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 الملخص:
 

 :مؤشرات وأرقام

 
 14.1  2112لعام  االصابات اإلجمالي وقوع  معدل بلغ من عليهمؤ 1111اصابة عمل لكل. 

 11.7  2113لعام  االصابات اإلجمالي وقوع  معدل بلغ مؤمن عليه 1111اصابة عمل لكل. 

  2112عام  دقيقة يبلغ الضمان االجتماعي بحادث عمل في المملكة 32 كل. 

  2113عام  دقيقة يبلغ الضمان االجتماعي بحادث عمل في المملكة 33 كل. 

  2112عام  ايام 4وفاة واحدة بسبب إصابة عمل كل. 

  2113عام  ايام 5وفاة واحدة بسبب إصابة عمل كل. 

 33.7  2112عام  37.1, مقابل 2113عام  االنشاءاتمؤمن عليه في قطاع  1111اصابة عمل لكل. 

 31.6  عام  41.5ل , مقاب2113عام  الصناعات التحويليةمؤمن عليه في قطاع  1111اصابة عمل لكل

2112. 

 27.1عام  اشهر 6عملهم اقل من  والوفاة وقعت لعمال فترة الدائم % من االصابات المؤدية للعجز االصابي

 .2112% عام 15.4, مقابل 2113

 55.1 عام 52.6, مقابل 2113عام عام  عاما 31المصابين جراء حادث عمل تقل اعمارهم عن % من %

2112. 

 34.9عام 31.1, مقابل 2113عام  عاما 25دث عمل تقل اعمارهم عن % من المصابين جراء حا %

2112. 

 432112% عام 44, مقابل 2113عام  التحويلية ات% من حوادث العمل في قطاع الصناع. 

 582112% عام 61, مقابل 2113عام  % من الوفيات االصابيه بسبب حوادث الطرق. 

 31.4( هي وفاة اصابية وعجز اصابي دائم 4 – 1% من اصابات العمل في المنشآت التي تضم )عام  عامل

 .2112% عام 38.3, مقابل 2113

 

 

 :الملخص التنفيذي
 

 عينة الدراسة:

 .على التوالي حادث 15822و  16626وعددها   2113 و 2112ي حوادث العمل الواردة للمؤسسة خالل عام

 

 نتيجة الحوادث:

 مقابل  ,2113حادث في عام  15822قد بلغ ف عدد حوادث العمل التي سجلت لدى المؤسسة انخفض  

مقابل  ,2113% منها كاصابة عمل في عام 72.7ما نسبته  وتم اعتماد .2112في عام حادث  16626

 .2112% في عام 78.8

 2113في عام  من اجمالي االصابات% 85.6 شكلت نسبة اصابات العمل التي نجم عنها حاالت شافية ,

% 12.6 شكلت حاالت االصابة بعجز اصابي دائم ووفاة اصابية ما نسبتهو. 2112في عام % 83.7مقابل 

. في حين مازالت بعض االصابات 2112في عام % 15.4 , مقابل2113في عام  من اجمالي االصابات

 .2112% في عام 1.9, مقابل 2113في عام  من اجمالي االصابات% 1.8غير مستقرة حالتها وبنسبة 

  مقارنة بـ  2113ه في عام مؤمن علي 1111لكل اصابة  11.7 ليبلغالعمل اصابات انخفض معدل وقوع

 . 2112ه في عام مؤمن علي 1111لكل  اصابة 14.1



 IX 

 جنس المصاب:

 مقارنة بـ  2113في عام  من إجمالي إصابات العمل% 6.8 اصابات العمل الخاصة باالناث ما نسبته تشكل

مؤمن  1111لكل اصابة  3.1قد انخفض ليصل غير ان معدل وقوع االصابات , 2112% في عام 6.3

معدل . كما انخفض 2112في عام مؤمن عليها  1111لكل  اصابة 3.5مقارنة بـ  2113في عام عليها 

اصابة  17.6 مقارنة بـ 2113في عام  مؤمن عليه 1111اصابة لكل  14.6ليصل  وقوع االصابات للذكور

 .2112في عام  مؤمن عليه 1111لكل 

 17.82113اصابي دائم في عام  عجزوفاة اصابية وابات العمل التي وقعت لالناث نجم عنها % من اص ,

وفاة % من اصابات العمل التي وقعت للذكور نجم عنها 12.3. في حين ان 2112% في عام 17.5مقابل 

 .2112% في عام 15.2, مقابل 2113اصابي دائم في عام  عجزاصابية و

 

 جنسية المصاب:

  مقارنة بـ  2113اصابة في عام  2263االردنيين ليصل  م غيرات العمل للمؤمن عليهعدد اصابانخفض

 9243م االردنيين ليصل عدد اصابات العمل للمؤمن عليه. كما انخفض 2112اصابة في عام  2585

, في حين تساوت نسبة االصابات لغير 2112اصابة في عام  11517مقارنة بـ  2113اصابة في عام 

نسبة االصابات  %81.3العمل مقابل  % من مجموع اصابات19.7ل العامين وبنسبة االردنيين خال

 لالردنيين. 

