الفترة بيف  1971 – 4 – 1وتاريخ
تطبيؽ احكاـ ىذا القانوف عمييا ،مف قبؿ الجيات التي تستخدميا ،وفؽ نفس القواعد والمقادير التي سدد بموجبيا التعويض المذكور ،عف الفترة السابقة الوؿ نيساف .1971

ثانيا – في تسوية اوضاع العماؿ المضمونيف المسنيف
مادة 107

استثناء مف احكاـ المادة  65مف ىذا القانوف .يحؽ لوزير العمؿ ،بناء عمى اقتراح االتحاد وموافقة مجمس االدارة ،اف يقرر منح راتب تقاعدي ،لمعماؿ المضمونيف المسنيف ،في
احدى الحاالت االتية - :

ا – اذا كاف العامؿ المضموف قد بمغ الخامسة والستيف مف العمر عند نفاذ ىذا القانوف ،وكانت لو خمس سنوات خدمة مضمونة عمى االقؿ.
ب – اذا كاف العامؿ المضموف قد بمغ الستيف مف العمر عند نفاذ ىذا القانوف ،وكانت لو سبع سنوات خدمة مضمونة عمى االقؿ.

جػ  -اذا بمغ العامؿ المضموف سف الستيف خالؿ السنوات الخمس االولى مف تاريخ نفاذ ىذا القانوف وكانت لو عشر سنوات خدمة مضمونة عمى االقؿ.
د – يراعى في تطبيؽ احكاـ ىذه المادة عمى العاممة المضمونة ،تخفيض السف خمس سنوات بالنسبة الييا ،في كؿ حالة مف الحاالت السابقة.
ىػ  -يحسب الراتب التقاعدي في جميع الحاالت المبينة في ىذه المادة ،وفقا الحكاـ المادة  68مف ىذا القانوف.

و – تعتبر نيائية جميع حقوؽ الضماف التي تـ تحديدىا ودفعيا ،او التي بوشر بدفعيا لمستحقييا قبؿ صدور ىذا القانوف ،عمى اف يستفيد المستحقوف جميعا مف الحد االدنى لمراتب
التقاعدي المنصوص عمييا في المادتيف  75 / 96مف ىذا القانوف.

ثالثا – في تصفية مؤسسة االستثمارات العمالية
مادة 108

ا – تتولى المؤسسة تحقيؽ وجباية كامؿ ايرادات نسبة الػ  ٪ 25مف ارباح الشركات ،المنصوص عمييا في الفقرة ب مف المادة االولى مف القانوف رقـ  101لسنة  1964المعدلة
بالمادة  / 116ب مف ىذا القانوف.

ولممؤسسة اف تعتمد ،في تحقيؽ وجباية االيرادات المذكورة ،عمى االجيزة المالية ذات العالقة ،عمى اف يتـ ذلؾ باتفاؽ يجري بيف وزارتي العمؿ والمالية.

ب – توزع المؤسسة نسبة الػ  ٪25مف ارباح الشركات عمى النحو التالي - :

 ٪ 14 – 1مف االرباح تخصص لموارد المؤسسة المبينة في الفقرة و مف المادة  20مف ىذا القانوف.

 6 – 2مف االرباح تخصص لتمويؿ ميزانية المؤسسة العمالية لتشغيؿ والتدريب والتاىيؿ ،المنشاة بموجب احكاـ قانوف العمؿ رقـ  151لسنة .1970
 ٪ 3 – 3مف االرباح تخصص لالتحاد العاـ لنقابات العماؿ.

 ٪ 2 – 4مف االرباح تخصص لمؤسسة الثقافة العمالية المنشاة بموجب احكاـ القانوف رقـ  162لسنة .1964
مادة 109

ا – تمغى مف تاريخ نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ،مؤسسة االستثمارات العمالية المنشاة بموجب القانوف رقـ  44لسنة  ،1967وتتحوؿ جميع مالكات وامواؿ ومشاريع

والتزامات مؤسسة االستثمارات المذكورة ،الى مؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي لمعماؿ ،وتصبح جزءا مف ىذه المؤسسة.
ب – تشكؿ بقرار مف الوزير بناء عمى اقتراح مجمس االدارة ،لجنة الجراء تقويـ مالي عاـ لمؤسسة االستثمارات العمالية الممغاة ،حسب ما يكوف عميو وضعيا المالي االخير ،بتاريخ
الحدي والثالثيف مف شير اذار عاـ .1971

وتضع المجنة تقري ار بنتيجة التقويـ والحساب الختامي ،يخضعاف لمتفتيش المالي وتدقيؽ ديواف الرقابة المالية ،ويصبحاف نيائييف بعد اقرارىما مف الوزير والتصديؽ عمييما مف رئيس

الجميورية.

جػ  -تحؿ المؤسسة قانونا ،اعتبا ار مف تاريخ نشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ،محؿ مؤسسة االستثمارات العمالية ،في جميع الحقوؽ وااللتزامات تجاه القضاء واالدارات
المختمفة وكؿ صاحب عالقة او مصمحة.

رابعا – في تنظيـ االدارة االنتقالية
مادة 110

يتولى مجمس ادارة المؤسسة المشكؿ قبؿ صدور ىذا القانوف ،جميع صالحيات مجمس االدارة المنصوص عمييا في ىذا القانوف ،ريثما يتـ تشكيؿ مجمس االدارة الجديد.

