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 كلمة المدير العام

 تجاه قيام بالتزاماتهاال على - تزل ولم - نشأتها منذ االجتماعي للضمان العامة المؤسسة دأبت

 تعرضهم حال فيها العاملين عليهم االجتماعي والمؤمن الضمان قانون بأحكام المشمولة المنشآت

تعويضات  ،االنتقال بدالت اليومية، البدالت لطبية،العناية ا خدمات حيث تقديم عمل، من صابةإل

 .والوفاة االعتالل ورواتب العجز

 وأخذت هنيةالم السالمة والصحة في نوعية نقلة الماضية القليلة السنوات خالل المؤسسة شهدت وقد

 العمل اتوإصاب حوادث من والوقاية الحد في واإلسهام معها المعنية الجهات مشاركة عاتقها على

 ات منالجه هذه مع حقيقية شراكات وبناء واالتصال التعاون جسور مد من خالل المهنة أمراضو

 ةمفهوم ثقاف ترسيخ على العملكما أخذت على عاتقها وعمال،  عمل وأصحاب حكومية مؤسسات

 فيها اركوتش ،المستويات على جميع وصحية أمنة عمل بيئة إيجاد في وطنية، تساهم وقائية سالمة

المحددة،  والواجبات والمسؤوليات الحقوق من نظام من خالل الةفع   مشاركة المعنية لجهاتا كافة

 ة والصحةللسالم وقائية ثقافة تكريسو بتطوير وذلك ؛قصوىال ولويةاأل الوقاية مبدأ يمنح بحيث

 ،المهنية المخاطر مفاهيم على واالطالع ،العام الوعي لزيادة المتاحة الوسائل كافة باستخدام، المهنية

 بيانات عدةقا وجود دون يتحقق نأ لهذا يمكن عليها، وال أو السيطرة ،منعها طرق ومعرفة ،وفهمها

 .المهنية والصحة خاصة بالسالمة

 نتائج وتشير ،2016 للعام العمل وإصابات بحوادث الخاص التقرير هذا إصدار جاء المنطلق هذا من

 ينفي القطاع أيام 3 كل إصابية وفاة تقع حيث ،ًعامرتف زال ما اإلصابات معدل أن لىإ التقرير

 اإلنشاءات قطاع زال ومادقيقة،  39 كل عمل حادثب جتماعياال لغ الضمانيب  و ،الحكوميوالخاص 

الفئة و ، )عليه مؤمن 1000 لكل إصابة 35 ( صاباتاإل وقوع معدل في األولى المرتبة يحتل



  X 

لكل  إصابة 41بمعدل وقوع  العمل حوادثة لعاما هي األكثر عرض نيمن عشرقل العمرية األ

 مؤمن عليه. 1000

 زيحف   حتى ،أهمية قصوى المهنية السالمة قضية جتماعياال الضمان قانون ولهذه األسباب فقد أولى

 خالية ملع بيئة لتوفير ،المهنية والصحة بالسالمة خاصة برامج تبني على والمنشآت العمل أصحاب

 .المهنية المخاطر من

يجية وطنية ستراتإ، لوضع العمل إصاباتب خاصة بيانات لقاعدة أولى لبنة ليكون هذا التقرير وجاء

 و -ذها دها وتنفيعداإوالتي تم تكليف الضمان االجتماعي ووزارة العمل ب -  للسالمة والصحة المهنية

 .ستراتيجياتإلا هذه في المنفذة البرامج فعاليات تقييم في الحقا اعليه تمدعلي   صلبة أرضية ليشكل

 

 

 

 

 

 

 ناديا الروابدة

 ر العـامـمديـال
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 :الملخص التنفيذي

 اتولوييد األتحدبهدف جتماعي إصابات العمل الواردة للضمان اال بيانات الدراسة بتحليل عنى هذهت  

وعية الت اممه يخص تنفيذما في -عددا وشدة-كثر عرضة لإلصابات قتصادية والفئات األلقطاعات االل

 . مهنيةصحة التزامها بمعايير السالمة والالبمدى  مور السالمة والصحة المهنية وتقييم المنشآتأب

 

 عينة الدراسة:

 اً ادثح 13345و  14556عددها البالغ ، 2016و  2015حوادث العمل الواردة للمؤسسة خالل عامي 

  .على التوالي

 :النتائج

 ما يلي:ك النتائج الرئيسيةوقد أظهرت الدراسة 

 :حوادث العمل اإلجمالي

 :*العمل نتيجة حوادث

 2016في عام  احادث 13345فقد بلغ  عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة انخفض 

 ابةإص% منها ك88.3ما نسبته  وتم اعتماد .2015% مقارنة مع عام 8.3وبنسبة انخفاض 

  .2015% في عام 85.5، مقابل 2016عمل في عام 

 ه في عام مؤمن علي 1000لكل  إصابة 10.2 ليبلغالعمل  إصاباتدل وقوع انخفض مع

 .2015ه في عام مؤمن علي 1000لكل  إصابة 11.3مقارنة بـ  2016

  لكل  إصابة 16.2 ليبلغ في منشآت القطاع الخاصإصابات العمل انخفض معدل وقوع

 ه في عامعليمؤمن  1000لكل  إصابة 18.3مقارنة بـ  2016ه في عام مؤمن علي 1000

2015. 