  في عام  ه اردنيمؤمن علي 1111لكل اصابة  11.7 ليبلغ اصابات العمل لالردنيينانخفض معدل وقوع

معدل وقوع . كما انخفض 2112في عام  ه اردنيمؤمن علي 1111لكل  اصابة 12.9مقارنة بـ  2113

مقارنة  2113في عام غير اردني  مؤمن عليه 1111اصابة لكل  17.8 ليبلغ الردنيينغير اصابات العمل لا

 .2112في عام  غير اردني مؤمن عليه 1111اصابة لكل  21.1بـ 

 

 القطاعات االقتصادية:

 والصيد والفنادق والمطاعم, والزراعة  االنشاءات,اعلى معدل وقوع الصابات العمل في كل من قطاع  بلغ

لعام  مؤمن عليه على التوالي 1111اصابة عمل لكل  31.9,  33.1,  33.7بمعدل وقوع والحراجه 

 ,في كل من قطاع الصناعات التحويلية 2112لعام  بلغ اعلى معدل وقوع الصابات العمل, في حين 2113

اصابة عمل لكل  38.1,  38.7,  41.5بمعدل وقوع والفنادق والمطاعم, والزراعة والصيد والحراجه 

 .مؤمن عليه على التوالي 1111

  ,معدل الفنادق والمطاعم ببلغ اعلى معدل لوقوع اصابات العمل لالردنيين في قطاع ومن حيث الجنسية

قطاع الصناعات التحويلية , مقابل 2113لعام مؤمن عليه اردني  1111اصابة عمل لكل  43.1وقوع 

بلغ اعلى معدل لوقوع في حين  .2112لعام من عليه اردني مؤ 1111اصابة عمل لكل  51.3بمعدل وقوع 

اصابة عمل  39.7بمعدل وقوع  امدادات الكهرباء والغاز والماء الردنيين في قطاع غير ااصابات العمل ل

بمعدل وقوع الزراعة والصيد والحراجه قطاع , مقابل 2113لعام اردني غير مؤمن عليه  1111لكل 

 .2112لعام اردني غير مؤمن عليه  1111اصابة عمل لكل  35.1

 والتعدين , اعلى معدل وقوع الصابات العمل في كل من قطاع المنظمات والهيئات غير االقليميه بلغ

اصابة عمل لكل  27.1,  32.1, 39.9بمعدل وقوع  النقل والتخزين واالتصاالت, وواستغالل المحاجر

االنشاءات, , واع امدادات الكهرباء والغاز والماءقط, مقابل 2113لعام  مؤمن عليه على التوالي 111111

مؤمن عليه  111111وفاة اصابية لكل  28.5,  35.6,  61.2بمعدل وقوع  والتعدين واستغالل المحاجر,

 . 2112لعام  على التوالي

 

 



 X 

 اسباب اصابات العمل:

  حيث بلغ  2113و 2112 يعاماصابات العمل خالل سقوط االشخاص هو اكثر االسباب المؤدية الى

خالل  من مجموع االصابات% 31.1و% 28.5اصابة عمل على التوالي وبنسبة  3455و 3733عددها 

 على التوالي. 2113و 2112 يعام

  وبنسبة  2113و  2112حوادث الطريق اعلى نسبة خالل عامي  عن ناجمةالشكلت الوفيات االصابية

 لي.على التواالوفيات االصابية  % من اجمالي58.4و % 61.1

 بما نسبته 2113اعلى نسبة خالل عام  االالت والماكنات عن ناجمةال % فاكثر31بعجز  شكلت االصابات 

 % فاكثر31عجز  اتصاب% من اجمالي ا31.4مقارنة بـ % فاكثر31عجز  اتصابمن اجمالي ا% 28.6

 .2112في عام  حوادث الطريقكانت ناجمة عن 

 و  2112اعلى نسبة خالل عامي سقوط االشخاص  عن ناجمةال% 31بعجز اقل من  شكلت االصابات

 على التوالي.% 31جز اقل من ع اصابات% من اجمالي 28.9و % 29.4 وبنسبة  2113
 

 مكان االصابة بالجسم:

 حيث   2113و  2112خالل عامي  تركزت اصابات العمل في كل من االطراف العليا واالطراف السفلى

, 2113في عام  % من مجموع اصابات العمل47.2يا ما نسبته شكلت نسبة االصابة في االطراف العل

% من مجموع اصابات 28.4يليها االصابة في االطراف السفلى بنسبة  . 2112% في عام 46.1مقابل 

 .2112% في عام 28.1, مقابل 2113في عام  العمل
 

 انواع اصابات العمل:

  حيث شكلت   2113و  2112خالل عامي تركزت انواع اصابات العمل في االصابة بالرضوض والجروح

% 36.1, مقابل 2113في عام  % من مجموع اصابات العمل36.5بالرضوض ما نسبته  نسبة االصابة

, مقابل 2113في عام  من مجموع اصابات العمل% 28.5 ما نسبتهب الجروح. يليها 2112في عام 

 .2112% في عام 27.2
 

 يوم وشهر وقوع اصابات العمل:

 2113لعام  من إجمالي الوفيات االصابية %7.5لتصل  الوفيات االصابية يوم الجمعة ةانخفضت نسب 

 .2112لعام % 12.2 مقارنة بـ

  من إجمالي % 9.6% و 9.6شكلت اعلى نسبة وقوع اصابات عمل في شهر اذار وحزيران بما نسبته

بة وقوع اصابات عمل شكلت اعلى نس 2112,  بينما في عام 2113على التوالي في عام اصابات العمل 

 .% من إجمالي اصابات العمل على التوالي9.3% و 11.1في شهر ايار وحزيران بما نسبته 
 

 اصابات العمل حسب الفروع:

  وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي  عمان جنوبفرع شكلت اصابات العمل الواردة الى

 على التوالي. اصابات العمل % من اجمالي15.2و % 15.7

  2112اعلى قيمة خالل عامي جنوب عمان فرع وفرع سحاب شكل معدل وقوع اصابات العمل الواردة الى 