مادة 111
ا – يستمر العمؿ باشتراكات الضماف ،وفؽ النسب والقواعد المحددة في القانوف رقـ  112لسنة  1969المعدؿ ،حتى تاريخ االوؿ مف حزيراف  1971بالنسبة لمعماؿ المضمونيف قبؿ

صدور ىذا القانوف.

ب – يستمر العمؿ بجميع الجداوؿ القانونية ،واالنظمة والق اررات والتعميمات الصادرة وفقا الحكاـ القانوف رقـ  112لسنة  1969المعدؿ ،والقانوف رقـ  44لسنة  1967المعدؿ ،ريثما
يصدر ما يحؿ محميا او يعدليا او يمغييا وفقا الحكاـ ىذا القانوف.

مادة 112

ا – تشكؿ لجنة برئاسة الوزير ،وعضوية وزيري المالية والصناعة ورئيس مجمس ادارة المؤسسة .لمنظر في تصفية وتسوية الديوف المستحقة لممؤسسة عمى الخزينة العامة واالدارات

المختمفة ،الناجمة عف تراكـ االشتراكات المتاخرة لدى بعض االدارات ،او المتبقية مف مساىمة الدولة المحددة في القانوف رقـ  112لسنة  1969المعدؿ ،عف الفترة السابقة لتاريخ
االوؿ مف نيساف .1971

ب – استثناء مف احكاـ المادتيف  105 – 104مف ىذا القانوف ،تتولى المجنة المشار الييا في الفقرة ا مف ىذه المادة ،تحديد القواعد واالجراءات الواجب عمى االدارات المختمفة
اتباعيا ،في التسديد لممؤسسة ،عف المبالغ المستحقة عمى االدارات المذكورة ،عف تعويض مكافاة نياية الخدمة لمعماؿ ،عف الفترة السابقة لتاريخ اوؿ نيساف .1971

جػ  -تعتبر ق اررات المجنة بعد تصديقيا مف رئيس الجميورية قطعية ال تقبؿ اي طريؽ مف طرؽ المراجعة.
الفصؿ الثالث عشر

احكاـ عاـ ومتفرقة
مادة 113

ا – باستثناء الحقوؽ الناجمة عف ضماف تقاعد نياية الخدمة ،تتقادـ نيائيا ،وال يسمع بشانيا اي طمب او دعوى ،جميع االعانات والتعويضات والمكافات والرواتب ،وجميع االلتزامات
المتوجبة عمى المؤسسة لمعماؿ المضمونيف المستحقيف ،او خمفيـ ،اذا لـ يطالب بيا خمال ثالث سنوات متواصمة مف تاريخ استحقاقيا .ويعتبر كؿ طمب يقدمو صاحب االستحقاؽ او

مف يمثمو قانونا ،لممؤسسة ،قاطعا لمتقادـ.

ب – تتقادـ نيائيا ،وال يسمع بشانيا اي طمب او دعوى ،الحقوؽ المتوجبة عمى المؤسسة لغير العماؿ المضمونيف و خمفيـ ،اذا لـ يطالب بيا خالؿ سنة واحدة مف تاريخ
استحقاقيا .ويعتبر كؿ اخطار رسمي ،يقدمو او يوجيو صاحب االستحقاؽ او مف يمثمو قانونا ،لممؤسسة ،قاطعا لمتقادـ.

جػ  -تسري عمى جميع حقوؽ المؤسسة والديوف المستحقة ليا ،احكاـ التقادـ العاـ.
مادة 114

ا – ال تقادـ عمى راتب تقاعد نياية الخدمة ،المستحؽ لمعامؿ المتقاعد او خمفو ،ما داـ المستحؽ حيا.
ب – عمى اف الراتب التقاعدي يسري مف تاريخ استحقاقو اذا قدـ الطمب بشانو خالؿ فترة ستة اشير مف تاريخ االستحقاؽ .وفيما عدا ذلؾ يستحؽ الراتب مف تاريخ تقديـ الطمب.

مادة 115

ال تسمع اية دعوى باالعتراض عمى مقدار اي راتب تقاعدي ،بعد سنة كاممة مف سرياف الراتب وقبوؿ المستحؽ بو دوف تحفظ او اعتراض.

عمى اف ذلؾ ال يشمؿ طمب اعادة النظر في الراتب ،تبعا لتغير نسبة العجز,
مادة 116

ا – تمغى المادة االولى مف القانوف رقـ  157لسنة .1969

ب – تمغى الفقرةب مف المادة االولى مف القانوف رقـ  101لسنة  1964ويستعاض عنيا بالنص التالي - :

“ ب  ٪ 25 - :تدفع لمؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي لمعماؿ ،وتوزع ايراداتيا وفقا الحكاـ المادة  108مف القانوف رقـ  39لسنة . ”1971
مادة 117

ا – يمغى القانوف رقـ  112لسنة  1969وتعديالتو.

ب – يمغى القانوف رقـ  44لسنة  1967وتعديالتو.
مادة 118

ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية ،ويتولى وزراء الدولة تنفيذ احكامو.

