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 تقديم

  

ة أن نضع بين أيديكم دراسة  واقع السالمة والصحة املهنية وبيئة يطيب لي وأسرة املركز الوطني لتنمية املوارد البشريَّ

 ، وأثرها في زيادة االنتاجية وتعزيز التنافسية وظروف العمل في املنشآت

-2015)  تها لالعوامي حددتها وزارة العمل ضمن خطالت وتأتي هذه الدراسة ضمن سلسلة دراسات سوق العمل األردني

 ( بالتنسيق مع املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية.2017

فصول رئيسة؛ إذ يتضمن الفصل األول اإلطار النظري الخاص بالدراسة من حيث:  سبعةوتنقسم هذه الدراسة إلى 

بعة لذلك. ويتضّمن الفصل الثانيمشكلتها وأهدافها وأهميتها وأسئلة الدراسة، باإلضافة ملصاد
ّ
 واقع ر البيانات واملنهجية املت

 للتشريعات تحليلويتناول الفصل الثالث  الخدمات والصناعة والزراعة الثالث االقتصادية القطاعات في العمل اصابات

 والصحة السالمة بتشريعات املنشآت لتقيد تحليلالى  ويهدف الفصل الرابع املنهي والصحة السالمة ملوضوع الناظمة الوطنية

 الفجوة تقدير الفصل السادس ويقدم،  املهنية والصحة السالمة بتشريعات العاملين لتقيد تحليلفي الفصل الخامس . و املهنية

 ، ويقدم الفصل السابع النتائج والتوصيات الخاصة بموضع واقع السالمة والصحة املهنية.املهنية والصحة السالمة لواقع

نضع بين أيديكم هذه الدراسة، فإننا نرجو أن تتّم االستفادة منها  في خدمة توجهات املركز في تعزيز جهود األردن وإننا إذ 

ة، راجين املولى عز وجل أن يأخذ بأيدينا لخدمة األردن األغلى.  الرائدة والدؤوبة في مجاالت تنمية املوارد البشريَّ

 

 رئيس املركز

 أ.د. عبد هللا عبابنة
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لتعاونه املوصول ودوره الفاعل  ،طني لتنمية املوارد البشرية بالشكر  والعرفان ملجلس التشغيل والتدريب والتعليم املنهي والتقنيتقدم املركز الو ي

هذا النوع من دراسات سوق إعداد وزارة العمل ودورها في إلى افة باإلض ،هذا العملنجاز إفي وإلسهامه  ،تيسير عملية التنسيق مع الشركاءفي 

 .العمل

 

 

 إلنجاح هذا العمل ملشاركتها وتوجيهاتهاوُيقدم املركز  الوطني لتنمية املوارد البشرية الشكر للجنة االستشارية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

NCHRD 

 وزارة العمل

MOL 

 المنار

AL Manar 

 بإشراف

 

 هللا عبابنة األستاذ الدكتور عبد

 

 إعداد

 فراس شطناوي 

 الدكتور عبد هللا عبابنةستاذ األ  )رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية(

  الدكتور منذر الشرعستاذ األ  (جلس االقتصادي واالجتماعياملرئيس )

 البشايرةالء آدكتورة ال (ركز الوطني لتنمية املوارد البشريةامل)

 دكتور عماد عبابنةال (املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية)

 املهندس علي نصر هللا ) املركز الوطني لتنمية املوارد لبشرية(

 سلبو ألفاضلة روان ا (لعمل)وزارة ا

  الرشدانيمان إ الفاضلة (وزارة العمل)

 العبدحالم أ هندسةامل (ارة العملوز )



 



 

 ه 

 

 المحتويات

 أ  .................................................................................................................................. تقديم

 ط  ...................................................................................................................... االشكال قائمة

 ق  ................................................................................................................. التنفيذي الملخص

 1 ............................................................................................................ المقدمة: األول الفصل

 3 ....................................................................................................................................... :عامة  نبذة

 4 ................................................................................................................................... :الدراسة أهمية

 5 .................................................................................................................................. :الدراسة أهداف

 5 .................................................................................................................................... :الدراسة أسئلة

 6 .................................................................................................................................. :دراسةال منهجية

 9 ......................................................................................................................... :وتجهيزها البيانات جمع

 13 ........................................................... االقتصادية القطاعات في العمل إصابات واقع: الثاني الفصل

 15 ........................................................................................... (:2014-2011) الفترة خالل العمل حوادث منحى

 15 .................................................................................................................................. :العمل إصابات

 15 ..................................................................................................................... :اإلصابة وقوع معدالت

 17 ............................................................................................................................... :اإلصابة سبب

 19 ................................................................................................................................ :اإلصابة نوع

 21 ................................................................................................................... :الجسم في  اإلصابة مكان

 23 ...................................................................................................................... :للمصاب العمرية الفئة

 25 .............................................................................................................................. :المصاب جنس

 26 ............................................................................................................................. :المصاب جنسية

 27 .................................................................................................................. :االجتماعي الضمان فروع

 30 ..................................................................................................................... :المنشأة في العماله حجم

 32 ......................................................................................................................... :المصاب عمل فترة