ه في عام مؤمن علي 1111لكل اصابة  31.8اصابات العمل , ففي فرع سحاب بلغ معدل وقوع 2113و 

. وفي فرع جنوب عمان بلغ معدل 2112ه في عام مؤمن علي 1111لكل  اصابة 35.7, مقابل 2113

 1111لكل  اصابة 34.1, مقابل 2113ه في عام مؤمن علي 1111لكل اصابة  27.5اصابات العمل وقوع 

 .2112ه في عام مؤمن علي

 

 



 XI 

 الفئة العمرية للمصاب:

 55.1 52.6, مقابل 2113ا في عام عام 31% من اصابات العمل وقعت لمصابين تقل اعمارهم عن %

 .2112ا في عام عام 31م عن من اصابات العمل وقعت لمصابين تقل اعماره

  وقد  2113و  2112اعلى قيمة خالل عامي  عام 21اقل من العمريه  ةالفئشكل معدل وقوع اصابات عمل

 على التوالي. مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  45.1و  21.6بلغ  
 

 فترة عمل المصاب:

 18.2 %مقابل 2113في عام  شهور 6هي لمصابين فترة عملهم أقل من  الوفاة االصابية من حاالت ,

  .2112في عام  23.3%

 3.9في  %7.8, مقابل 2113في عام  هي لمصابين فترة عملهم أقل من شهر الوفاة االصابية % من حاالت

  .2112عام 

 41.1 % في عام  شهور 6% فاكثر هي لمصابين فترة عملهم أقل من 31من حاالت االصابة بعجز

  .2112في عام  %31.4, مقابل 2113

 17.1 2113في عام  % فاكثر هي لمصابين فترة عملهم أقل من شهر31% من حاالت االصابة بعجز ,

  .2112في عام  %9.8مقابل 

 

 مهنة المصاب:

 وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي  شكلت اصابات العمل لمشغلي المصانع وعمال التجميع

 على التوالي. اصابات العمل % من اجمالي31.7و % 31.4

 فاكثر( لمشغلي المصانع وعمال 31% و31)اقل من  دائمال صابياالعجز الصابية ويات االوفشكلت ال %

الوفيات االصابية  % من اجمالي32.8و % 31.7وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي  التجميع

 على التوالي. والعجز االصابي الدائم

 

 ايام التعطل عن العمل:

 وبنسبة  2113و  2112ي لم ينتج عنها تعطل عن العمل اعلى نسبة خالل عامي شكلت اصابات العمل الت

 على التوالي. اصابات العمل % من اجمالي54.9و % 47.2

 

 :حجم العمالة في المنشأة

  عامل اعلى نسبة خالل عامي  499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في شكلت اصابات العمل

 على التوالي. اصابات العمل % من اجمالي24.7و % 25.2وبنسبة  2113و  2112

  اال ان  (23)كما هو موضح في التقرير صعلى الرغم من انخفاض نسبة االصابات في المنشآت الصغيرة

نسبة حاالت االصابة بالوفاة االصابية والعجز االصابي الدائم من اجمالي االصابات فيها اعلى من ما هو 

في كل من ث شكلت حاالت االصابة بالوفاة االصابية والعجز االصابي الدائم موجود في المنشآت الكبيرة حي

% 28.6% و31.4عامل( ما نسبته   19 – 11عامل( و)9 – 5عامل( و) 4 – 1المنشآت التي فيها )

% 28.3% و 38.3وبما نسبته  2113% من إجمالي اصابات العمل فيها على التوالي خالل عام 16.3و

 .2112صابات العمل فيها على التوالي خالل عام % من إجمالي ا24.9و

  اعلى قيمة خالل  عامل 499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في شكل معدل وقوع اصابات العمل

 على التوالي. مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  31.1و  35.8وقد بلغ   2113و  2112عامي 



 XII 

  ل معدل وقوع اصابات العمل في قطاع الفنادق شك عامل, 499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في

 مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  71.7و  89.3وقد بلغ   2113و  2112والمطاعم اعلى قيمة خالل عامي 

    على التوالي.
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 مقدمة:
 

  :المفاهيم الخاصة بحوادث وإصابات العمل 2-2
 

 : اشعار حادث العمل الوارد للضمان االجتماعي. الحادث •

 : العامل الذي تسري عليه احكام قانون الضمان االجتماعي.عليه المؤمن •

( الملحق بهذا القانون وأي أمراض 1اإلصابة بأحد أمراض المهنة المبينة في الجدول رقم ) : اصابة العمل •

أخرى يقرر المجلس إضافتها لهذا الجدول بناء على تنسيب المرجع الطبي أو اإلصابة الناشئة عن حادث 

عليه  أثناء تأديته لعمله أو بسببه بما في ذلك كل حادث يقع له خالل ذهابه لعمله أو عودته منه  وقع للمؤمن

شريطة أن يكون ذلك بالشكل المعتاد أو أن يكون الطريق الذي سلكه مسارًا مقبواًل للذهاب للعمل أو اإلياب 

 منه.

عليه بسببه مقدرته الجسدية على العمل  ويفقد المؤمن : العجز الناشئ عن اصابة عمل الدائم العجز االصابي •

 .بصفة دائمة

 : الحادث الغير معتمد اصابة عمل من قبل الضمان لعدم انطباق مفهوم اصابة العمل عليه.اصابة ليست •

 الحادث الذي لم ترد للضمان االجتماعي كافة الوثائق والبيانات الالزمة.حادث غير مستكمل البيانات:  •

لم يتخذ قرار باعتماده اصابة عمل ام ال,لعدم ورود الوثائق للضمان او ما زال  : الحادث الذيفعال حادث •

 المصاب قيد العالج. 