كتب ببغداد في اليوـ الحادي عشر مف شير محرـ سنة  1391المصادؼ لميوـ التاسع مف شير اذار لسنة .1971
احمد حسف البكر

رئيس مجمس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد  1976في 71 – 3 – 22
االسباب الموجبة

التزمت ثورة السابع عشر مف تموز ،التي انطمقت مف مبادئ حزب البعث العربي االشتراكي منذ يوميا االوؿ ،بالعمؿ عمى االنتقاؿ بالمجتمع نحو النظاـ االشتراكي ،كيدؼ ثوري رئيس

مف اىدافيا الثورية الرئيسة الكبرى ،الوحدة العربية والحرية واالشتراكية.

ذلؾ الف النظاـ االشتراكي ،في منطؽ الثورة وعقيدتيا ،ىو النظاـ االوحد ،الذي يوفر بشكؿ عممي ،الشروط الموضوعية السميمة ،التي تمكف فعميا مف القضاء عمى مختمؼ اشكاؿ
استغالؿ االنساف الخيو االنساف ،وتسمح بتحقيؽ العدالة االجتماعية تكافؤ الفرص بيف المواطنيف كافة ،وتييء المناخ الطبيعي ،لمحياة الديمقراطية الشعبية الصحيحة.

وال شؾ في اف الضماف االجتماعي لمطبقة العاممة في المجتمع ،ىو اوؿ المظاىر الجدية لالشتراكية ،اي تتجسد فيو بشكؿ بشكؿ موضوعي ،كفالة الدولة والمجتمع كمو لصحة

وسالمة ومستقبؿ عيش ،اوسع القواعد الجماىيرية الكادحة ،التي تنبثؽ مف سواعدىا وافكارىا ،كؿ خيرات المجتمع وثرواتو ،وكؿ ما ينطوي عميو ،مف حضارة وابداع وقيـ.

عمى اف الضماف االجتماعي في ىذا العصر ،لـ يعد مجرد مطمب اشتراكي او انساني فحسب بؿ اصبح فضال عف ذلؾ ضرورة اقتصادية وانمائية اساسية ،تعمؿ جميع الدوؿ المتطورة

– عمى اختالؼ اتجاىاتيا االجتماعية والسياسية – مف اجؿ توفير لمواطنييا العامميف كافة بعد اف ثبت عمميا ،باف االزدىار االقتصادي ،والنماء االنتاجي ،يتصاعداف طردا ،مع
ارتقاء مستوى صحة ووعي وعيش الطبقة العاممة ،ومع تعاظـ اطمئنانيا عمى مستقبميا ومصير عياليا مف بعدىا.

لذلؾ كاف مف الطبيعي اف يحظى موضوع الضماف االجتماعي ،باعمى مراتب العناية واالىتماـ مف ثورة تموز منذ يوميا االوؿ.

لقد اقدمت الثورة بادئ االمر ،عمى اصدار القانوف رقـ  112لسنة  1969متجاوزة في ذلؾ نظاـ الضماف االجتماعي الذي شرع بالقانوف رقـ  140لسنة  .1964والذي لـ يطبؽ عمميا
اال بتاريخ االوؿ مف نيساف عاـ  1966لكف الثورة ما لبثت بعد حيف قريب ،اف اصدرت تعديال ىاما عمى قانونيا ،بالقانوف رقـ  89لسنة  ،1970ييدؼ االخذ بيد العماؿ الكادحيف
المسنيف ،الذيف صرفوا ازىى سني شبابيـ في خدمة وطنيـ ،ولـ تعد لدييـ فرصة مف العمر تسمح ليـ باستكماؿ شروط االستحقاؽ القانوني لمضماف ،وصبح مف حقيـ بعد طوؿ

المشقة والعناء ،اف يمقوا االمف واالستقرار وكرامة العيش في شيخوختيـ واف يطمئنوا عمى سالمة عياليـ مف بعدىـ ...وىذا ما حققتو لـ الثورة ،حيف اجازت في التعديؿ القانوني
المممع اليو ،كفالة ىؤالء العماؿ المسنيف بالتقاعد ،لقاء شروط سيمة.

عمى اف القانوف رقـ  112لسنة  ،1969والقانوف المعدؿ لو رقـ  89لسنة  1970لـ يكونا اكثر مف خطوات عمى الدرب ،ال تعبر عف كامؿ طموح الثورة في ىذا الميداف الحيوي
الثوري الخطير ،ال سيما بعد اف صدر الدستور المؤقت  ،وقانوف العمؿ الجديد ،واوجبا معا تعميـ الضماف االجتماعي عمى المواطنيف العامميف كافة ،في جميع حاالت المرض

واالصابة والعجز والشيخوخة ،بحيث اصبح التغيير الجذري في نظاـ الضماف االجتماعي في عراؽ الثورة ليس ىدفا مبدئيا ،او ضرورة اجتماعية واقتصادية وانمائية فحسب ،بؿ واجب

يحتمو الدستور وينص عميو القانوف ايضا.