 34 ............................................................................................................................... :اإلصابّية الوفيات

 34 ........................................................................................................... :اإلصابّية الوفيات وقوع معدالت

 36 ........................................................................................................................ :اإلصابّية الوفاة سبب

 38 ................................................................................................................................ :اإلصابة نوع

 39 .................................................................................................................... :الجسم في اإلصابة مكان

 40 ...................................................................................................................... :للمصاب العمرية الفئة

 42 .............................................................................................................................. :المصاب جنس

 43 ............................................................................................................................. :المصاب جنسية

 44 .................................................................................................................. :االجتماعي الضمان فروع



 و 

 

 45 ..................................................................................................................... :المنشأة في العماله حجم

 47 ......................................................................................................................... :المصاب عمل فترة

 48 .......................................................................................................................... :مالدائ اإلصابيّ  العجز

 50 ....................................................................................................................... :اإلصابيّ  العجز سبب

 53 ................................................................................................................................ :اإلصابة نوع

 57 .................................................................................................................... :سمالج في اإلصابة مكان

 60 ...................................................................................................................... :للمصاب العمرية الفئة

 63 .............................................................................................................................. :المصاب جنس

 66 ............................................................................................................................. :المصاب جنسية

 69 .................................................................................................................. :االجتماعي الضمان فروع

 73 ..................................................................................................................... :المنشأة في العمالة حجم

 76 ......................................................................................................................... :مصابال عمل فترة

 79 ............................................................................................................................... :المهنية األمراض

 85 .......................... المهنية والصحة السالمة لموضوع الناظمة الوطنية للتشريعات تحليل: الثالث  الفصل

 107 ........................................................................................ :الوطنية التشريعات على طرأت التي التغييرات أهم

 107 ............................................................................. :وتطبيقها المهنية، والصحة السالمة بمتطلبات االلتزام معيقات

 109 ........................................................................................................... :الوطنية التشريعات تطوير جوانب

 111 ........................................ المهنية والصحة السالمة بتشريعات المنشآت لتقيد تحليل: الرابع  الفصل

 113 ................................................................................................. :الشخصية السالمة لمعدات المنشآت توفير.أ 

 113 ....................................................................... :العمل بيئة وفي التجهيزات على الحماية ترتيبات المنشآت توفير.ب 

 114 ................................................................................... :المهنية لألمراض التعرض من الحماية المنشآت رتوفي.أ 

 115 ......................................................................................................... :المنشآت في السالمة إدارة كفاءة.ب 

مه الذي التدريب.ج   116 .............................................................................................................. :المنشآت تقدِّ

 117 ................................................................. :المهنية والصحة السالمة تعزيز في السالمة وأخصائيي المشرفين دور.د 

 119 ................................................................ :لمهنيةا والصحة السالمة تعزيز في العمل وزارة لمفتشي الرقابي الدور.ه 

 120 ......................................................................:المهنية والصحة بالسالمة التزامهم حسب للمنشآت التنافسية القدرة.و 

 123 ...................................... المهنية والصحة لسالمةا بتشريعات العاملين لتقيد تحليل: الخامس  الفصل

 125 .......................................................................................................... :الشخصية الوقاية معدات استخدام.أ 

 125 ............................................................................................... :التجهيزات على الحماية بترتيبات االلتزام.ب 

 126 .................................................................................................. :وإنتاجيتهم ومعنوياتهم العاملين استقرار.ج 

 127 ....................................................... المهنية والصحة السالمة واقع فجوة تقدير: السادس  الفصل

 129 ............................................................ :لها العاملين واستخدام الشخصية السالمة لمعدات المنشآت توفير بين الفجوة.أ 

 129 ....................................................:لها العاملين واستخدام التجهيزات على الحماية ترتيبات المنشآت توفير بين الفجوة.ب 

 130 ......................................................................... :االستبانة تحليل ونتائج العمل إصابات واقع تحليل نتائج مقارنة.ج 



 ز 

 

 135 ........................................................................................ والتوصيات النتائج: السابع الفصل

 137 ......................................................................................................................................... :النتائج

 146 ......................................................................................................................... المالحق

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ط 

 

 قائمة االشكال
 

 15 .................................... .2014 – 2011 األعوام خالل تغيرها ونسبة االجتماعي الضمان بها بُلِّغ التي الحوادث عدد: 1 رقم الشكل

 25 ................................................. .المصاب جنس حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد: 2 رقم الشكل

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد: 3 رقم الشكل

 26 .................................................................................................................................... .المصاب جنس حسب 2014

 26 ................................................ .المصاب جنسية حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد: 4 رقم الشكل

 العام خالل الخدمات وقطاع جةوالحرا والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد: 5 رقم الشكل

 27 ................................................................................................................................... .المصاب جنسية حسب 2014

 33 ............................................ .المصاب عمل فترة حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد: 6 رقم الشكل

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد: 7 رقم الشكل

 34 ............................................................................................................................... .المصاب عمل فترة حسب 2014

 42 ....................................................... .الجنس حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها بيةاإلصا الوفيات عدد: 8 رقم الشكل