 

 :اشكال اصابات العمل 2-1

 
 (: اشكال اصابات العمل.1جدول رقم )

 اشكال اصابات العمل

 حادث الطريق الحادث اثناء العمل أو بسببه المرض المهني

 

 

 

 :العمل وأمراض المهنة اشتراكات تأمين إصابات 2-2

 
 من هم المشمولين بالتأمين ضد اصابات العمل وأمراض المهنة؟ •

 

 المؤمن عليه المشمول بالتأمين االلزامي. -   

 سنة. 16العامل المتدرب الذي يقل عمره عن  -   

 يستثنى من هذا التأمين المشمولون باالنتساب االختياري. -   

 

 ة لتأمين اصابات العمل وأمراض المهنة؟ما هي نسبة االشتراكات المقرر •

 

  .%( من اجور العاملين المؤمن عليهم يؤديها صاحب العمل وحده2نسبة االشتراك بتأمين إصابات العمل )     
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 :التزامات الضمان االجتماعي في التأمين ضد اصابات العمل وأمراض المهنة 2-4
 

 .في التأمين ضد اصابات العمل وأمراض المهنة التزامات الضمان االجتماعي(: 2جدول رقم )

 التزامات الضمان االجتماعي في التأمين ضد اصابات العمل وأمراض المهنة

رواتب تقاعدية 

 واعتالل:

عجز كلي  -

 اصابي.

عجز جزئي  -

% 31) اصابي.

 فاكثر(.

 وفاة اصابية, -

 نفقات جنازة.

 

عناية طبية داخل 

او خارج 

 المملكة:

 تأهيل طبي. -

 الج.خدمات ع -

مختبرات /  -

 اشعة.

تعويضات للعجز 

االصابي االقل من 

(20)% 

بدالت يومية 

%(منزل / 57)

 مستشفى

 بدالت انتقال

 

 

 

 

  :تأمين اصابات العمللالمنافع التأمينية  2-7

 
 تأمين اصابات العمل ل(: المنافع التامينية 3جدول رقم )

 نفقات العالج :المنافع التأمينية

 البدالت اليومية

 نفقات االنتقال

 تعويض العجز االصابي

 رواتب العجز االصابي

 رواتب الوفاة االصابية
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 :النتائج

 حوادث حسب النتيجةالونسبة عدد  1-2

وتم  على التوالي 2113و  2112 يخالل عام 15822و  16626 بلغ عدد الحوادث التي سجلت لدى المؤسسة

خالل عامي من إجمالي الحوادث % 72.7و% 78.8منها كاصابة عمل بنسبة  حادثا 11516و 13112اعتماد 

 (.1يوضح الشكل رقم )كما  على التوالي 2113و  2112

 
حسب  2113و 2112 يخالل عام بلغ بها الضمان االجتماعيالتي ونسبتها المئوية الحوادث  (: عدد1الشكل رقم )

 النتيجة.

 ب النتيجةالعمل حس الصابات النسبة المئوية 1-1

و % 15.4ته شكلت نسبة اصابات العمل التي نجم عنها حاالت االصابة بعجز اصابي دائم ووفاة اصابية ما نسب

 (.2كما يوضح الشكل رقم ) على التوالي 2113و 2112خالل عامي  من اجمالي اصابات العمل% 12.6

 
حسب  2113و 2112 يان االجتماعي  خالل عامالضم اعتمدهاتي الصابات العمل الالنسبة المئوية (: 2الشكل رقم )

 النتيجة.
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 نسبة اصابات العمل حسب الجنسعدد و 1-2
 

وبنسبة  على التوالي 2113و  2112خالل عامي اصابة  786و  821 االناث ابلغ عدد اصابات العمل للمؤمن عليه

 (.3ح الشكل رقم )كما يوضعلى التوالي  2113و  2112خالل عامي من مجموع االصابات % 6.8و % 6.3

 
 حسب الجنس. 2113و 2112(: عدد ونسبة اصابات العمل خالل عامي 3الشكل رقم )

 

 مؤمن عليه حسب الجنس 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-4
 

و  2112مي خالل عامؤمن عليه  1111اصابة عمل لكل  14.6و  17.6بلغ معدل وقوع اصابات العمل للذكور 

كما بلغ معدل  خالل نفس الفترة, لالناث اعليه مؤمن 1111اصابة عمل لكل  3.1و  3.5مقابل  على التوالي 2113

اصابة عمل  14.1في حين بلغ  مؤمن عليه 1111اصابة عمل لكل  11.7 2113وقوع اجمالي اصابات العمل لعام 

 .(4) كما يوضح الشكل رقم 2112مؤمن عليه خالل عام  1111لكل 
 

 
 حسب الجنس. 2113و 2112خالل عامي مؤمن عليه  1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 4الشكل رقم )
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 عدد اصابات العمل حسب الجنس والقطاع االقتصادي 1-7

 
وبلغ  2113و  2112وخالل عامي  بالنسبة للذكور واالناث اعلى عدد اصابات كان في قطاع الصناعات التحويلية

خالل عامي  اصابه لالناث 292و  271و  على التوالي 2113و  2112خالل عامي  اصابة للذكور 4662و 5494

 .(6والشكل رقم ) (5كما يوضح الشكل رقم ) على التوالي 2113و  2112

 

 

 القطاع االقتصادي.حسب  2113و 2112عامي خالل  الذكور عدد اصابات عمل(: 5الشكل رقم )

 

 

 

 حسب القطاع االقتصادي. 2113و 2112(: عدد اصابات عمل االناث خالل عامي 6الشكل رقم )
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 والنتيجة الجنسنسبة اصابات العمل حسب عدد و 1-6
 