وقد جاء ىذا القانوف ،لكي يحقؽ التغيير الجذري المنشود ،في مجمؿ نظاـ ومحتوى الضماف االجتماعي .وفيما يمي بعض المالمح الرئيسية ليذا التغيير - :
اوال – التغيير في النظاـ

ا – كاف نظاـ الضماف االجتماعي ،قبؿ صدور ىذا القانوف ،يقوـ عمى اساس تقسيـ العماؿ المضمونيف الى خمسة اصناؼ بحسب اجورىـ .وكاف يتقاضى اشتراكات مقطوعة موحدة
عف عماؿ كؿ صنؼ مف االصناؼ ،كما يعطييـ رواتب تقاعدية مقطوعة موحدة اال اف نسبة الرواتب التي تدفع لمعماؿ المضمونيف ،كاف يختمؼ مقدارىا اختالفا كبي ار بيف مرحمة

الخمس عشرة سنة االولى مف الخدمة المضمونة ،وبيف سنوات الخدمة التي تعقبيا.

فالعامؿ المضموف ال يستحؽ تقاعد الشيخوخة في جميع الحاالت ،اال اذا بمغ سف الستيف مف العمر ،وكانت لو خمس عشرة سنة مضمونة عمى االقؿ .وىو اذا كاف مف عماؿ الصنؼ

االوؿ مثال ،يستحؽ عف ىذه المدة مف ىدمتو راتبا مقطوعا قدره ستة دنانير ،اما اذا بمغت خدمتو ثالثيف سنة ،فيصبح راتبو  9.75دنانير اي بينما تكوف خدمتو قد تضاعفت ،ال يط ار

عمى راتبو اال تحسيف بنسبة  ٪60تقريبا مف راتبو .ىذا اذا كاف العالـ مف الصنؼ االوؿ ،اما اذا كاف مف الصنؼ الخامس مثال ،فانو في حالة ت ضاعؼ مدة خدمتو تكوف الزيادة
في راتبو بنسبة  ٪40فقط.

وال يخفى اف مثؿ ىذا االسموب الذي يفرؽ الطبقة العاممة الواحدة الى اصناؼ ومراتب ،والذي يحدد نسبة الراتب عمى اساس شطريف مف الخدمة تكوف النسبة في اوليما عالية ،وفي

ثانييما منخفضة ...ال ينطوي عمى اية عدالة فضال عما يتولد عنو مف عوامؿ التمايز والتفتيت في قمب الطبقة العاممة ويؤدي الى نزوح العماؿ مف ميداف العمؿ واالنتاج بعد اف
يكمموا مدة الشطر االوؿ مف الخدمة.

لذلؾ فقد عمؿ ىذا القانوف عمى الغاء االصناؼ كميا ،ونظر الى العماؿ كافة مف منظور الطبقة الواحدة ،ال مراتب في داخميا وال درجات .وقد حدد االشتراؾ المستحؽ عمى العامؿ

بنسبة  ٪5مف اجره ،ميما كاف نوع ىذا االجر ومستواه.

اما بالنسبة الشتراكات االدارات واصحاب العمؿ ،فقد عكس القانوف القاعدة وقسـ الجيات التي تستفيد مف جيد العامؿ الى فئات ثالث .فئة اصحاب العمؿ الصغار والمتوسطيف وحدد

اشتراكيـ بنسبة  ٪12مف االجر ،وفئة االدارات وحدد اشتراكيا بنسبة  ٪15مف االجر ،وفئة اصحاب العمؿ الكبار وحدد اشتراكيـ بنسبة  ٪22مف االجر.

كما اف القانوف ضرب بمبدا تخفيض نسبة الراتب مع ازدياد المدة وجعؿ الراتب التقاعدي متناسبا تناسبا طرديا متوازنا مع مدة خدمة العامؿ .وعمى ىذه االساس اذا طبقنا المثميف

السابقيف عمى ضوء احكاـ ىذا القانوف ،نرى اف العامؿ الذي استحؽ راتبا تقاعديا قدره  6دنانير عبد  15سنة خدمة مضمونة ،سوؼ يستحؽ  12دينا ار عندما تبمغ خدمتو المضمونة
 30سنة .كما اف العامؿ الذي استحؽ راتبا تقاعديا قدره  30دينار بعد  15سنة خدمة مضمونة ،سوؼ يستحؽ  60دينا ار عندما تبمغ خدمتو  30سنة ...وىكذا ...وفي جميع الحاالت
منع القانوف تدني الحد االدنى الي راتب تقاعدي كامؿ عف ثمانية دنانير ،كما منع ارتفاعو عف خمسة وسبعيف دينارا ،فضال عف انو جعؿ الحد االدنى لراتب المستحؽ مف الخمؼ ،ال

يقؿ عف ثالثة دنانير في معظـ االحواؿ ،وال يقؿ عف ديناريف في مطمؽ االحواؿ.

ب – لقد كاف النظاـ السابؽ يعتمد في جباية االشتراكات عمى نظاـ في غاية التخمؼ تقوـ المؤسسة بموجبو ببيع طوابع الضماف لممكمفيف ،ويقوـ ىؤالء – عمى مسؤوليتيـ ودىا –
بالصاؽ الطوابع عمى دفاتر الضماف الموجودة في حوزتيـ .وقد ادى تطبيؽ ىذا النظاـ مع عدـ وجود سجالت مركزية لالشتراكات في البداية ،ونتيجة لعدـ استكماؿ ىذه السجالت
حتى االف ،الى تاخير دفع االشتراكات وتراكميا بشكؿ خطير في بعض الحاالت ،مما الحؽ خسارة بالمؤسسة واضاع عمييا الكثير مف االيرادات والفوائد ىذا فضال عما افسحو مف

مجاالت التالعب ،وما احدثو مف صعوبات عند ضياع دفاتر الضماف ،التي كانت سابقا – وما زاؿ قسـ كبير منيا حتى االف – المستند الوحيد لمبالغ االشتراكات المدفوعة.