  80.2، مقابل 2016في عام  صاباتجمالي اإلإمن % 79.6 اءشفالشكلت نسبة حاالت %

% 13.2وشكلت حاالت اإلصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته . 2015في عام 

. في حين شكلت 2015% في عام 15.7، مقابل 2016من إجمالي اإلصابات في عام 

ل ، مقاب2016% من إجمالي اإلصابات في عام 2.7رة ما نسبته اإلصابات غير المستق

لطبية ا، وقد ارتفعت نسبة االصابات التي حفظت لعدم مراجعة اللجان 2015% في عام 2.2

 .2015% في عام 1.9مقارنة بـ  2016% في عام 4.4لتصل ما نسبته 

 رة.مستق بات قيد العالج وحاالت غيرإصابات العمل تتغير نتيجتها مع الوقت بسبب طبيعتها ولوجود إصا إن*
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  التي وقعت في منشآت القطاع الخاص شكلت ما نسبتهالوفيات اإلصابية نسبة شكلت 

ين ، في ح2015% عام 48.6مقارنة بـ  2016% من إجمالي الوفيات اإلصابية عام 40.8

 2016 ام% من إجمالي الوفيات اإلصابية قد وقعت في القوات المسلحة ع47.9أن ما نسبته 

ام ع% 11.3فقد شكلت ما نسبته  القطاع العام، بينما في 2015% عام 44.7مقارنة بـ 

قل أ% فأكثر و بعجز 30. أما من حيث اإلصابات بعجز 2015% عام 6.7مقارنة بـ  2016

% 30% فقد شكلت معظمها في منشآت القطاع الخاص حيث شكلت اإلصابات بعجز 30من 

ـ بمقارنة  2016% فأكثر عام 30جمالي اإلصابات بعجز % من إ78.1فأكثر بما نسبته 

 % من إجمالي88.7% بما نسبته 30، وشكلت اإلصابات بعجز أقل من 2015% عام 84.5

 .2015% عام 88.4مقارنة بـ  2016% عام 30اإلصابات بعجز أقل من 

 إصابات العمل حسب الفروع:

  ن والقطاع الخاص في كل مم القطاع العاشكلت أعلى نسبة في عدد إصابات العمل في

، حيث بلغ عدد 2016الفروع؛ عمان المركز وشمال عمان وجنوب عمان خالل عام 

% من إجمالي 13.5إصابة بنسبة  1580اإلصابات التي وردت لفرع عمان المركز 

 .% من إجمالي اإلصابات13.5إصابة بنسبة  1570اإلصابات وفرع شمال عمان بـ 

 ى معدل والقطاع الخاص، فقد بلغ أعلالقطاع العام صابات في أما من حيث معدل وقوع اإل

معدل  ، فقد بلغ2016في كل من الفروع: سحاب والعقبة وجنوب عمان والزرقاء خالل عام 

ع مؤمن عليه، يليه فر 1000إصابة عمل لكل  23.0وقوع إصابات العمل في فرع سحاب 

معدل بليه، يليه فرع جنوب عمان مؤمن ع 1000إصابة عمل لكل  20.2العقبة بمعدل وقوع 

صابة إ 17.3مؤمن عليه، ثم فرع الزرقاء بمعدل وقوع  1000إصابة عمل لكل  19.5وقوع 

 .مؤمن عليه 1000عمل لكل 

  ،اماع العالقطشكلت أعلى نسبة في وقوع الوفيات اإلصابية في ومن حيث الوفيات اإلصابية 

ه وفاة بما نسبت 16قد بلغ عددها في فرع الحسين ف 2016والقطاع الخاص خالل عام 

جمالي % من إ13.5 وفاة بنسبة 15 بـالمركز  عمان، يليه فرع % من إجمالي الوفيات14.4

 الوفيات.

 وقوع إصابات العمل: ويوم شهر

  حيث بلغ  2016شكلت أعلى نسبة في وقوع إصابات العمل في شهر آب خالل عام

ي شكلت أعلى نسبة ف، ي اإلصابات% من إجمال10.0إصابة بما نسبته  1183عددها 

الي % من إجم17.4وفاة بما نسبته  37وقوع الوفيات اإلصابية في شهر حزيران بـ 

 .الوفيات اإلصابية
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  عددها  فقد بلغ ،2016شكلت أعلى نسبة في وقوع إصابات العمل يوم االثنين خالل عام

 . % من إجمالي اإلصابات16.9إصابة عمل بما نسبته  2001

 يومية وفيات اإلصابال نسبة في وقوع أعلىفقد شكلت  ،وفيات اإلصابيةالحيث  أما من 

لوفيات ا% من إجمالي 19.2وفاة بما نسبته  41فقد بلغ عددها  ،2016حد خالل عام األ

الوفيات  من إجمالي %6.6ما نسبته يوم الجمعة  وفيات اإلصابيةالكما شكلت  .اإلصابية

 ة إصابية.وفا 14حيث بلغ عددها  اإلصابية

 

 حوادث العمل في منشآت القطاع الخاص:

 جنسية المصاب:

  مالي % من إج79.9إصابة بنسبة  8847بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم األردنيين

 2228يين ، بينما بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم غير األردن2016اإلصابات في عام 

 . % من إجمالي اإلصابات20.1إصابة بنسبة 

  من عليه مؤ 1000إصابة لكل  16.4بلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم األردنيين

إصابة  15.6أردني، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم غير األردنيين 

 .2016مؤمن عليه غير أردني في عام  1000لكل 

  جمالي % من إ70.1ة بنسبة وفا 61بلغ عدد الوفيات اإلصابية للمؤمن عليهم األردنيين

م غير ، بينما بلغ عدد الوفيات اإلصابية للمؤمن عليه2016الوفيات اإلصابية في عام 

 . % من إجمالي الوفيات اإلصابية29.9وفاة بنسبة  26األردنيين 

 جنس المصاب:

  من 8.3بنسبة  2016إصابة في عام  921بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن اإلناث %