نجم عنها عجز اقل من  2113و 2112خالل عامي  من اصابات العمل التي وقعت للذكور% 11.3و  14.1%

نجم  2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل التي وقعت لالناثمن اجمالي % 16.7و %  16.6 بينما% 31

 (.8( والشكل رقم )7كما يوضح الشكل رقم ), %31عنها عجز اقل من 

 

 
 حسب النتيجة 2113و 2112(: عدد ونسبة اصابات عمل الذكور خالل عامي 7الشكل رقم )

 

 

 
 حسب النتيجة 2113و 2112عدد ونسبة اصابات عمل االناث خالل عامي (: 8قم )رالشكل 
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 الجنسيةنسبة اصابات العمل حسب عدد و 1-5
 

على  2113و  2112خالل عامي اصابة  2263و  2585االردنيين  م غيربلغ عدد اصابات العمل للمؤمن عليه

 (.9رقم ) كما يوضح الشكل 2113و  2112خالل عامي وهي نفسها  % من مجموع االصابات19.7 وبنسبة التوالي
 

 
 الجنسيةحسب  2113و 2112عمل خالل عامي ال(: عدد ونسبة اصابات 9الشكل رقم )

 

 اصابات العمل حسب الجنسية والنتيجةونسبة  عدد 1-8
 

نجم عنها عجز اقل من  2113و 2112خالل عامي  لالردنيينمن اصابات العمل التي وقعت % 12.1و  14.8%

 2113و 2112خالل عامي  لغير االردنييناصابات العمل التي وقعت % من اجمالي 9.7 و%  12.3 بينما% 31

 (.11( والشكل رقم )11, كما يوضح الشكل رقم )%31نجم عنها عجز اقل من 
 

 
 حسب النتيجة 2113و 2112(: عدد ونسبة اصابات عمل االردنيين خالل عامي 11الشكل رقم )
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 حسب النتيجة 2113و 2112(: عدد ونسبة اصابات عمل غير االردنيين خالل عامي 11الشكل رقم )

 

 

 والقطاع االقتصادي يةعدد اصابات العمل حسب الجنس 1-9
 

و  2112وخالل عامي  وغير االردنيين لالردنيينبالنسبة  اعلى عدد اصابات كان في قطاع الصناعات التحويلية

اصابه  1157و 1271و  على التوالي 2113و  2112خالل عامي  لالردنييناصابة  3797و 4495وبلغ  2113

 (.13( والشكل رقم )12لي كما يوضح الشكل رقم )على التوا 2113و  2112خالل عامي  لغير االردنيين

 

 
 حسب القطاع االقتصادي. 2113و 2112(: عدد اصابات عمل االردنيين خالل عامي 12الشكل رقم )
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 حسب القطاع االقتصادي. 2113و 2112(: عدد اصابات عمل غير االردنيين خالل عامي 13الشكل رقم )

 

 

 مؤمن عليه حسب الجنسية 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-20
 

خالل عامي  اردني مؤمن عليه 1111اصابة عمل لكل  11.7و  12.9لالردنيين بلغ معدل وقوع اصابات العمل 

خالل نفس  دنيغير ارعليه  مؤمن 1111اصابة عمل لكل  17.8و  21.1مقابل  على التوالي 2113و  2112

 (.14كما هو موضح في الشكل رقم ) الفترة

 

 
 لجنسية.حسب ا 2113و 2112خالل عامي مؤمن عليه  1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 14الشكل رقم )
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 مؤمن عليه حسب القطاع االقتصادي 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-22
 

والفنادق والمطاعم, والزراعة والصيد  ,الصناعات التحويلية معدل وقوع الصابات العمل في كل من قطاع بلغ اعلى

 2112خالل عام  مؤمن عليه على التوالي 1111اصابة عمل لكل  38.1,  38.7,  41.5بمعدل وقوع والحراجه 

فنادق والمطاعم, والزراعة والصيد وال االنشاءات, اعلى معدل وقوع الصابات العمل في كل من قطاع في حين بلغ

   2113خالل عام  مؤمن عليه على التوالي 1111اصابة عمل لكل  31.9,  33.1,  33.7بمعدل وقوع والحراجه 

  (.15كما هو موضح في الشكل رقم )
 

 
القطاع حسب  2113و 2112ي خالل عام مؤمن عليه 1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 15الشكل رقم )

 .االقتصادي

 

 

 

 

 مؤمن عليه اردني حسب القطاع االقتصادي 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-21
 

واالنشاءات بمعدل والفنادق والمطاعم الصناعات التحويلية بلغ اعلى معدل لوقوع اصابات العمل لالردنيين في قطاع 

في حين  2112خالل عام  مؤمن عليه اردني على التوالي 1111ل اصابة عمل لك 41.4,  48.4,  51.3وقوع  

واالنشاءات  الصناعات التحويليةالفنادق والمطاعم و في كل من قطاع لالردنيين اعلى معدل وقوع الصابات العمل بلغ

كما  2113خالل عام  على التوالياردني مؤمن عليه  1111اصابة عمل لكل  35.8,  39.7,  43.1بمعدل وقوع 

 (.16هو موضح في الشكل رقم )
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حسب  2113و 2112خالل عامي  اردني مؤمن عليه 1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 16الشكل رقم )

 القطاع االقتصادي.