لقد تجاوز القانوف ىذا االسموب البالي ،واقاـ نظاـ الجباية عمى اساس الدفع النقدي شيريا بشكؿ دوري لممؤسسة مباشرة ،باالستناد الى قوائـ االجور الرسمية وفقا لما ىو معموؿ بو

في انظمة الضماف االجتماعي المتطورة االخرى ،وعمى نفس القواعد التي تستقطع فييا العائدات التقاعدية في الدولة.

ولكي تنتظـ اساليب المحاسبة واالحصاء والبحث في المؤسسة ،وتتمكف مف اداء جمعي خدماتيا ووظائفيا بالدقة المطموبة وباقصى ما يمكف مف سرعة ،فقط اوجب القانوف في مادتو

 / 8ب تطوير انظمة المؤسسة االدارية والمالية والفنية وفؽ احدث االساليب العممية المعاصرة ،واالعداد بوجو خاص الحالؿ االجيزة االلكترونية محؿ العمؿ اليدوي المتخمؼ.
ثانيا – التغيير في الشموؿ والموضوع

 – 1كاف العراؽ اسبؽ دوؿ المنطقة في ادخاؿ نظاـ الضماف االجتماعي ،ومع ذلؾ فقد بقي ىذا النظاـ في العراؽ ،يدور ضمف مجاؿ مغمؽ ،منذ انشاتو عاـ  1956وحتى اليوـ ،رغـ
جميع التعديالت القانونية الكبرى التي طرات عميو .ولكي تتوضح ىذه النقطة بالذات ،يجب اف ال يغيب عف الذىف ،اف اوضاع الطبقة العاممة ،بقيت حتى صدور قانوف العمؿ وىذا
القانوف ،متوزعة الى ثالث فئات  :الفئة االولى – وىي التي ما كاف يشمميا ال قانوف العمؿ رقـ  1لسنة  1958وال قانوف الضماف رقـ  112لسنة  ،1969وىي تشكؿ االغمبية

الساحقة مف مجموع الطبقة العاممة في العراؽ ...ىذه ا لفئة لـ تكف ليا اية حماية قانونية وال يكفميا اي نوع مف انواع التعويض او الضماف .ومف افرادىا مثال ،العماؿ الزراعيوف،
العماؿ اليدويوف ،والعماؿ الذيف يعمموف في بيوتيـ ،او لحساب اقربائيـ ،وعماؿ الخدمة المنزلية ومف في حكميـ ....الخ ...اما الفئة الثانية  :فيي التي يشمميا قانوف العمؿ رقـ 1

لسنة  1958وال يشمميا قانوف الضماف رقـ  112لسنة  1969والتي يعمؿ افرادىا في المشاريع التي ال يزيد عدد عماليا عف عشريف عامال ،وىي تشكؿ في واقعيا نسبة ال يستياف
بيا مف عماؿ الميف والصناعات المختمفة ...ىذه الفئة ما كاف الفرادىا مف الحماية والضماف ،اكثر مف تعويض مالي تتقاضاه مف صاحب عمميا ،بعد انتياء مدة خدمتيا عف كؿ

سنة خدمة ،بحسب مدة الخدمة ونظاـ العمؿ في المشروع .وبالنظر الف معظـ اصحاب العمؿ ،ما كانوا يودعوف المبالغ التي تستحؽ لعماليـ عف التعويض المذكور في حساب
احتياطي خاص ،سنة فسنة .بوما اف طبيعة المشاريع االقتصادية الحرة ال سيما الصغيرة منيا ،طبيعة غير مستقرة ،ومعرضة في كؿ حيف لتموجات السوؽ واحتكاراتو وازماتو ،لذلؾ
كاف تعويض العامؿ الوحيد ،عف شيخوختو وجيد عمره ،مرىونا بالحالة المالية التي يكوف عمييا صاحب عممو عندما تنتيي خدمة العامؿ ،تاتي بعد ذلؾ الفئة الثالثة  :وىي فئة

العماؿ الذيف وصمت الييـ حماية الضماف االجتماعي ،والذيف ال يزيد عددىـ حتى االف ،عف مئة وستيف الؼ عامؿ بينما يتجاوز عدد الكادحيف والكادحات في مصانع وارياؼ ومياديف
العمؿ المختمفة في العراؽ عف ثالثة مالييف ،ومع ذلؾ فاف افراد ىذه الفئة بالذات ،يمـ يمقوا مف الضماف االجتماعي ما ىو في معنى الضماف االجتماعي ،انما توزعت اوجو حمايتيـ

واقتصرتف عمى تعويض مكافاة نياية خدمة يتقاضونو مف اداراتيـ او اصحاب عمميـ حسب نظاـ المشروع ومدة الخدمة ...وعمى اعانات مالية غير مجدية ،او رواتب تقاعدية ال

تقوـ عمى اساس صحيح ،يتقاضونيا مف المؤسسة.