 43 .............. .الجنس حسب 2014 العام خالل الخدمات وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها اإلصابية الوفيات عدد: 9 رقم الشكل

 43 .................................................... .الجنسية حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها اإلصابية الوفيات عدد: 10 رقم الشكل

 44 ......... .الجنسية حسب 2014 العام خالل الخدمات قطاعو التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها اإلصابية الوفيات عدد:  11 رقم الشكل

 47 ...................................... .المصاب عمل فترة حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها اإلصابية الوفيات عدد: 12 رقم الشكل

.المصاب عمل فترة حسب 2014 العام خالل الخدمات وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها اإلصابية الوفيات عدد: 13 رقم الشكل

 ......................................................................................................................................................................... 48 

 63 ....................... .الجنس حسب 2014 – 2011 األعوام خالل بتهاونس فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 14 رقم الشكل

 2014 العام خالل الخدمات وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 15 رقم الشكل

 64 ........................................................................................................................................................ .الجنس حسب

 65 .................... .الجنس حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها 30% من أقل الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد:  16 رقم الشكل

 والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها 30% من أقل الدائم بي  اإلصا العجز حاالت عدد:  17 رقم الشكل

 66 ........................................................................................................... .الجنس حسب 2014 العام خالل الخدمات وقطاع

 67 .............................. .الجنسية حسب 2014 – 2011 األعوام لخال ونسبتها فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز عدد:  18 رقم الشكل

 2014 العام خالل الخدمات وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 19 رقم الشكل

 67 ...................................................................................................................................................... .الجنسية حسب

 68 .................... .الجنسية حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها 30% من أقل الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 20 رقم الشكل

 والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها 30% من أقل الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد:  21 رقم الشكل

 69 .......................................................................................................... .الجنسية حسب 2014 العام خالل الخدمات وقطاع

 76 ........ .المصاب عمل فترة حسب 2014 – 2011 األعوام خالل هاونسبت فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 22 رقم الشكل

 2014 العام خالل الخدمات وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها فأكثر 30% الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 23 رقم الشكل

 77 ........................................................................................................................................ .المصاب عمل فترة حسب

 78 ...... المصاب عمل فترة حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها 30% من أقل الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد:  24 رقم الشكل

 والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها  30% من أقل الدائم اإلصابي   العجز حاالت عدد: 25 رقم الشكل

 79 ............................................................................................ .المصاب عمل فترة حسب 2014 العام خالل الخدمات وقطاع

 83 ......................................... .2014 – 2012 األعوام خالل االجتماعي الضمان بها بُلِّغ التي المهنية ضاألمرا عدد: 26 رقم الشكل
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 8 .......................... .الدراسة عينة وفي االجتماعي للضمان العامة سةالمؤس بيانات حسب رئيسي قطاع كل في المنشآت عدد :1رقم الجدول

 8 ...........................................................................الدراسة عينة في المنشأة في العمالة لحجم النسبي والتوزيع العدد :2رقم الجدول

 9 .................. .الرئيسية المحاور نحو الدراسة مجتمع تجاهاتال الثبات ومعامل المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  :3رقم الجدول

 16 ............................................. .االقتصادي القطاع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد: 4 رقم الجدول

 17 ......................... .االقتصادي القطاع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل عامل 1000 لكل العمل إصابات وقوع معدل :5رقم الجدول

 18 ..................................................... .اإلصابة سبب حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد:6رقم الجدول

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد عةالزرا وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد :7رقم الجدول

 19 ....................................................................................................................................... .اإلصابة سبب حسب 2014

 20 ..................................................... .اإلصابة نوع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد :8رقم الجدول

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات عقطا في ونسبتها العمل إصابات عدد :9رقم الجدول

 21 ........................................................................................................................................ .اإلصابة نوع حسب 2014

 22 ..................................... .الجسم في اإلصابة مكان حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد :10رقم الجدول

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد :11رقم لجدولا

 22 .......................................................................................................................... .الجسم في اإلصابة مكان حسب 2014

 23 ........................................ .للمصاب العمرية ئةالف حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد :12رقم الجدول

 24 ................... .للمصاب العمرية الفئة حسب 2014 – 2011 األعوام خالل عامل 1000 لكل العمل إصابات وقوع معدل :13رقم الجدول

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة اعوقط التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد :14رقم الجدول

 24 ............................................................................................................................. .للمصاب العمرية الفئة حسب 2014

 28 ................................... .االجتماعي الضمان فروع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد :15رقم الجدول

 29 .............. .االجتماعي الضمان فروع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل عامل 1000 لكل العمل إصابات وقوع دلمع :16رقم الجدول

 العام خالل الخدمات وقطاع والحراجة والصيد الزراعة وقطاع التحويلية الصناعات قطاع في ونسبتها العمل إصابات عدد :17رقم الجدول

 30 ........................................................................................................................ .االجتماعي لضمانا فروع حسب 2014
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Executive Summary  
This study has attempted to prepare occupational safety and health statistical data 

in regards to Injuries and accidents at work and occupational diseases between 2011 

and 2014 and this includes the number, type, cause and result in accordance with 

economic sectors with a focus on industry, agriculture and services sectors. This is to 

contribute to the development of adopted national legislations in the economic 

entities governing ad hoc occupational safety and health to be comprehensive and 

effective based on application and supervision by stakeholders. Also to show the 

entities level of compliance to the legislations that enhance occupational safety and 

health procedures.  