 

 مؤمن عليه غير اردني حسب القطاع االقتصادي 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-22
 

, االنشاءات و ,قطاع الزراعة والصيد والحراجةكل من  لوقوع اصابات العمل لغير االردنيين في بلغ اعلى معدل

مؤمن عليه غير اردني على  1111اصابة عمل لكل  26.1,  32.2, 35بمعدل وقوع والصحة والعمل االجتماعي 

امدادات   ي كل من قطاعف غير االردنيين اعلى معدل وقوع الصابات عمل في حين بلغ 2112خالل عام  التوالي

اصابة  31.3,  37.1,  39.7بمعدل وقوع واالنشاءات  ,والتعدين واستغالل المحاجر , والكهرباء والغاز والماء

 (.17كما هو موضح في الشكل رقم ) 2113خالل عام  على التوالياردني  غير مؤمن عليه 1111عمل لكل 

 

 
حسب  2113و 2112خالل عامي  غير اردني مؤمن عليه 1111معدل وقوع اصابات العمل لكل : (17الشكل رقم )

 القطاع االقتصادي.
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 مؤمن عليه حسب القطاع االقتصادي 200000معدل وقوع الوفاة االصابية لكل  1-24
 

نشاءات, والتعدين واستغالل اال, وامدادات الكهرباء والغاز والماءبلغ اعلى معدل لحاالت الوفاة االصابية في قطاع 

خالل عام  مؤمن عليه على التوالي 111111وفاة اصابية لكل  28.5,  35.6,  61.2بمعدل وقوع  المحاجر,

والتعدين , المنظمات والهيئات غير االقليميه اعلى معدل وقوع الصابات العمل في كل من قطاع في حين بلغ 2112

 111111اصابة عمل لكل  27.1,  32.1, 39.9بمعدل وقوع  التصاالتالنقل والتخزين وا, وواستغالل المحاجر

 (.18كما هو موضح في الشكل رقم ) 2113خالل عام  مؤمن عليه على التوالي
 

 
حسب القطاع  2113و 2112خالل عامي مؤمن عليه  111111 الوفاة االصابية لكل معدل وقوع(: 18الشكل رقم )

 .صادياالقت
 

 سبب العدد ونسبة اصابات العمل حسب  1-27
 

 3733حيث بلغ عددها  2113و 2112 يعامخالل  اصابات العملسقوط االشخاص هو اكثر االسباب المؤدية الى 

 على التوالي 2113و 2112 يعامخالل  من مجموع االصابات% 31.1و% 28.5وبنسبة اصابة عمل  3455و

 . (19هو موضح في الشكل رقم )كما 
 

 
 .السببحسب  2113و 2112عدد ونسبة اصابات العمل خالل عامي (: 19الشكل رقم )
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 والنتيجةسبب العدد ونسبة اصابات العمل حسب  1-26
 

  31عجز اقل من% 
 

 بنسبة و 2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي سقوط االشخاص  عن ناجمةال% 31بعجز اقل من  شكلت االصابات

 . (21و موضح في الشكل رقم )كما هعلى التوالي % 31جز اقل من ع اصابات% من اجمالي 28.9و % 29.4
 

 
 .السببحسب  2113و 2112خالل عامي  %31عدد ونسبة االصابة بعجز اقل من  (:21الشكل رقم )

 

  فأكثر %31عجز 
 

% 28.6 بما نسبته 2113اعلى نسبة خالل عام  االالت والماكنات عن ناجمةال فاكثر% 31بعجز  شكلت االصابات

كانت ناجمة عن  % فاكثر31عجز  اتصاباجمالي ا من %31.4مقارنة بـ فاكثر% 31عجز  اتصابا اجمالي من

 . (21هو موضح في الشكل رقم )ما ك 2112في عام  حوادث الطريق

 

 
 .السببحسب  2113و 2112فاكثر خالل عامي  %31عدد ونسبة االصابة بعجز (: 21الشكل رقم )
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 وفاة االصابيةال 
 

و % 61.1وبنسبة  2113و  2112عامي  حوادث الطريق اعلى نسبة خالل عن ناجمةالالوفيات االصابية  تشكل

 . (22هو موضح في الشكل رقم ) كماعلى التوالي الوفيات االصابية  % من اجمالي58.4
 

 
 .السببحسب  2113و 2112خالل عامي  عدد ونسبة الوفيات االصابية(: 22الشكل رقم )

 

 

 اصابات العمل حسب مكان االصابة بالجسمنسبة وعدد  1-25
 

خالل  فيما يتعلق بالجزء المصاب في الجسم, تركزت اصابات العمل في كل من االطراف العليا واالطراف السفلى

% من مجموع اصابات العمل 47.2شكلت نسبة االصابة في االطراف العليا ما نسبته حيث   2113و  2112عامي 

 كما هو موضح في 2113خالل عام  % من مجموع اصابات العمل28.4يليها االصابة في االطراف السفلى  بنسبة 

  . (23الشكل رقم )

 

 

 .حسب مكان االصابة بالجسم 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 23الشكل رقم )
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 اصابات العمل حسب نوع االصابةنسبة وعدد  1-28
 

شكلت نسبة حيث   2113و  2112خالل عامي تركزت انواع اصابات العمل في االصابة بالرضوض والجروح 

خالل عام  على التواليمن مجموع اصابات العمل  %28.5و % 36.5ما نسبته  بالرضوض والجروح االصابة

 (.24) كما هو موضح في الشكل رقم 2113

 

 

 .حسب نوع االصابة 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 24الشكل رقم )

 

 

 اصابات العمل حسب يوم وقوع االصابة ونسبة عدد 1-29
 

 2113خالل عام جمالي اصابات العمل من إ% 17.2االحد وبما نسبته  يوموع اصابات عمل شكلت اعلى نسبة وق