صابة إ 10154اإلصابات. في حين بلغ عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الذكور  إجمالي

 . % من إجمالي اإلصابات91.7بنسبة 

 ام عفي  نمؤمن عليه 1000إصابة لكل  4.6 نبلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليه

 1000إصابة لكل  21.0. وبلغ معدل وقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم الذكور 2016

 . ؤمن عليهم

  ام ع% من إجمالي الوفيات في 4.6وفيات بنسبة  4بلغ عدد الوفيات اإلصابية لإلناث

 .ي الوفيات% من إجمال95.4وفاة بنسبة  83بينما بلغ عدد الوفيات اإلصابية للذكور  ،2016



  XIV 

 القطاعات االقتصادية:

  بلغ  يلية فقدفي قطاع الصناعات التحو 2016شكلت أعلى نسبة إلصابات العمل خالل عام

ملة % من إجمالي اإلصابات، يليه قطاع تجارة الج34.2إصابة بما نسبته  3784عددها 

اءات بـ % من إجمالي اإلصابات، ثم قطاع اإلنش18.0إصابة بما نسبته  1999والتجزئة بـ 

  .% من إجمالي اإلصابات13.6إصابة بما نسبته  1501

 ع القطاعات االقتصادية في كل من قطا بلغ أعلى معدل وقوع إلصابات العمل من حيث

و  34.9اإلنشاءات، وقطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 

 .2016مؤمن عليه على التوالي لعام  1000إصابة عمل لكل  21.4و  27.2

  في قطاع الصناعات  2016شكلت أعلى نسبة في وقوع الوفيات اإلصابية خالل عام

 16اءات بـ % من إجمالي الوفيات، يليه قطاع اإلنش26.4وفاة، بما نسبته  23ة بـ التحويلي

  .% من إجمالي الوفيات18.4وفاة، بما نسبته 

 ل المحاجر في قطاع التعدين واستغال 2016صابية في عام بلغ أعلى معدل لوقوع الوفيات اإل

و  67.8ءات بمعدل وقوع قليميه، ثم قطاع اإلنشايليه قطاع المنظمات والهيئات غير اإل

  .وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي 37.2و  48.2

 م في عا بلغ أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم األردنيين ،ومن حيث الجنسية

ة حويليفي كل من قطاع الفنادق والمطاعم، وقطاع اإلنشاءات، وقطاع الصناعات الت 2016

مؤمن عليه أردني على  1000إصابة عمل لكل  28.2و  32.8و  33.9بمعدل وقوع 

ام عيين في بلغ أعلى معدل لوقوع إصابات العمل للمؤمن عليهم غير األردنفي حين  .التوالي

 الصحة والعمل في قطاع اإلنشاءات وقطاع التعدين واستغالل المحاجر وقطاع 2016

 مؤمن عليه غير 1000إصابة عمل لكل  27.4و  27.7و  39.1االجتماعي بمعدل وقوع 

 .أردني على التوالي

 الفئة العمرية للمصاب:

  عاما ما نسبته 30شكلت نسبة إصابات العمل التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن 

 .ابةإص 5684حيث بلغ عددها  2016% من إصابات العمل في عام 51.3

  2016م عاما خالل عا 20بلغ أعلى معدل وقوع إلصابات العمل في الفئة العمريه أقل من ،

 مؤمن 1000إصابة عمل لكل  40.7حيث بلغ معدل وقوع إصابات العمل في هذه الفئة 

مؤمن  1000إصابة عمل لكل  25.0وقوع  عام بمعدل 24-20عليه، يليه الفئة العمريه 

 .عليه
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 مهنة المصاب:

 جميع ت إصابات العمل في المهن األولية )غير المهرة( ومشغلو المصانع وعمال التشكل

ة بنسبة إصاب 2543فقد بلغ عدد اإلصابات في المهن األولية  ،2016أعلى نسبة خالل عام 

ة بنسبة إصاب 1803مشغلو المصانع وعمال التجميع بـ  ايليه ،% من إجمالي اإلصابات26.7

 .ات% من إجمالي اإلصاب18.9

 فاة بما و 20فقد بلغ عددها  2016ن أعلى نسبة خالل عام يشكلت الوفيات اإلصابية للحرفي

 .% من إجمالي الوفيات اإلصابية27.0نسبته 

 العمل: إصاباتسباب أ

  بلغ  ، فقد2016سقوط األشخاص هو أكثر األسباب المؤدية الى إصابات العمل خالل عام

% من 33.4إصابة عمل بما نسبته  3699اص عدد اإلصابات الناجمة عن سقوط االشخ

لي % من إجما14.9إصابة عمل بنسبة  1650إجمالي اإلصابات، يليه سقوط األشياء بـ 

سبة إصابة عمل بن 1387اإلصابات، ثم اإلصابات الناجمة عن أدوات العمل اليدوي بـ 

 .% من إجمالي اإلصابات12.5

  2016قوع الوفيات اإلصابية خالل عام ى وإلكثر األسباب المؤدية هي أحوادث الطريق، 

% من 65.1وفاة بما نسبته  56فقد بلغ عدد الوفيات اإلصابية الناجمة عن حوادث الطريق 

ات % من إجمالي الوفي16.3وفاة بنسبة  14شخاص بـ إجمالي الوفيات، يليه سقوط األ

  .اإلصابية

 ل % فأكثر خال30بعجز  أكثر األسباب المؤدية إلى وقوع اإلصابات يحوادث الطريق ه

 18% فأكثر الناجمة عن حوادث الطريق 30فقد بلغ عدد اإلصابات بعجز  ،2016عام 

اص بـ % فأكثر، يليه سقوط االشخ30% من إجمالي اإلصابات بعجز 36.0إصابة بما نسبته 

  .%24.0إصابة وبنسبة  12

  الل % خ30أقل من سقوط األشخاص هو أكثر األسباب المؤدية إلى وقوع اإلصابات بعجز

 357% الناجمة عن سقوط األشخاص 30، فقد بلغ عدد اإلصابات بعجز أقل من 2016عام 

ريق %، يليه حوادث الط30% من إجمالي اإلصابات بعجز أقل من 31.3إصابة بما نسبته 

 .%16.4إصابة بنسبة  187بـ 
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 :حجم العمالة في المنشأة