Identify the gap and its causes for occupational health and safety in terms of the 

availability of personal protection safety equipment, protection arrangements on 

the equipment, the workplace and the environment, and learn about: 

 The availability of protective measures of occupational diseases caused by 

environmental hazards. 

 The efficiency of the Occupational Safety and Health Administration, capacity 

building, documents, reports, costs. 

 The impact of occupational safety and health on the stability of workers and 

their morale and enhance productivity and increase competitiveness. 

 The impact of safety supervisors and oversight role of the Ministry of Labor 

inspectors in the promotion of occupational safety and health. 

Identification of work danger in the economic sectors and groups that are 

vulnerable to injury and guidance of the regulatory authorities concerned to 

determine the key points that should be the main focus in informing and educating 

those groups and economic sectors of the importance of occupational safety and 

health. To contribute to reducing the number of accidents and work-related injuries 

and the rate of occurrence and the protection of individuals working from injury 

which finally leads to reduce the drain of human resources and improving the sense 

of stability and security and psychological comfort at work and thus increase 

productivity. 

Identifying the shortcomings in the legislation, taking into account the point of view 

of who implements this legislation such as institutions and regulators concerned 

with this. 

The necessary data have been identified and gathered such as accidents, work-

related injuries and occupational diseases from 2011 to 2014. The data was 

provided by the Social Security Corporation and then analyzed. Collecting, 
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examining, analyzing of national legislation and also finding the shortcomings and 

how to address them. And preparing a questionnaire under the supervision of some 

of the consultants and experts in the field of occupational safety and health and 

distributing it to the entities where the sample represented 10% of the study 

population in different economic sectors and completed by occupational safety and 

Health inspectors. Finally, SPSS statistical software was used for analysis to reach 

conclusions. 

Work Injuries and rates in economic sectors: 

The study showed a decrease in the number of work-related accidents during the 

period (2011-2014). In 2011, there were 16870 accidents while in 2014 there were 

15395 accidents with a 3% decrease in comparison with 2013, here the 

manufacturing sector accounted for most work-related injuries, representing about 

43.7% of the total casualties in 2011 with 37.4% in 2014, injuries in the construction 

sector accounted for the highest incidence rate of work-related injuries, where 48.9 

work injuries per 1,000 worker in the year 2011 and became 44.7 injuries per 1000 

workers in 2014. Followed by hotels and restaurants sector with an average of 46.8 

injuries per 1000 workers in 2011 and 36.2 injuries per 1000 workers in 2014. Then 

the manufacturing sector with an average of 44.9 injuries per 1,000 workers in 2011 

and declined steadily over the next four years to 29.4 injuries per 1000 workers in 

2014. But there is an increase in the number of deaths from injury, 90 deaths in 

2011 to 150 deaths in 2014. The highest number of deaths was in the construction 

sector, although the average declined from 63.2 deaths per a hundred thousand 

workers in 2011 to 43.9 deaths per a hundred thousand workers in 2014. The 

average rose dramatically in the transport, storage and communications sector from 

6.4 deaths per a hundred thousand workers in 2011 to 41.9 deaths per a hundred 

thousand workers in 2014. 

Causes of work-related injuries: 

In terms of the causes for the occurrence of injuries, it was found that the falling of 

the people is the most causes of work-related injuries, 3894 injuries in 2011 with a 

28.3% of the total injuries and it rose steadily up to 4084 injuries in 2014 with 

32.0%. Road crashes are the most common cause leading to death, 52 deaths in 

2011 with 57.8% of the total deaths and rose steadily to 94 deaths in 2014 with 

62.7%. 
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Age group of the injured and their work period: 

With regard to the age group of the injured, it has been found that the highest 

incidence rate of work-related injuries are aged less than 20 years during the years 

2011 to 2014 despite of the decrease of the rate from 50.8 injuries per 1,000 

workers in 2011 to 41.0 cases per 1,000 workers in 2014. It has been found that the 

rate of injuries to those who work for less than six months has been accounted for 

27.7% of the total injuries in 2014, which indicates a lack of efficiency of training to 

perform the work safely, and the lack of experience to perform the job properly, and 

poor supervision by superiors. 

Occupational diseases: 

The study showed that there was no record and report of the occupational diseases, 

it has been registered 54 cases of occupational disease in the social security 

corporation during the period from 2012 to 2014 , 81.5% of them are in 

manufacturing. 

Obstacles for commitment and application of the requirements of the 

occupational safety and health: 

It has been found the safety supervisors consider that the obstacles that the 

decrease of the commitment and application of occupational safety and health 

primarily lies on the resistance of workers and their non-compliance with the 

legislations representing 74.8% of the study sample. Then, not giving adequate 

powers to occupational safety and health supervisors representing 72.4%. After 

that, disqualified workers to carry out the tasks required representing 72.2%. Then 

the lack of highly qualified professionals for the management of occupational health 

and safety at the facility representing 68.8%. Finally, the culture of workers in the 

occupational safety and health representing 68.6%. 