 (.25كما هو موضح في الشكل رقم )

 

 
 .حسب يوم وقوع االصابة 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 25الشكل رقم )
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 يومالسب االصابية حيات الوفعدد ونسبة  1-10
 

الوفيات االصابية خالل عام جمالي من إ% 23.8الثالثاء وبما نسبته  يومشكلت اعلى نسبة وقوع وفيات اصابية 

 (.26كما هو موضح في الشكل رقم ) 2113

 

 
 .يومالحسب  2113و 2112خالل عامي الوفيات االصابية  ونسبةعدد (: 26الشكل رقم )

 

 

 

 اصابات العمل حسب الشهر عدد ونسبة 1-12
 

جمالي اصابات العمل من إ% 9.6% و 9.6شكلت اعلى نسبة وقوع اصابات عمل في شهر اذار وحزيران بما نسبته 

ايار وحزيران  شهر فينسبة وقوع اصابات عمل  اعلى شكلت 2112بينما في عام   2113على التوالي خالل عام 

 (.27كما هو موضح في الشكل رقم ) مالي اصابات العمل على التواليج% من إ9.3% و 11.1بما نسبته 

 

 
 شهر.الحسب  2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 27الشكل رقم )
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 عواصابات العمل حسب الفر ونسبةعدد  1-11
  

و % 15.7وبنسبة  2113و  2112بة خالل عامي اعلى نس عمان جنوبفرع اصابات العمل الواردة الى  شكلت

 (.28كما هو موضح في الشكل رقم ) على التوالي اصابات العمل % من اجمالي15.2

 

 
 .حسب الفروع 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 28الشكل رقم )

 

 
 

 عومن عليه حسب الفرمؤ 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-12
 

و  35.7وقد بلغ   2113و  2112خالل عامي  قيمةاعلى سحاب فرع اصابات العمل الواردة الى  شكل معدل وقوع

 (.29كما هو موضح في الشكل رقم )على التوالي  مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  31.8

 

 
 .حسب الفروع 2113و 2112خالل عامي مؤمن عليه  1111مل لكل معدل وقوع اصابات الع(: 29لشكل رقم )ا
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 اصابات العمل حسب الفئة العمرية ونسبة عدد 1-14
 

و % 23.8وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي سنه  24-21الفئة العمريه  شكلت اصابات عمل 

 (.31) كما هو موضح في الشكل رقمعلى التوالي  اصابات العمل % من اجمالي24.1

 

 
 .حسب الفئة العمرية 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 31الشكل رقم )

 

 

 

 مؤمن عليه حسب الفئة العمرية 2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-17
 

 21.6وقد بلغ   2113و  2112 خالل عامي قيمةاعلى  عام21اقل من العمريه  ةالفئشكل معدل وقوع اصابات عمل 

 (.31كما هو موضح في الشكل رقم ) على التوالي مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  45.1و 

 

 

 
حسب الفئة  2113و 2112خالل عامي مؤمن عليه  1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 31الشكل رقم )

 .العمرية
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 حسب فترة عمل المصابعمل اصابات ال ونسبةعدد  1-16
 

على التوالي  2113و  2112خالل عامي مصاب  718و 576بلغ عدد المصابين الذين فترة عملهم أقل من شهر 

عدد بلغ  في حين على التوالي 2113و  2112خالل عامي  % من إجمالي إصابات العمل6.2و  %4.4وبما نسبته 

على التوالي وبما  2113و  2112خالل عامي مصاب  3654و 2431شهر ا 6 المصابين الذين فترة عملهم أقل من

كما هو موضح في  على التوالي 2113و  2112خالل عامي  % من إجمالي إصابات العمل31.8و  %18.6نسبته 

 (.32الشكل رقم )

 

 

 .رة عمل المصابحسب فت 2113و 2112خالل عامي  اصابات العمل ونسبةعدد (: 32الشكل رقم )

 

 

 

 

 والنتيجة العمل حسب فترة العمل اتاصاب ونسبةعدد  1-15
 

خالل عام   اصابة 366و 86 اشهر 6واقل من  لذين فترة عملهم أقل من شهرل %31االصابات بعجز اقل من بلغ عدد 

ل عام خال العمل %31االصابات بعجز اقل من % من إجمالي 27.3و  %6.4على التوالي وبما نسبته  2113

 اشهر 6واقل من  لذين فترة عملهم أقل من شهرفاكثر ل %31االصابات بعجز  عددبلغ  في حين على التوالي 2113

 %31االصابات بعجز % من إجمالي 41.1و  %17.1على التوالي وبما نسبته  2113خالل عام  اصابة 14و 6

 3اشهر  6للذين فترة عملهم أقل من شهر واقل من عدد الوفيات االصابية , وبلغ 2113خالل عام فاكثر على التوالي 

خالل عام على التوالي % من إجمالي الوفيات االصابية 18.2% و 3.9 على التوالي وبما نسبته اصابية وفاة 14 و

 (.35رقم )و (34رقم )و (33رقم ) االشكالكما هو موضح في   2113
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 .حسب فترة العمل 2113و 2112خالل عامي  %31عدد ونسبة االصابة بعجز اقل من  (:33الشكل رقم )

 

 

 
 .حسب فترة العمل 2113و 2112فاكثرخالل عامي  %31(: عدد ونسبة االصابة بعجز 34الشكل رقم )
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 .حسب فترة العمل 2113و 2112خالل عامي  ات االصابية(: عدد ونسبة الوفي35الشكل رقم )

 

 

 مهنة المصابالعمل حسب  اتاصاب ونسبةعدد  1-18
 

و % 31.4وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي  لمشغلي المصانع وعمال التجميععمل الشكلت اصابات 