 لى  عامال فأكثر أع 499إلى  200عمالة من  شكلت إصابات العمل في المنشآت ذات حجم

% من 24.1إصابة بما نسبته  2639، فقد بلغ عدد اإلصابات لديهم 2016نسبة خالل عام 

 .إجمالي اإلصابات

  عامال 499إلى  200شكل معدل وقوع إصابات العمل في المنشآت ذات حجم عمالة من 

 .مؤمن عليه 1000إصابة لكل  26.7، فقد بلغ 2016أعلى قيمة خالل عام 

  نسبة   عامال أعلى 499إلى  200شكلت الوفيات اإلصابية في المنشآت ذات حجم عمالة من

لي % من إجما25.3وفاة بما نسبته  19، فقد بلغ عدد الوفيات لديهم 2016خالل عام 

 .الوفيات

  499 إلى 200بلغ أعلى معدل لوقوع الوفيات اإلصابية في المنشآت ذات حجم عمالة من 

  .وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه 19.2بمعدل وقوع  2016امال خالل عام ع

 بالجسم: صابةمكان اإل

  تركزت معظم إصابات العمل في اإلصابة باألطراف العليا بجسم المصاب خالل عام

% من 46.0إصابة عمل بما نسبته  5094، فقد بلغ عدد اإلصابات باألطراف العليا 2016

ن م% 30.4إصابة بنسبة  3363اإلصابة باألطراف السفلى بـ إجمالي اإلصابات، يليه 

 .إجمالي اإلصابات

 العمل: إصاباتنواع أ

  لغ ، فقد ب2016تركزت أنواع إصابات العمل في اإلصابة بالرضوض والجروح خالل عام

 % من إجمالي اإلصابات،31.4إصابة عمل، بما نسبته  3475عدد اإلصابات بالرضوض 

 .% من إجمالي اإلصابات26.8إصابة عمل بنسبة  2969روح بـ يليه اإلصابات بالج

 :صابةيام التعطل عن العمل بسبب اإلأعدد 

  ام عيوما خالل  22شكلت إصابات العمل التي نتج عنها تعطل عن العمل ما ال يقل عن

 .إصابة عمل 832% من إجمالي اإلصابات حيث بلغ عددها 10.5بما نسبته  2016
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 مقدمة:
 

  :العمل إصاباتاهيم الخاصة بحوادث والمف 1-1

 شعار حادث العمل الوارد للضمان االجتماعي.إ: الحادث •

 حكام قانون الضمان االجتماعي.أ: العامل الذي تسري عليه عليه المؤمن •

الضمان  قانونب( الملحق 1بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم ) صابةاإل :العمل إصابة •

اء على وأي أمراض أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بن 2014نة ( لس1االجتماعي رقم )

أو بسببه  ،عملهلالناشئة عن حادث وقع للمؤمن عليه  أثناء تأديته  صابةأو اإل ،تنسيب المرجع الطبي

لمعتاد شكل ابما في ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله أو عودته منه شريطة أن يكون ذلك بال

 الطريق الذي سلكه مساراً مقبوالً للذهاب للعمل أو اإلياب منه. أو أن يكون

سدية درته الجويفقد المؤمن عليه بسببه مق ،عملال إصابة: العجز الناشئ عن الدائم العجز االصابي •

 على العمل بصفة دائمة.

لعجز و اأ ،ولم تستقر حالتها بالشفاء ،العمل التي مازالت قيد العالج إصابة: حالة غير مستقرة •

 و الوفاة.أصابي الدائم اإل

 إصابة لعدم انطباق مفهوم ،عمل من قبل الضمان إصابةمعتمد ال: الحادث غير عمل إصابة ليست •

 العمل عليه.

ن للضما ةكافة الوثائق والبيانات الالزم يستكملالحادث الذي لم حادث غير مستكمل البيانات:  •

 .االجتماعي

لقوات ا تضموال  ،ديوان المحاسبهو ،والبلديات ،الوزاراتو ةالمركزي ةالحكومالقطاع العام:  •

 .المسلحة

ي إلجتماعالغ بها الضمان وهي الحوادث التي ب  ) صابات العملإيساوي عدد : معدل وقوع اإلصابات •

دث حا)و ةعدم ثبوت عمله في المنشأه بقرار من اللجنة المختصو (ليست إصابة عمل)مستثنى منها 

و قطاع أ)منشأة  دراسةلف عامل( في مجموعة الألف عامل )أو مئة ألكل  ((غير مستكمل البيانات

دد فئة عمرية...الخ( خالل فترة زمنية محددة، حيث يبين ع وأو جنسية أجنس  وأاقتصادي 

فر بيئة لى مدى توإيشير هذا المعدل ولف عامل( ألف عامل )أو مئة أاإلصابات التي يتعرض لها 

  منة للعاملين.العمل اآل
 

 معدل وقوع اإلصابات =
 ( 100000و أ)  1000خالل فترة زمنية  صابات العملإعدد 

 يةفي مجموعة البحث او الدراسة خالل فترة زمن العدد الكلي للعاملين

  

