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 العراق        –إقليم كوردستان    

 رئاسة االقليم             

 الرئيس               
 
 

 باسم الشعب
 قرار

 1051( لسنة 51) رقم
 

وفقا للصالحيات املمنوحة لنا يف الفقرة األوىل من املادة العاشرة لقانون رئاسة إقليم   
ه برملان ـــــا شرعــاءًا على مــــاملعدل و بن 5002( لسنة 1راق رقم )ــــالع –كوردستان 
 قررنا إصدار: 2/6/5015( يف 55يف جلسته املرقمة ) راقــالع –كوردستان 

 
 

 5015لسنة ( 4قانون رقم )
 للعمال قانون تعديل تطبيق قانون التقاعد والضمان االجتماعي

 لعراقا-املعدل  يف إقليم كوردستان 1391( لسنة 93رقم ) 

 املادة االوىل:
 يوقف نفاذ املادة الثالثة من القانون يف اقليم كوردستان ـ العراق وحيل حملها االتي:

شركات القطاع الُعمال واملستخدمني يف مؤسسات وتسري أحكام هذا القانون على كافة  أواًل:
 اخلاص العاملة داخل اإلقليم بغض النظر عن عدد املنتسبني.

 ن أحكام هذا القانون:: يستثنى مثانيًا

 يف احدى الدوائر أو املؤسسات احلكومية أو اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية. املوظفـ 5



 ـ العامل لدى املنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية االجنبية.1

 ـ العامل لدى جهات تشرتط يف العاملني لديها اخلضوع لنظام اجتماعي خاص بها.3

 حرس اإلقليم.ن الداخلي ومنتسبـي قوى االمـ 4

 املادة الثانية:
 كاآلتي:تقرأ ، وكوردستان ـ العراققليم ( من القانون يف أ10من املادة )بالفقرة )ز(  يعاد العمل

خلزينة العامة يف موارد صندوق ضمان وتقاعد العمال وحتدد هذه املساهمة مبا ترصده مساهمة ا -ز
%( من االشرتاكات املدفوعة 30بنسبة )لسنوية لالقليم وزارة املالية واالقتصاد يف املوزانة ا
 للصندوق خالل السنة املالية السابقة.

 :الثةاملادة الث
 ( من القانون يف اقليم كوردستان ـ العراق.33( من املادة )1الفقرة )ب/يوقف نفاذ 

 :الرابعةاملادة 
اقليم كوردستان ـ العراق،  تكون نافذة يف( من القانون 43تضاف فقرة بتسلسل )ز( اىل املادة )

 كاآلتي:وتقرأ 

، طلب إجازة األمومة ملدة التزيد على سنة املضمونة، بعد انتهاء إجازة الوضع حيق للمرأة العاملة
يدفع هلا من قبل اخلزينة  ،واحدة بنصف الراتب على أن اليقل عن مبلغ إعانة احلماية االجتماعية

 العامة بشرط عدم انتهاء العقد.

 :اخلامسة املادة
 اآلتي: العراق و حيل حملها -( من القانون يف إقليم كوردستان10الفقرة )هـ( من املادة )نفاذ  يوقف

%( فأكثر من 51راتب التقاعد اجلزئي عن عجز يساوي )ول راتب التقاعد املرضي الكامل وحي -هـ
زئي عن عجز أقل من اجل ي، أما راتب التقاعد املرضورثتهكامل عند وفاة املتقاعد اىل العجز ال

 %( من العجز الكامل فيقطع نهائيًا عند وفاة صاحبه.51)

 



 :السادسةاملادة 
حيل حملهـما من القانون يف إقليم كوردستان و (00الفقرتني )ب( و )ج( من املادة )نفاذ يوقف 

 :اآلتي

 %( فأكثر حيول راتبه اىل خلفه.51اذا تويف املتقاعد املصاب بعجز يساوي )  -ب

%( مينح خلفه تعويضًا يساوي راتب تقاعد 51اذا تويف املتقاعد املصاب بعجز جزئي يقل عن ) -ج
 اإلصابة اجلزئي عن أربع سنوات ، يف حالة عدم استحقاق اخللف لتقاعد الوفاة.

 :السابعةاملادة 

 :اآلتيحيل حملها ( من القانون يف اقليم كوردستان و06يوقف نفاذ املادة )

د األعلى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة ملختلف فروع الضمان يف هذا القانون، يعترب احلأـ 
%( من متوسط االجر الشهري للسنة االخرية 30الذي ال جيوز جتاوزه يف مجيع احلاالت عن )

 املضمونة من خدمة العمل.

ع الضمان يف هذا القانون يعترب احلد االدنى العام للراتب التقاعدي الكامل بالنسبة ملختلف فروب ـ 
 الذي ال جيوز النزول عنه يف مجيع احلاالت عن احلد االدنى للراتب التقاعدي للموظف.

 ال يقل راتب التقاعد اجلزئي يف مجيع احلاالت عن مستوى إعانة احلماية االجتماعية. -جـ

 :الثامنةاملادة 

وتعترب نافذة يف اقليم كوردستان ـ العراق  تطبق املادتني )احلادية عشر والثانية عشر( من هذا القانون
 .  5655( لسنة 36كجزء متمم للقانون رقم )

 التاسعة: املادة 

عمال القطـــــاع  ،لتقاعد والضمان االجتماعي للعمال( من قانون ا15استثناًء من أحكام املادة )
، يكون وق الضمان حالة اشرتاكهم يف صند، يفليس هلم صاحب عمل دائمي أو مستمراخلاص الذين 



هلم حق الضمان االجتماعي بشرط أن اليكون هلم راتب من مؤسسات اإلقليم و ينظم كيفية 
 بنظام يصدره جملس الوزراء.تسجيلهم و إستيفاء االشرتاكات منهم 

 

 العاشرة: املادة 

 البطالة وفق األسس التالية: بضمانحيق للعامل املضمون التمتع 

 .البطالة لفرتة التقل عن )سنتني(دفع ضمان أن يكون : أواًل

لفرتة التزيد على )ستة اشهر( على مبلغ يساوي اعانة حيصل املضمون خالل فرتة البطالة  :ثانيًا
 احلماية االجتماعية على ان التتجاوز )ثالث( مرات. 

 

 احلادية عشر: املادة 

 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون. 

 

 الثانية عشر:  املادة

على وزير العمل والشؤون اإلجتماعية يف اإلقليم إصدار التعليمات الالزمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا 
 القانون.

 

 الثالثة عشر: املادة 

 على جملس الوزراء واجلهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

 



 الرابعة عشر: املادة 

 خ نشره يف اجلريدة الرمسية "وقائع كوردستان".ينفذ هذا القانون إعتبارًا من تأري
 
 
 
 
 
 
 

  مـسعود بارزانــى                                                                     
 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق                                                                   

 
 
 

 هةولَير
 ميالدى ى 1051/زةيرانحو/ 10
 ى كوردى  1551/  ثوشثةرِ /0
 هجرى  ى 5433 شعبان / /0

 
 

 
 
 

 
                                                                     

  مـسعود بارزانــى
                                                                   

 رئيـــس اقليـم كوردستان ـ العـراق
 
 
 

 هةولَير



 " األسباب املوجبة "
العراق و دعم العمال -بهدف مواكبة املستجدات و املتغريات يف سوق العمل يف إقليم كوردستان

 قطاعات اخلاص و برفع مستواهم املعاشي واالجتماعي و منح املزيد من احلقوق و االمتيازات هلم يف
املختلط و التعاوني و حلني تشريع قانون متكامل للضمان اإلجتماعي خاص باإلقليم ، فقد شرع هذا 

 القانون.
 