Occupational safety and health legislation: 

The study also showed that the labor law excludes public sector institutions from 

the application of occupational health and safety legislation although the Jordanian 

Constitution affirms that workers must comply by the health rules without limitation 

or discrimination in addition to the failure to clarify the foundations of dealing with 

enterprises that have less than (20) workers and enterprises which owns more than 

one branch and exempting sectors of education, banks and not-observing the nature 

of the entity's business in the system of formation of committees and the safety 

supervisors in 1998. Also the nature of the entity's business or geographical distance 
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from treatment centers, the lack of what determines the need to provide means of 

transport or ambulance are not taken into account in medical care , preventive and 

therapeutic system for workers in the facilities No. (42) for the year 1998. Finally, 

there are no certain periodic medical examinations for the employees in 

administrative positions. 

The ergonomic engineering hazards are not identified and the impact of worksite 

design on the workers’ health and safety in the prevention and safety regulation 

from machines, industrial machinery and worksites No. (43) for the year 1998. In 

addition to the inaccurate threshold border chemicals schedule attached to the 

regulation. 
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 التنفيذي الملخص

 إصاباتمن حيث  ،البيانات اإلحصائية الخاصة بالسالمة والصحة المهنيةعداد إلى إعت هذه الدراسة س      

 ا  وفق ،تشمل العدد والنوع والسبب والنتيجةو ،(2014-2011المهنية لألعوام ) األمراضوحوادث العمل و

في تطوير التشريعات سهام إلل ،مع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات ،للقطاعات االقتصادية

على واقع  بناء  تكون شاملة وفاعلة ل ،الوطنية المعتمدة في المنشآت والناظمة لموضوع السالمة والصحة المهنية

زتقي د امدى بيان و ،عليها الجهات المعنيةشراف وإ ،تطبيقها إجراءات السالمة  لمنشآت بالتشريعات التي تُعز 

من حيث توفر معدات السالمة  ،واقع السالمة والصحة المهنية وأسبابها في لفجوةتحديد ال ،والصحة المهنية فيها

 :التعر ف علىو ،مكان العمل وبيئتهوترتيبات الحماية على التجهيزات، وللوقاية الشخصية، 

  .المهنية الناتجة عن مخاطر البيئة األمراضمدى توف ر إجراءات الحماية من 

  .التكاليفوالوثائق والتقارير، وبناء القدرات، وحة المهنية، مدى كفاءة إدارة السالمة والص

  .وزيادة القدرة التنافسيةنتاجيتهم إومعنوياتهم وتعزيز  العاملينأثر السالمة والصحة المهنية على استقرار 

 .الدور الرقابي لمفتشي وزارة العمل في تعزيز السالمة والصحة المهنيةو ،السالمةأثر دور مشرفي 

لعمل او ،صابةلإلعرضة كثر األوالفئات  ،تحديد درجة خطورة العمل في القطاعات االقتصادية كذلكو

النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها في توعية تلك الفئات تحديد لتوجيه الجهات الرقابية والمعنية  على

المساهمة في تقليل عدد و، يةالسالمة والصحة المهنأسباب بخذ همية األأب ، وتثقيفهاوالقطاعات االقتصادية

استنزاف تقليل لى إمما يؤدي  ،اإلصابةمن  العاملينفراد األوحماية  ،العمل ومعدل وقوعها إصاباتحوادث و

، نتاجيةاإلزيادة  ومن ثمَّ  ،والراحة النفسية في العملمن واألباالستقرار  العاملينشعور  تحسينو ،الموارد البشرية

هذه التشريعات من  وجهة نظر منفذي بالحسبانصور في التشريعات مع األخذ تحديد مواضع الق فضال  عن

 مؤسسات وجهات رقابية معنية بذلك.

المهنية خالل الفترة من  األمراضالعمل و إصاباتحوادث والمتعلقة بتحديد وجمع البيانات الالزمة  تمو

جمع إلى إضافة  ،وتحليلها ،يللضمان االجتماع العامةالحصول عليها من المؤسسة و ،2014 إلى  2011

إعداد استبيان القصور فيها وكيفية معالجتها، ووالكشف عن مواطن  ،التشريعات الوطنية ودراستها وتحليلها

ليقوم مشرفو  توزيعه على المنشآتو ،لسالمة والصحة المهنيةبعض االستشاريين والخبراء في مجال ابإشراف 

في مختلف القطاعات من مجتمع الدراسة  10%مثلت العينة ما نسبته قد و السالمة والصحة المهنية فيها بملئه،

 االستنتاجات.إلى للوصول  البيانات في تحليلحصائي اإل SPSSاستخدام برنامج تم االقتصادية، و
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 :االقتصادية القطاعات فيومعدالتها  العمل إصابات

 ا  حادث 16870من وذلك ( 2014-2011في عدد حوادث العمل خالل الفترة )خفاض د انووجالدراسة أظهرت 