 :العمل إصاباتاشكال  1-2

 

 (: اشكال إصابات العمل.1جدول رقم )

 اشكال إصابات العمل

 حادث الطريق بسببه ثناء العمل أوأالحادث  المرض المهني
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 :العمل إصاباتاشتراكات تأمين  1-3

 

 ؟العمل بتأمين إصابات ونمن هم المشمول •

 لزامي.ه المشمول بالتأمين اإلالمؤمن علي -   

 سنة. 16لعامل المتدرب الذي يقل عمره عن ا -   

 ستثنى من هذا التأمين المشمولون باالنتساب االختياري.ي -   

 

 اكات المقررة لتأمين إصابات العمل ؟ما هي نسبة االشتر •

 . لعمل وحدهجور العاملين المؤمن عليهم يؤديها صاحب اأ( من %2نسبة االشتراك بتأمين إصابات العمل )
 

 

 

 :العمل إصاباتتأمين  في الضمان االجتماعيخدمات  1-4

 

 
 

 
 

 لضمان االجتماعي.اي ف خدمات تأمين إصابات العمل(: 1الشكل رقم )
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  :العمل اباتالمشمولة في العناية الطبية إلصخدمات ال 1-5
 

 ما يلي: تشمل العناية الطبية التي تستلزمها الحالة المرضية للمصاب

 .تكاليف المعالجة الطبية واإلقامة في المستشفى •

 .ة منهج فيه والعودفقات انتقال المصاب من مكان العمل أو من سكنه إلى المكان الذي يعالن •

 توفير الخدمات والتجهيزات التأهيلية بما في ذلك األطراف الصناعية. •
 

 

 

 

 

 :النتائج

 

 اإلجمالي حوادث العمل  2-1

 

 ونتيجتها حوادث العمل 2-1-1

 

 
 2015عامي  خاللالتي تم اعتمادها  صاباتلغ بها الضمان االجتماعي ونسبة اإلالتي ب  الحوادث  (: عدد2الشكل رقم )

 .2016و
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 .حسب القطاع 2016و 2015خالل عامي عمل الونسبة إصابات  (: عدد3الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 حسب النتيجة. 2016و 2015خالل عامي العمل  إصاباتعدد ونسبة (: 4الشكل رقم )
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 .عوالقطا حسب النتيجة 2016و 2015خالل عامي العمل  إصابات(: عدد ونسبة 5الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 
 حسب القطاع. 2016و 2015خالل عامي مؤمن عليه  1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع (: 6الشكل رقم )
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 .اعالقطحسب  2016 و 2015ي خالل عام مؤمن عليه لفأمئة لكل  صابيةالوفيات اإلمعدل وقوع (: 7الشكل رقم )

 

 

 الضمان اإلجتماعي عوفر 2-1-2
 

 

 

 
 

 

 حسب الفروع. 2016خالل عام  القطاع الخاصو القطاع العامفي (: عدد ونسبة إصابات العمل 8الشكل رقم )
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حسب  2016م خالل عا القطاع الخاصو القطاع العام في مؤمن عليه 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع (: 9الشكل رقم )

 الفروع.
 

 

 

 

 
 روع.حسب الف 2016خالل عام  القطاع الخاصو ع العامالقطافي (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 10الشكل رقم )
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 صابةوقوع اإل شهر 2-1-3
 

 

 
 

 
 حسب الشهر. 2016خالل عام (: عدد ونسبة إصابات العمل 11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 حسب الشهر. 2016خالل عام (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 12الشكل رقم )
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 صابةيوم وقوع اإل 2-1-4

 

 

 
 .صابةيوم وقوع اإلحسب  2016خالل عام (: عدد ونسبة إصابات العمل 13شكل رقم )ال

 

 

 

 

 
 .يومحسب ال 2016خالل عام (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 14الشكل رقم )
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 لعمل في منشآت القطاع الخاصحوادث ا 2-2

 
 

 المصاب جنسية 2-2-1

 
 

 

 
 حسب الجنسية. 2016خالل عام القطاع الخاص  (: عدد ونسبة إصابات عمل منشآت15الشكل رقم )

 

 

 

 
 جنسية.لاحسب  2016خالل عام  مؤمن عليه 1000لكل إصابات عمل منشآت القطاع الخاص معدل وقوع (: 16الشكل رقم )
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 حسب الجنسية. 2016خالل عام في منشآت القطاع الخاص  (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية17الشكل رقم )

 

 

 المصاب جنس 2-2-2

 

 

 
 حسب الجنس. 2016خالل عام (: عدد ونسبة إصابات عمل منشآت القطاع الخاص 18الشكل رقم )
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 2016عام  او مؤمن عليها خالل مؤمن عليه 1000لكل عمل منشآت القطاع الخاص  إصاباتمعدل وقوع (: 19الشكل رقم )

 جنس.الحسب 

 

 

 

 

 

 
 حسب الجنس. 2016خالل عام ابية في منشآت القطاع الخاص (: عدد ونسبة الوفيات اإلص20الشكل رقم )
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 االقتصادي النشاط  2-2-3

 

 

 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام العمل  إصابات(: عدد ونسبة 21الشكل رقم )

 

 

 

 
 .لخاصا القتصاديالقطاع احسب  2016خالل عام مؤمن عليه  1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع (: 22الشكل رقم )
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 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 23الشكل رقم )

 

 

 

 

 
 .الخاص تصاديالقطاع االقحسب  2016خالل عام مؤمن عليه  مئة الفلكل  صابيةالوفيات اإلمعدل وقوع (: 24الشكل رقم )
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 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام ردنيين عمل األ إصابات(: عدد ونسبة 25الشكل رقم )