لذلؾ كاف اليدؼ االوؿ لمقانوف المرفؽ ،اف يحقؽ ضمانا اجتماعيا يشمؿ جميع افراد الطبقة العاممة ،واف تكوف وظائؼ الضماف في جممتيا ،وظائؼ عامة ،وفي حمى الدولة

والقانوف .ليذا اوجبت المادة الثالثة مف القانوف ،باف تطبؽ احكامو اعتبا ار مف اوؿ نيساف عاـ  1971عمى جميع العماؿ المشموليف باحكاـ قانوف الضماف السابؽ رقـ  112لسنة
 1969دفعة واحدة ،واف يعمـ بعد ذلؾ تطبيقو عمى مراحؿ ،الى اف يشمؿ جميع افراد الطبقة العاممة خالؿ مدة اقصاىا خمس سنوات عمى اف يتـ االنتقاؿ مف مرحمة الى مرحمة اعمى
بمرسوـ جميوري.

والقانوف بيذا المدى ،قد تجاوز اطالقا ،جميع قوانيف الضماف االجتماعي في االقطار العربية والمجاورة كافة ،بؿ لعمو تجاوز القوانيف المماثمة في جميع بمداف العالـ الثالث ،النو قؿ

اف يخمو قانوف مف ىذه القوانيف ،مف بعض االستثناءات لقطاعات مختمفة مف الطبقة العاممة.

عمى اف القانوف لـ يقؼ في توحيد نظرتو الى الطبقة العاممة عند ىذا الحد بؿ اوجب اف يوحد النظاـ تقاعد مف يسموف بمستخدمي الدولة في نظاـ الضماف االجتماعي لكي تزاؿ
نيائيا جميع الفوارؽ المصطنعة بيف افراد الطبقة العاممة الواحدة .ذلؾ النو ال فرؽ في النظرة االشتراكية الثورية ،بيف مستخدـ وعامؿ فالكؿ مواطنوف كادحوف عماؿ ،وال تقاس منزلة
المواطف في ىذه النظرة بنوع عممو انما تقاس بمدى اخالصو وتفانيو في العمؿ فقط.

لـ يكف في موضوع نظاـ الضماف االجتماعي السابؽ ،ما يمكف اف تطمؽ عميو صفة الضماف االجتماعي بالمعنى العممي ،سوى ضماف اصابات العمؿ ،وضماف التقاعد اما ضماف
المرض والوالدة والخدمات فما كاف اكثر مف نظاـ لالعانات المالية المحدودة المؤقتة ال يستحقيا صاحبيا اال ضمف شروط قانونية اضافية ليست ليا اية صمة بالمرض ذاتو او

بحدوث الحمؿ والوضع ،او باستحقاؽ الخدمة.

ولكف مع ذلؾ فرغـ اف موضوع اصابات العمؿ قد اخذ في القانوف السابؽ شكؿ ضماف اجتماعي لالصابات ،اال انو لـ تكف لدى المؤسسة اية امكانية خاصة لرعاية ومعالجة المصاب.
وكاف ما يجري عمميا ،اف المصاب يتولى رعاية ومعالجة نفسو مف االصابة ،ويقتصر دور المؤسسة عمى دفع التكاليؼ .كما اف ضماف التقاعد في حد ذاتو ،ما كاف مبنيا عمى اسس

صحيحة ،كما تبيف ذلؾ فيما سبؽ.

لكف القانوف المرفؽ قد انتقؿ نيائيا بالمؤسسة ،مف وضع كانت بو اشبو بشركات التاميف الخاصة الى وضع مؤسسة عامة لمضماف االجتماعي ،بعد اف قمب موضوع الضماف

االجتماعي ذاتو في الجميورية العراقية ،مف نظاـ محدود الى نظاـ عاـ.

فعمى صعيد المرض العادي ،الذي يمـ بالعامؿ اثناء سرياف خدمتو المضمونة اصبح عمى المؤسسة اف تتعيد المريض منذ اليوـ التاسع لمرضو وحتى يشفى او يسفر مرضو عف

المرف ودوف النظر ايضا الى مبمغ االشتراكات التي سددت عف العامؿ المضموف ،ولو كاف المرض قد حؿ بو في اليوـ الثاني مف
عجز او يتوفى .دوف النظر مطمقا الى اسباب َ
انتسابو لمخدمة المضمونة.

ويقصد بتعيد المؤسسة لمعامؿ المضموف المريض في القانوف ،اف تدفع لو طواؿ فترة اجازتو المرضية تعويضا يعادؿ  ٪ 75مف اجره عمى اف ال يقؿ ىذا التعويض عف الحد االدنى

المقرر في مينتو مادة –  / 45ا واف توفر لو اثناء مرضو جميع اسباب الرعاية الطبية والعالج المتيف وصفيما القانوف بانيما المعاينة السريرية في الرعاية او المنزؿ عند االقتضاء.
وتقديـ العالجات والعرض عمى االخصائييف ،واالقامة في المستشفى او المصح والعمميات الجراحية والتصوير الشعاعي ،والتحاليؿ المختبرية ،وتوفير الخدمات التاىيمية في حالة

حصوؿ عجز وتقديـ االطراؼ واالجيزة الصناعية والتعويضية .وكؿ ما تستدعيو حالة المريض مادة –  / 45ب.

واذا لـ يشؼ العامؿ خالؿ مدة ستة اشير متواصمة مف الرعاية والعالج او اذا انتيى بو المرض الى العجز او الوفاة يمنح او يمنح خمفو – حسب الحاؿ – راتبا تقاعديا وفؽ ما بينتو

المادة الخمسوف مف القانوف.