  .2013 العاممقارنة ب 3%بنسبة انخفاض بلغت 2014 العامخالل  ا  حادث 15395لى إ 2011 العامخالل 

في  اإلصاباتمن إجمالي  43.7%بما نسبته  العمل إصاباتاستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على معظم و

نشاءات اإلقطاع  التي وقعت للعاملين في صاباتاإل أنإال  ، 2014 العامفي  37.4%بما نسبته  2011 العام

 تدنَّت إلى 2011 العامفي  عامل  1000عمل لكل صابة إ 48.9 بلغ ؛ إذالعمل إصاباتوقوع لمعدل على أشكلت 

صابة إ 46.8الفنادق والمطاعم بمعدل وقوع  قطاعيليه  .2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 44.7

قطاع  ثم .2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 36.2و 2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل 

تواصل االنخفاض و ،2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 44.9الصناعات التحويلية بمعدل وقوع 

ولكن يوجد تزايد في عدد ، 2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 29.4لى إعوام أ ةربعاألخالل 

الوفيات  وقوعلمعدل  علىأ بلغو .2014 العاموفاة في  150لى إ 2011 العاموفاة في  90من  اإلصابيةيات الوف

 43.9لى إ 2011 العامفي  عامل لفأمئة لكل  وفاة 63.2من   مع انه انخفض ،نشاءاتاإلفي قطاع  اإلصابي ة

النقل والتخزين واالتصاالت من  قطاعفي  على نحو ملحوظ، وارتفع 2014 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة 

 .2014 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة  41.9لى إ 2011 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة  6.4

 :العمل إصابات سبب

 إصاباتلى إالمؤدية سباب كثر األأهو شخاص األسقوط أن ، وجد صاباتإلوقوع اأسباب  ولدى البحث في

 وتواصل ارتفاعه ،اإلصاباتمن إجمالي  28.3% بما نسبته 2011 العامفي صابة إ 3894 هافقد بلغ عدد ،العمل

 لىإالمؤدية سباب كثر األأ يهحوادث الطريق و .32.0% بما نسبته 2014 العامفي صابة إ 4084حتى بلغ 

فع وارت ،من إجمالي الوفيات 57.8% بما نسبته 2011 العاموفاة في  52 هافقد بلغ عدد ،اإلصابي ةوقوع الوفيات 

 .62.7%بما نسبته 2014 العاموفاة في  94 إلىمتواصل  على نحو

  :وفترة عملهم ينللمصاب العمرية الفئة 

من  أقل ةالعمري ةفي الفئ هي العمل صاباتإلمعدل وقوع على أن أين، وجد الفئة العمرية للمصاب وفيما يخص

 العامفي  عامل 1000لكل صابة إ 50.8 منانخفضت  معدالتها مع أنَّ  ،2014 – 2011 األعوامخالل عاما   20

من  أقللمن فترة عملهم  صاباتإلنسبة ان أ قد وجدو، 2014 العامفي  عامل 1000لكل صابة إ 41.0لى إ 2011

 التدريب  مما يدل على عدم كفاءة ،2014 العامفي  اإلصاباتمن إجمالي  27.7%قد شكلت ما نسبتهشهر أ 6

 .الرؤساء إشراف ، وضعف العمل بشكل سليمداء ألالخبرة  وجود عدمو، العمل بشكل آمنداء أل
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 :المهنية األمراض

في بمرض مهني صابة إحالة  54 ، فقد تم تسجيلعنها واإلبالغ المهنية ألمراضلبينت الدراسة عدم وجود 

 منها في الصناعات 81.5%نسبته  كان ما ،2014 العامحتى  2012 العامالفترة من خالل  الضمان االجتماعي

 .التحويلية

 :، وتطبيقهاالمهنية والصحة السالمة متطلباتب االلتزام معيقات

تكمن  وتطبيقها ،متطلبات السالمة والصحة المهنيةبعيقات التي تقلل من االلتزام المأن السالمة  يرى مشرفو

عدم  ااسة، يليهعينة الدر من 74.8%بما نسبته  وعدم امتثالهم للتشريعات العاملينمقاومة األولى في بالدرجة 

للقيام  العاملينهلية أعدم ، ثم  72.4%بما نسبته  الصالحيات الكافية لمشرف السالمة والصحة المهنيةعطاء إ

بما  السالمة والصحة المهنية في المنشأةدارة إلنقص الكفاءات المؤهلة ، ثم 72.2%بما نسبته  بالمهام المطلوبة

 .68.6%ما نسبته ب السالمة والصحة المهنية واعدوإلمامه بق عاملثقافة ال، ثم 68.8%نسبته

 تشريعات السالمة والصحة المهنية:

 السالمة والصحة المهنيةتشريعات من تطبيق  العاممؤسسات القطاع يستثني قانون العمل أن الدراسة أظهرت 

باإلضافة إلى تمييز. أو دون تحديد  الصحية للقواعد عاملخضوع العلى األردني على الرغم من نص الدستور 

من كثر أالتي تمتلك والمنشآت  ،عامال  ( 20مع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن ) التعاملأسس عدم توضيح 