 (.36)كما هو موضح في الشكل رقم على التوالي  اصابات العمل % من اجمالي31.7

 

 
 مهنة المصاب.حسب  2113و 2112خالل عامي العمل ات اصاب(: عدد ونسبة 36الشكل رقم )

 

 

 

 



 22 

 حسب مهنة المصابالوفاة االصابية والعجز االصابي الدائم نسبة عدد و 1-19
 

 مشغلي المصانع وعمال التجميع% فاكثر( ل31% و31)اقل من  دائمال صابياالعجز الصابية ويات االوفالشكلت 

الوفيات االصابية والعجز االصابي  % من اجمالي32.8و % 31.7وبنسبة  2113و  2112اعلى نسبة خالل عامي 

 (.37هو موضح في الشكل رقم )كما على التوالي  الدائم

 

 

حسب مهنة  2113و 2112خالل عامي ابي الدائم الوفاة االصابية والعجز االصعدد ونسبة (: 37الشكل رقم )

 .المصاب

 

 ايام التعطل عن العمل اصابات العمل حسب عدد نسبة عدد و 1-20
 

و % 47.2وبنسبة  2113و  2112شكلت اصابات العمل التي لم ينتج عنها تعطل عن العمل اعلى نسبة خالل عامي 

 (.38ضح في الشكل رقم )كما هو مو على التوالي اصابات العمل % من اجمالي54.9
 

 

 .حسب عدد ايام التعطل عن العمل 2113و 2112خالل عامي اصابات العمل  عدد ونسبة(: 38الشكل رقم )
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 حجم العمالة في المنشأةاصابات العمل حسب  ونسبة عدد 1-22
 

و  2112اعلى نسبة خالل عامي عامل  499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في عمل الشكلت اصابات 

 (.39كما هو موضح في الشكل رقم ) على التوالي اصابات العمل % من اجمالي24.7و % 25.2وبنسبة  2113
 

 
 .حجم العمالة في المنشأةحسب  2113و 2112خالل عامي اصابات العمل  عدد ونسبة(: 39الشكل رقم )

 
 

 حجم العمالة في المنشأة والنتيجةالعمل حسب  اتاصاب بةونسعدد  1-21
 

الصغيرة كما هو موضح اعاله اال انه نسبة حاالت االصابة على الرغم من انخفاض نسبة االصابات في المنشآت 

 في المنشآت الكبيرة حيث فيها اعلى من ما هو موجود من اجمالي االصابات عجز االصابي الدائمبالوفاة االصابية وال

 – 5عامل( و ) 4 – 1المنشآت التي فيها )حاالت االصابة بالوفاة االصابية والعجز االصابي الدائم في كل من  شكلت

% من إجمالي اصابات العمل فيها على التوالي 16.3% و28.6% و31.4ما نسبته  عامل(  19 – 11عامل( و)9

خالل عام على التوالي  صابات العمل فيهااإجمالي % من 24.9% و28.3% و 38.3ما نسبته وب 2113خالل عام 

 (.41كما هو موضح في الشكل رقم )  2112
 

 

 والنتيجة.حجم العمالة في المنشأة حسب  2113و 2112خالل عامي  العملات اصاب(: عدد ونسبة 41الشكل رقم )



 24 

 العمالة في المنشأة حجممؤمن عليه حسب  2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-22
 

اعلى قيمة خالل عامي  عامل 499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في عمل الشكل معدل وقوع اصابات 

كما هو موضح في الشكل رقم  على التوالي مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  31.1و  35.8وقد بلغ   2113و  2112

(41.)  
 

 
حجم حسب  2113و 2112خالل عامي  مؤمن عليه 1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 41)الشكل رقم 

 .العمالة في المنشأة

 

 

 100ذات حجم عمالة من ات في منشمؤمن عليه  2000معدل وقوع اصابات العمل لكل  1-24

 حسب القطاع االقتصادي عامل 499الى 
 

في قطاع الفنادق والمطاعم عمل الشكل معدل وقوع اصابات  عامل, 499الى  211المنشآت ذات حجم عمالة من في 

كما هو  على التوالي مؤمن عليه 1111اصابة  لكل  71.7و  89.3وقد بلغ   2113و  2112اعلى قيمة خالل عامي 

 (.42موضح في الشكل رقم )

 

 

 499الى  211في منشات ذات حجم عمالة من ن عليه مؤم 1111معدل وقوع اصابات العمل لكل (: 42الشكل رقم )

 .القطاع االقتصاديحسب  2113و 2112خالل عامي عامل 
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 التوصيات:

 
 عقد مؤتمر صحفي يسلط الضوء على: .1

 .الفئات االكثر تعرضا لوقوع الحوادث 

 مواد  تطبيقمنذ  ملإصابات العمعدالت وقوع  خفضالضمان االجتماعي في  دور

انخفاض معدل وقوع ) الضمان االجتماعي قانون السالمة والصحة المهنية في

 (.قطاع الكهرباءاالصابات في 

 نشر بروشور بأهم نتائج التقرير. .2

توجيه المنشآت باإلجراءات الوقائية الواجب اتخاذها من خالل رسائل ارشادية )التركيز على  .3

 % من إصابات العمل بسبب سقوط االشخاص((.31.1تدريب السالمة والصحة المهنية )

% من اصابات 31.4غيرة )للمنشآت الص بالسالمة والصحة المهنية نشر بروشورات توعية .4

 .(عامل( هي وفاة اصابية وعجز اصابي دائم 4 – 1العمل في المنشآت التي تضم )

 

 
 