اما المراة المضمونة الحامؿ ،فقد وضعيا القانوف ؼ يحمى المؤسسة بالرعاية الطبيعية والعالج ،منذ ظيور حمميا .كما اوجب ليا تعويضا عف مدة اجازة حمميا ووضعيا ،المقدرة

بشيريف ونصؼ .يعادؿ كامؿ اجرىا الذي دفع عنو االشتراؾ االخير ،ىذا فضال عف اعتبارىا في حالة اجازة مرضية لمدة اقصاىا تسعة اشير عند الوالدة الصعبة ،او والدة اكثر مف

طفؿ ،او ظيور مضاعفات او امراض قبؿ الوالدة او بعدىا .واذا تعرضت لخطر العجز او الوفاة بعد الوالدة تعامؿ معاممة العامؿ الذي يحؿ بو العجز او يتوفى بسبب المرض دوف اي
تفريؽ ،ولـ يضع القانوف لقاء استحقاؽ ىذه الحماية اية شروط ما خال انتساب العاممة الى المؤسسة ووجوب عرض نفسيا عمى المرجع الطبي المختص فييا عندما يظير لدييا

الحمؿ مادة .48 /

واما عمى صعيد اصابات العمؿ ،فعالوة عمى كؿ انواع الحماية التي قررىا القانوف لمعامؿ المريض ،فقد جعؿ معالجة العامؿ المصاب واجبة حتى الشفاء التاـ او ثبوت العجز او

الوفاة ،ميما طاؿ الزمف .ولمعامؿ المصاب طواؿ ىذه الفترة ،تعويض يعادؿ كامؿ اجره الذي دفع عنو االشتراؾ االخير .وفي حالة ثبوت عجزه الكامؿ ،او وفاتو ،يتقرر لو ،او لخمفو،
حسب الحاؿ ،راتب تقاعدي عمى اساس  ٪ 780مف متوسط اجره خالؿ سنة خدمتو المضمونة االخيرة ،عمى اف ال يقؿ الراتب عما قد يستحؽ مف راتب تقاعدي عادي ،وال عف الحد
االدنى لالجر المقرر في مينتو ،وفي حاؿ اصابتو بعجز نسبي يساوي  ٪ 35فاكثر مف العجز الكامؿ يتقاضى راتبا بنسبة عجزه ،اما اذا كاف عجزه اقؿ مف  ٪ 35فيمنح تعويضا مف

دفعة واحدة المواد .56 – 54 :

عمى اف القانوف اجاز لممؤسسة اف توفد العامؿ المصاب عمى نفقتيا الى الخارج ،عند االقتضاء ،فيما اذا تعذر توفير االسباب الطبية لمعالجتو في العراؽ.

اما بالنسبة لضماف التقاعد ،فباالضافة الى ما سبؽ بيانو في ىذا الصدد ،فقد تخمى القانوف عف مبدا الراتب التقاعدي المقطوع ،واحؿ محمو مبدا الراتب التقاعدي المبنى عمى اساس

نسبة محددة مف اجر كؿ سنة خدمة مضمونة ،كما يجرى العمؿ بذلؾ في معظـ انظمة الضماف االجتماعي المتطورة ،وفي قوانيف تقاعد الموظفيف والجيش والشرطة والمستخدميف في

العراؽ.

وقد حدد القانوف الراتب التقاعدي ،بنسبة  40 / 1مف متوسط االجر الشيري ،مضروبة بعدد سنوات الخدمة .بمعنى اف كؿ عامؿ تبمغ خدمتو المضمونة اربعيف سنة ،يتقاضى راتبا

تقاعديا يعادؿ كامؿ اجره ،دوف النظر الى سنو .وىذا االساس الحسابي في تقدير الراتب ،يفوؽ في نسبتو االسس الحسابية المعموؿ بيا في جميع نظـ وقوانيف التقاعد التي اشرنا

الييا انفا مادة .68 -

كما اف القانوف ،اعتبر الخدمة المضمونة بمثابة خدمة تقاعدية في الدولة ،كما اعتبر الخدمة التقاعدية بمثابة خدمة مضمونة ،واجاز عمى ىذا االساس نقؿ ىذه الخدمات عندما

يتحوؿ صاحبيا مف عامؿ الى موظؼ ،او مف موظؼ الى عامؿ مادة – .71

اما في حالة انتياء خدمة العامؿ المضمونة ،قبؿ اف يستحؽ راتب التقاعد ،فقد اوجب لو القانوف تعويض مكافاة نياية خدمة ،يعادؿ اجر شير كامؿ عف كؿ سنة خدمة ،ويحسب لو

كسر السنة ،سنة كاممة مادة – .78

عمى اف ابرز ما في نظاـ ضماف التقاعد الجديد ،انو منح العامؿ الذي يتوفى فجاة اثناء سرياف خدمتو المضمونة ،راتبا تقاعديا كامال ،دوف اف يضع الستحقاؽ ىذا الراتب اي شرط،

ما خال اف يكوف العامؿ المتوفى منتسبا الى المؤسسة قبؿ وفاتو ،ومدفوعا عنو االشتراؾ ولو عف شير واحد.