 
 

 

 

 

 
 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام ردنيين عمل غير األ إصابات(: عدد ونسبة 26الشكل رقم )
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 صاديالقطاع االقتحسب  2016خالل عام  أردني مؤمن عليه 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع (: 27الشكل رقم )

 .الخاص
 

 

 

 

 
 القتصاديالقطاع احسب  2016خالل عام  غير أردني مؤمن عليه 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع (: 28الشكل رقم )

 .الخاص
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 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام عمل الذكور  إصابات(: عدد ونسبة 29الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 

 .الخاص القطاع االقتصاديحسب  2016خالل عام عمل اإلناث  صاباتإ(: عدد ونسبة 30الشكل رقم )
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 للمصاب الفئة العمرية 2-2-4
 

 

 

 

 

 
 .الفئة العمريةحسب  2016خالل عام  عمل منشآت القطاع الخاص إصابات(: عدد ونسبة 31الشكل رقم )

 

 

 

 

 
لفئة احسب  2016خالل عام  مؤمن عليه 1000 لكل عمل منشآت القطاع الخاص إصاباتمعدل وقوع (: 32لشكل رقم )ا

 .العمرية
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 مهنة المصاب 2-2-5
 

 

 

 
 حسب مهنة المصاب. 2016خالل عام عمل منشآت القطاع الخاص  إصابات(: عدد ونسبة 33لشكل رقم )ا

 

 

 

 

 
 .لمصابحسب مهنة ا 2016خالل عام في منشآت القطاع الخاص (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 34الشكل رقم )
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 العمل إصاباتسبب  2-2-6
 

 

 

 

 
 حسب السبب. 2016خالل عام عمل منشآت القطاع الخاص  إصابات(: عدد ونسبة 35الشكل رقم )

 

 

 
 

 
 حسب السبب. 2016خالل عام في منشآت القطاع الخاص (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 36الشكل رقم )
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 .حسب السبب 2016خالل عام في منشآت القطاع الخاص % فاكثر 30بعجز  ةصاباإل(: عدد ونسبة 37الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
 ب.حسب السب 2016خالل عام في منشآت القطاع الخاص  %30من أقل بعجز  صابةاإل(: عدد ونسبة 38الشكل رقم )
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 حجم العمالة في المنشأة 2-2-7
 

 

 

 

 
 .شأةحجم العمالة في المنحسب  2016 خالل عامطاع الخاص عمل منشآت الق إصابات(: عدد ونسبة 39الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 
جم ححسب  2016خالل عام  مؤمن عليه 1000لكل عمل منشآت القطاع الخاص  إصاباتمعدل وقوع (: 40الشكل رقم )

 .العمالة في المنشأة
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 .في المنشأة حجم العمالةحسب  2016 خالل عامفي منشآت القطاع الخاص (: عدد ونسبة الوفيات اإلصابية 41الشكل رقم )

 

 

 

 

 
حسب  2016 خالل عام مؤمن عليه مئة الفلكل في منشآت القطاع الخاص الوفاة اإلصابية معدل وقوع (: 42الشكل رقم )

 .حجم العمالة في المنشأة
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 بالجسم صابةمكان اإل 2-2-8
 

 

 
 

 

 .بالجسم صابةمكان اإلحسب  2016خالل عام الخاص عمل منشآت القطاع  إصابات(: عدد ونسبة 43الشكل رقم )
 

 

 صابةنوع اإل 2-2-9
 

 

 
 

 
 .صابةنوع اإلحسب  2016خالل عام عمل منشآت القطاع الخاص  إصابات(: عدد ونسبة 44الشكل رقم )
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 صابةبسبب اإليام التعطل عن العمل أعدد  2-2-10
 

 

 

 

 
 .لعملاام التعطل عن أيحسب عدد  2016خالل عام لقطاع الخاص عمل منشآت اصابات إ عدد ونسبة(: 45الشكل رقم )
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 التوصيات:

 

 عقد مؤتمر صحفي يسلط الضوء على: .1

 كثر تعرضا لوقوع الحوادث.الفئات األ 

 دور الضمان االجتماعي في السالمة والصحة المهنية. 

 ( 90ة والحاصلة على معدل )منح المنشآت الملتزمة بمعايير السالمة والصحة المهني %

 .لتزام بمعايير السالمة والصحة المهنيةافأكثر وفق نتيجة التقييم شهادة 

   ريبية نشطة والبرامج التدبناء األمشاركة الضمان االجتماعي الجهات ذات العالقة في

 صولن الحلتعزيز قدراتهم وتمكينهم م والتأهيل لمشرفي السالمة والصحة المهنية والمنشآت

 وتحسين مستوى التزام السالمة والصحة المهنية.على االعتمادات المطلوبة 

 نشر بروشور بأهم نتائج التقرير. .2

 جتماعي للمؤمن عليهمنصية عن طريق الهاتف ومواقع التواصل االرشادية إرسائل توجيه  .3

 غر سنا، األصالعمريه آت الفئ)حسب فئته  كالً المنشآت باإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها و

 (.  ...التحويلية الصناعاتو اإلنشاءات يالتي تضم حجم عمالة كبيرة، قطاع المنشآت

سة للمنشآت في فروع المؤس توعوية بالسالمة والصحة المهنية و محاضراتأعقد ورشات عمل  .4

 :العمل لديها خاصة كل من إصاباتالمعدالت في وقوع  أعلى التي تستحوذ على 

 فرع سحاب. 

 فرع العقبة. 

 فرع جنوب عمان. 