نظام تشكيل اللجان ومشرفي في طبيعة عمل المنشأة وعدم مراعاة  ،واسثنائه لقطاعي التعليم والبنوك ،فرع

 وعدم وجود ،الجغرافي عن مراكز العالجعدها بُ و أنشأة يتم مراعاة طبيعة عمل الم كما ال، 1998السالمة لسنة 

نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية  في للمنشآت البعيدة جغرافياسعاف إو أما يحدد ضرورة توفير وسيلة نقل 

في الوظائف  العاملينالدورية لفئة الطبية  فحوصاتال تحديد وعدم، 1998( لسنة 42في المنشآت رقم ) للعمال

 .داريةاإل

نظام  في وسالمتهم العاملينتصميم موقع العمل على صحة ثر أولمخاطر الهندسية االرغونومية ا تحديدوال يتم 

عدم دقة ، إضافة الى 1998( لسنة 43والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم )الت اآلالوقاية والسالمة من 

 .الحدود العتبية للمواد الكيماوية المرفق بالنظام جدول
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 االستبيان

التي يزيد فيها االقتصادية جميع المنشآت في القطاعات ) من مجتمع الدراسة 10%تمثل ما نسبتهاختيار عينة  تم

مشرفي السالمة وملء  ،االقتصادية من مختلف القطاعاتمنشأة  381وعددها  (عامال   20 لىع العاملينعدد 

وجاءت النتائج  على  البيانات. في تحليل حصائياإل SPSSبرنامج استخدام و، لالستبيان والصحة المهنية فيها

 النحو التالي:

  تطب ق سياسة خاصة بالسالمة والصحة المهنية المنشآتأن من مجتمع الدراسة  88.2%اعتبر ما نسبته. 

 في  التعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية توفُّر من مجتمع الدراسة 86.8%ما نسبته  اعتبر

 .المنشآت

 جهاز وظيفي متخصص بالسالمة  آتالمنشفي يوجد ه أن من مجتمع الدراسة 78.0%ما نسبته  عتبرا

 .والصحة المهنية

 اجتماعات شهرية لمناقشة أمور السالمة  آت تعقدالمنش أن من مجتمع الدراسة 75.0%ما نسبته  اعتبر

 .والصحة المهنية

 العامنظيمي للمنشأة ترتبط مباشرة بالمدير إدارة السالمة على الهيكل التأن   80.6 %بين ما نسبته. 

  والحرارة المالئمة للعملنارة اإلوبيئة عمل آمنة من خالل توفير التهوية،  توفُّر 87.8%بين ما نسبته .

 ون باستخدامعاملال، ويلتزم ر جميع معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعملتوفُّ   85.6%نسبتهورأى ما 

 .80.8%تلك بما نسبته 

 المنشآت توفر كافة التجهيزات الالزمة لمكافحة الحرائقن أمن مجتمع الدراسة  90.2%ما نسبته فاد أ. 

  َّمعها التعامليتم رصد المخاطر المهنية وتقييمها وتحديد سبل أنه  81.6%ن ما نسبتهبي. 

  َّناية الطبية مكان للعو ،ينعامليتوفر كادر طبي لمتابعة الخدمات الطبية للأنه  76.0%ن ما نسبته بي

 .المصابينو أبالمرضى 

  َّما نسبتهأفاد ، وخطة تدريبية سنوية خاصة بالسالمة والصحة المهنية وجود 76.2%ن ما نسبته بي       

 .الجدد قبل مباشرتهم العمل العاملينيتم تدريب أنه  %82.4
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 تأهيلهم إلدارة ل كاف  برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية  أن 76.6%ما نسبته  تبراع

 .السالمة والصحة المهنية في المنشآت

  َّبكافة الصالحيات التي تساعده في ض وَّ يفمشرف السالمة والصحة المهنية أن  79.4%ن ما نسبته بي

 .التقليل من حوادث العمل

  َّمن  متابعة الجهات الرقابية الحكومية لمدى تطبيق التشريعات في المنشأة يقللن أ 84.6%ن ما نسبته بي

، ومؤهلة وقادرة على القيام 72.4%كافية من حيث عدد الزيارات بما نسبته نها أو، حوادث العمل

 .76.2%بالتفتيش المطلوب بما نسبته

  َّعلى  تهاقدرمن يزيد  في المنشأةتطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة أن  84.6%ن ما نسبته بي

 .مثيالتها من المنشآت منافسة

حول مدى التزام المنشآت بمتطلبات  هامؤشرات تدلُّ عليهما و ،العمل في المملكة إصاباتواقع لى إوبالنظر 

من ثغرات في التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع السالمة  اكتشافهما تم ووأسبابها،  السالمة والصحة المهنية

والفئات أسبابها وأعراضها  حيث المهنية من األمراضواقع عن وعدم وجود بيانات دقيقة  ،والصحة المهنية

 من خالل : ينعامليستدعي العمل على معالجتها وتوفير بيئة عمل آمنة لل فإنَّ هذا كل ه عرضة،األكثر 

 .تطوير برنامج تدريب مشرفي السالمة والصحة المهنية -

صابة األكثر تعرضا  لإلفئات العمل لل إصاباتوضع سياسات وبرامج عمل للحد والوقاية من حوادث و  -