اما عمى صعيد الخدمات ،فقد انشا القانوف ىذا الفرع الياـ في المؤسسة .واحمو محؿ مؤسسة االستثمارات العمالية ،لكي يوحد الخدمات العامة لمطبقة العاممة ،ويخضعيا لتخطيط

مركزي شامؿ .بما يؤمف تعميـ ىذه الخدمات بنسب متوازنة عمى جميع افراد الطبقة العاممة في جميع ارجاء العراؽ.
وابرز ما استحدثو القانوف في ىذا الفرع ،انو انشا مراكز نقابية لمضماف في االتحاد واالتحادات الفرعية والنقابات في المحافظات ،لتكوف حمقات ضبط وربط بيف المؤسسة والعماؿ،

تتولى السير عمى متابعة شؤوف الضماف بالنسبة لمعماؿ في كؿ ما يتعمؽ بانتسابيـ لممؤسسة ومالحقة دفع االشتراكات عنيـ ،ومساعدتيـ في الحصوؿ عمى ما يستحؽ ليـ مف
خدمات وتعويضات ومكافات ورواتب مف المؤسسة ،كما اوكؿ القانوف الى ىذه المراكز مباشرة ،مسؤولية دفع المساعدات المالية الصحاب االجور القميمة مف العماؿ ،في جميع

الحاالت التي يتعرضوف فييا العباء مالية طارئة ،كحاالت الزواج والوالدة واالعياد والوفاة والمرض وما سوى ذلؾ.

وال شؾ في اف ىذه الصالحيات التي منحت لمنقابات ،سوؼ يكوف ليا اقوى االثر ،في تمتني الروابط بيف مختمؼ االجيزة النقابية والطبقة العاممة بوجو عاـ ،فيما اذا احسنت

ممارستيا مف خالؿ قواعد وضوابط منزىة عامة.
ثالثا – التغيير في الجوىر والمحتوى - :

لـ تعد مؤسسة التقاعد والضماف االجتماعي في العراؽ ،مجرد مؤسسة مستقمة اداريا وماليا ،بؿ اصبحت مؤسسة ذات نفع عاـ مادة –  5وىذا معناه ،انيا لمنفعة المجتمع كمو،

وبذلؾ يكوف القانوف ،قد وضع في ىذا التطوير لممؤسسة ،حجر االساس ،نحو نظاـ عاـ لمضماف االجتماعي في الدولة.

ومف ىذا المنطمؽ ،لـ يعد مقياس استحقاؽ الخدمة او التعويض او المكافاة او الراتب في ىذا القانوف ،ما يكوف قد ادخره العامؿ اثناء قدرتو عمى العمؿ فحسب ،بؿ اصبح االساس

الجوىري االوؿ ،ىو وجود الحاجة الفعمية لمحماية االجتماعية .فالقانوف لـ يعد يساؿ العامؿ المضموف عما دفعو حتى يداويو ويعوض عميو اجره ،ولـ يعد يسا العاممة الحامؿ عف

عدد اشتراكاتيا المسددة حتى يتوالىا بالعناية ،ولـ يعد يساؿ الخمؼ عف مدى مساىمة معيميـ في المؤسسة حتى يمنحيـ الراتب ...بؿ اصبح قياـ المؤسسة بيذه الخدمات جميعيا،

تابعا مف اعتبار ىذه الخدمات واجبا اجتماعيا قبؿ كؿ شيء ...وىذا ىو الفرؽ االساسي الجوىري ،بيف نظاـ شركات التاميف ،وبيف الضماف االجتماعي.

تمؾ بعض ابرز مزايا القانوف ،لكف يبقى ابرز ما فيو اطالقا ،انو جعؿ الطبقة العاممة ،متمثمة باجيزتيا النقابية ،شريكة اساسية في ادارة المؤسسة وتطويرىا ،ففي مجمس ادارة

المؤسسة ،ركناف اساسياف مف اعضاء االتحاد ،يدخؿ احدىما حكما في مكتب المجمس الدائـ .ليس ىذا فحسب ،انما الزـ القانوف مجمس االدارة باف يبمغ صورة مف جميع ق ارراتو

لالتحاد ،كما منح ىذا االخير حؽ االعتراض عمى ق اررات المجمس ،اسوة بالحؽ الممنوح لموزير بالذات .وما ىذه الصالحيات المرحمية ،اال خطوة عمى طريؽ اقامة ادارة عمالية

خالصة ،لمضماف االجتماعي العاـ عف الجميورية العراقية.

وانو مع صدور ىذا القانوف ،الذي جاء مكمال ؿ قانوف العمؿ رقـ  151لسنة  ، 1970تكوف الثورة قد القت بمطرقتيا الفوالذية عمى عالقات العمؿ الال انسانية القائمة عمى الظمـ

والتمايز واالستغالؿ ،وشرعت بتحطيميا عمميا ،لكي تقيـ محميا في مجتمع الثورة االشتراكي الحر ،عالقات انسانية فاضمة ،قائمة عمى االخاء والتكافؤ والعدؿ والتضامف االجتماعي.
ىذا ما حدا بالثورة الصدار القانوف المرفؽ التزاما بمنيا بمبادئيا الثورية واحكاـ الدستور والقانوف .واعترافا منيا ،بما لمطبقة العاممة المناضمة الباسمة مف حقوؽ مقدسة في ذمة

الثورة والمجتمع.
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