  .فرع الزرقاء 

يل ج تحلمخاطبة غرف الصناعة وممثلي أصحاب العمل في نشاط التعدين والمحاجر وتزويدهم بنتائ .5

وج للخر إصابات العمل والتأكيد على أهمية تطبيق شروط السالمة والصحة المهنية واللقاء بهم

خاصة في نشاط الصناعات بحلول مناسبة تضمن الحد من االعداد المرتفعة في االصابات 

  .التحويلية
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 حق:المل
 

 .2016و 2015(: أعداد إصابات العمل حسب النتيجة خالل عامي 1رقم ) جدول

 

 النتيجة 
 المئوية النسبة ددالع

2015 2016 2015 2016 
 79.6 80.2 9418 9980 إصابة شافية
 10.9 13.6 1286 1696 %   30عجز أقل من 

 0.5 0.7 64 84 %  فأكثر30عجز 
 1.8 1.4 213 179 وفاة إصابية   

 2.7 2.2 321 275 إصابة غير مستقره 

 4.4 1.9 523 237 حفظت لعدم مراجعة اللجان الطبية 
 100.0 100.0 11825 12451 عدد االصابات الكلي

   13345 14556 الحوادث االجمالية
  

 

 

 

 

 

 .2016و 2015خالل عامي االقتصادي  طاعالق(: أعداد إصابات العمل حسب 2جدول رقم )

 

  
 العام

القوات 

 المسلحة
 اإلجمالي القطاع الخاص القطاع العام

 العدد
2015 110 623 11718 12451 

2016 142 608 11075 11825 

 النسبة
2015 0.9 5.0 94.1 100.00 

2016 1.2 5.1 93.7 100.00 
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 .2016 خالل عام العام والقطاع الخاص القطاع فيت العمل (: أعداد إصابا3جدول رقم )

 

اسم الفرع / 
 المكتب

 المئوية النسبة ددالع

 13.5 1580 فرع عمان المركز  

 13.5 1572 فرع شمال عمان  

 13.4 1561 فرع جنوب عمان  

فرع اليوبيل/ غرب 
 عمان   

1185 10.1 

 9.7 1138 فرع الحسين  

 9.1 1061 فرع الزرقاء  

 8.5 991 فرع سحاب  

 8.0 933 فرع شرق عمان  

 4.8 558 فرع العقبه  

 2.4 278 فرع اربد  

 2.3 271 فرع السلط  

 2.1 244 فرع اليرموك  

 0.9 103 فرع المفرق  

 0.9 100 فرع الكرك  

 0.6 73 مكتب مأدبا  

 0.2 22 مكتب جـرش  

 0.1 13 مكتب عجلون  

 100.0 11683 المجموع

 

 .2016الل عام (: أعداد إصابات العمل اإلجمالي حسب الشهر الذي وقعت به اإلصابة خ4جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع الشهر

 7.7 915 كانون ثاني

 8.6 1013 شباط

 9.2 1091 آذار

 8.6 1022 نيسان

 8.9 1057 ايار

 7.2 849 حزيران

 8.2 971 تموز

 10.0 1183 آب

 6.3 745 ايلول

 9.3 1096 تشرين اول

 8.8 1040 تشرين ثاني

 7.1 843 كانون  اول

 100.0 11825 المجموع
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 .2016الذي وقعت به اإلصابة خالل عام  اليوم(: أعداد إصابات العمل اإلجمالي حسب 5جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع اليوم

 15.3 1813 السبت 

 16.7 1975 االحد 

 16.9 2001 االثنين 

 16.3 1922 الثالثاء 

 15.1 1782 االربعاء 

 14.9 1757 الخميس 

 4.9 575 الجمعة 

 100.0 11825 المجموع

 

 

 

 

 .2016حسب جنسية المصاب خالل عام  في القطاع الخاص(: أعداد إصابات العمل 6جدول رقم )

 

صاباتعدد اإل الجنسية  مؤمن عليهمالعدد  
صابة معدل وقوع اإل

 مؤمن عليه 1000لكل 
 المئوية نسبةال

 79.9 16.4 539,764 8847 أردنية

 20.1 15.6 142,797 2228 غير أردنية

 100.0 16.2 682,561 11075 الكلي

 

 

 

 

 .2016حسب جنس المصاب خالل عام في القطاع الخاص (: أعداد إصابات العمل 7جدول رقم )

 

صاباتعدد اإل الجنس  مؤمن عليهمالعدد  
صابة إلمعدل وقوع ا

 مؤمن عليه 1000لكل 
 المئوية نسبةال

 91.7 21.0 482,492 10154 ذكر 

 8.3 4.6 200,069 921 انثى

 100.0 16.2 682,561 11075 الكلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  30 

 .2016خالل عام النشاط االقتصادي حسب في القطاع الخاص (: أعداد إصابات العمل 8جدول رقم )

 

 اسم القطاع
عدد 

صاباتاإل  

مؤمن لاعدد 

 عليهم

مؤمن  1000صابة لكل معدل وقوع اإل

 عليه

 نسبةال

 المئوية

 13.6 34.9 42957 1501 اإلنشاءات  

 11.0 27.2 44579 1214 الفنادق والمطاعم  

 34.2 21.4 176472 3784 الصناعات التحويليه  

 1.6 20.2 8850 179 التعدين واستغالل المحاجر  

 18.0 17.5 114363 1999 تجارة الجملة والتجزئة  

 0.8 16.8 5111 86 الزراعه والصيد والحراجه  

إمدادات الكهرباء والغاز 
 والماء  

219 13179 16.6 2.0 

 4.9 15.5 35181 544 الصحه والعمل االجتماعي  

 4.1 12.3 36487 449 النقل والتخزين واالتصاالت  

 4.1 9.8 45830 449 االنشطه العقارية وااليجاريه  

المنظمات والهيئات غير 
 االقليميه  

27 4151 6.5 0.2 

األسر الخاصة التي تعين أفراد 
 ألداء األعمال المنزلية

1 180 5.6 0.0 

 1.2 4.9 27386 133 انشطة الخدمه المجتمعيه  

 3.5 4.1 95132 387 التعليم  

 0.9 3.1 32703 103 الوساطه الماليه  

 100.0 16.2 682,561 11075 المجموع

 

 

 .2016خالل عام  الفئة العمرية(: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب 9جدول رقم )

 

 المئوية نسبةال مؤمن عليه 1000صابة لكل معدل وقوع اإل مؤمن عليهمالعدد  صاباتعدد اإل الفئة العمرية

 7.3 40.7 19776 805 20أقل من 

 20 - 24    2616 104760 25.0 23.6 

 25 - 29    2263 148329 15.3 20.4 

 30 - 34    1571 119123 13.2 14.2 

 35 - 39    1572 93964 16.7 14.2 

 40 - 44    1028 79556 12.9 9.3 

 45 - 49    683 61516 11.1 6.2 

 50 - 54    371 36572 10.1 3.3 

 1.5 8.8 18965 166 فأكثر  55

 100.0 16.2 682561 11075 الكلي
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 .2016خالل عام  مهنة المصاب(: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب 10جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع مهنة المصاب

 26.7 2543 )غير المهرة(  المهن األولية

 18.9 1803 مشغلو المصانع وعمال التجميع  

 18.8 1787 الحرفيون  

 16.0 1525 اق  مهن الخدمات والبيع في االسو

 12.0 1141 الفنيين ومساعدو االختصاصيون  

 4.5 430 االختصاصيون  

 1.2 115 المشرعون  

 1.1 104 الكتبة  

 0.8 80 الزراعة وصيد االسماك  

 0.0 0 القوات المسلحة  

 100.0 9,528 الكلي

 

 

 .2016خالل عام  ةابصسبب اإل(: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب 11جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع سبب اإلصابة

 33.4 3699 سقوط االشخاص  

 14.9 1650 سقوط االشياء  

 12.5 1387 ادوات العمل اليدوي  

 10.7 1185 السير على االشياءأواصطدام بها  

 7.3 807 اآلالت وماكنات  

 6.0 668 حوادث الطريق  

 3.6 394 عوامل أخرى  

 2.8 306 نحصار داخل أو بين اشياء  اال

 2.7 297 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 1.3 142 بيئة العمل  

 1.2 137 مواد كيماويه  

 0.9 105 لمس المواد الساخنه أو الباردة  

 0.8 89 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.8 87 انفجارات وحرائق  

 0.7 77 التعرض للتيار الكهربائي أو لمس  

 0.2 18 الحيوانات ومنتجاتها  

 0.1 14 حادث جنائي  

 0.04 4 التعرض للمواد المشعه  

 0.0 1 التعرض لالغبرة  

 100.0 11067 الكلي
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 .2016في منشأة المصاب خالل عام  حجم العماله(: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب 12جدول رقم )

 

 المئوية نسبةال مؤمن عليه 1000صابة لكل معدل وقوع اإل مؤمن عليهمالعدد  تصاباعدد اإل حجم العماله 

 1 - 4       262 60,529 4.3 2.4 

 5 - 9       261 41,722 6.3 2.4 

 10 - 19    460 49,497 9.3 4.2 

 20 - 49    1027 75,412 13.6 9.4 

 50 - 99    1234 59,298 20.8 11.3 

 100 - 199    1511 68,948 21.9 13.8 

 200 - 499    2639 98,716 26.7 24.1 

 500 - 999    1319 69,442 19.0 12.1 

 20.4 14.0 158,997 2227 فأكثر 1000

 100.0 16.0 682,561 10940 الكلي

 

 

 

 

 

 .2016بجسم المصاب خالل عام  مكان اإلصابة(: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب 13جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع مكان اإلصابة

 46.0 5094 األطراف العليا

 30.4 3363 األطراف السفلى

 8.9 988 الرأس  

 7.7 857 جميع أجزاء الجسم  

 4.5 496 الظهر  

 2.0 225 الجذع واالعضاء الداخلية  

 0.4 44 الرقبة  

 100.0 11067 الكلي
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 .2016خالل عام  اإلصابة نوعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب (: أع14جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع نوع اإلصابة

 31.4 3475 رضوض  

 26.8 2969 جروح  

 14.4 1598 كسور  

 11.2 1234 جزع وخلع والتواء  

 7.0 770 أنواع أخرى من اإلصابات المحددة  

 3.5 387 حروق  

 2.1 227 عين  اجسام غريبه بال

 1.6 182 بتر واستئصال  

 0.7 73 الصدمات والضربات اعضاء داخلية  

 0.7 72 تسممات حادة وعدوى  

 0.5 52 آثار التيار الكهربائي  

 0.2 21 حالة مرضية  

 0.01 1 تسمم كيماوي  

 100.0 11061 الكلي

 

 

 .2016عن اإلصابة خالل عام  عدد ايام التعطل (: أعداد إصابات العمل في القطاع الخاص حسب15جدول رقم )

 

 المئوية النسبة ددالع عدد ايام التعطل

0 3654 46.2 

 1-3  928 11.7 

 4-7  1058 13.4 

 8-14  1008 12.7 

15-21  429 5.4 

22-30    333 4.2 

31-90   415 5.2 

91-180   45 0.6 

181-365   37 0.5 

 0.03 2 فأكثر  366

 100.0 7909 وعالمجم

 