 .الحوادثب

السالمة والصحة المهنية من الناحية همية أندوات توضح ب وإداراتها المنشآتصحاب أاستهداف   -

 .االقتصادية

 .المهنية واالعتالالت الصحية المرتبطة بالعمل األمراضوضع نظام تبليغ خاص ب  -

التي ذكرت في  بموجبه والتعليمات والقرارات الصادرةنظمة واألمعالجة نقاط الضعف في قانون العمل   -

 .هذه الدراسة

وضع استراتيجية وطنية و ،عامال   20من  أقلها فيتبني التقييم والتفتيش الذاتي في المنشآت التي يعمل   -

.والصحة المهنيةبالسالمة 
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 الفصل األول: المقدمة
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 :ةعامنبذة  

ملحوظا  في شتى المجاالت التعليمية واالقتصادية واالجتماعية وضعته على خريطة االهتمام  شهد األردن تقدما  

الموارد البشرية المؤهلة والقادرة على وتوفُّر  ،الدولي واالستثمار، وساعد على ذلك مناخ االستقرار الذي ينعم به

 أداء األعمال.

( 1,286,688ما مجموعه ) 2014 للعام لوزارة العملالتقرير السنوي وقد بلغ عدد المشتغلين األردنيين وفق 

 فردا   (1,460,817) قوة العمل األردنية هين إي أ متعطِّال ؛ (173,649بلغ عدد المتعطلين )و .ةعاملو عامال  

[1]. 

 كما يشير التقرير السنوي للمؤسسة -االجتماعيالضمان في المشتركة وة في األردن عاملال المنشآتوصل عدد و

 منشأة، وبلغ عدد المشتركين في الضمان االجتماعي( 43,438) 2014 للعام ة للضمان االجتماعيالعام

نا   (1,041,517)   .[2] عليهمؤمَّ

 وظروفه، من الموضوعات الرئيسة والمحورية السالمة والصحة المهنية وبيئة العملباالهتمام صبح أوقد 

 .س المال البشري واالقتصاديأر فهم ،والمنشآت التي يعملون فيها العاملينلضمان سالمة 

وتطوير التشريعات الخاصة بالعمل والسالمة والصحة المهنية إعداد في هذا الموضوع باالهتمام  تمثَّلو 

قانون المواصفات وقانون الصحة، ووالحماية االجتماعية كما هو في قانون العمل، وقانون الضمان االجتماعي، 

 عمان الكبرى.مانة وأالدفاع المدني، ونووية، قانون الطاقة الووالمقاييس، 

ويقوم معهد السالمة والصحة المهنية في مؤسسة التدريب المهني بعقد دورات تدريبية منتظمة في مجاالت 

السالمة، كما تنفذ وزارة العمل سنويا   يومشرف العاملينلسالمة والصحة المهنية لمستويات تتعلق بامتعددة 

من  مة والصحة المهنية، ويتم منح جوائز سنوية للمؤسسات المتميزة في هذا المجالالوطني للسالسبوع األ

مشرفي السالمة والصحة المهنية المتمثلين  شارت دراسات وزارة العمل لوجود نقص فيوأ. الضمان االجتماعي

 .[3]فنيا  ( 3212) و ( أخصائيا  222) ـب النقص يقدرو ،السالمة والصحة المهنية وفنيي ييأخصائب

المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية بالمشاركة في إعداد السياسات والتشريعات التي من شأنها إعداد ويُعنى 

تعزيز تنافسية المنشآت  إلى  وصوال   ،عالية تها بدرجةوالمحافظة على إنتاجي ،وتطوير قدرات الموارد البشرية

 األردنية.

  :هي،ة والصحة المهنية في األردن من ثالثة محاورتحليل واقع السالمفي هذه الدراسة  وتنطلق
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  (2014-2011المهنية لألعوام ) األمراضوحوادث العمل و صاباتإلحصائية اإلالبيانات. 

  السالمة والصحة المهنية لقضاياوالناظمة  ،المنشآتالتشريعات الوطنية المعتمدة في. 

   التشريعات الوطنية.ب المنشآتد يُّتقمدى 

ضعف االلتزام بمتطلبات التشريعات الوطنية المتعلقة بالسالمة و ألى مواطن القصور إللوصول وذلك 

وتقديم ، المنشآتوزيادة القدرة التنافسية بين لفرد انتاجية إفي تعزيز  هذه التشريعات ودور ،والصحة المهنية

مما  ،بطة بالموضوعمرت من إجراءات القانونية وغيرها التخاذ اإلجراءاتالتوصيات إلى الجهات المعنية 

 ه.إصاباتة حوادث العمل وعاملاإلجراءات الوقائية والعالجية لتجنيب األيدي ال من يعزز

 :الدراسةأهمية 

التي  األردنية الهاشمية، الدراسات في المملكة ائلكونها من أومن و ،دراسة في شموليتهاتكمن أهمية هذه ال

التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع السالمة دراسة و ها،وتحليل ،فيهاالعمل  إصاباتدراسة واقع  تتناول

حيث من  المنشآتوقياس آراء مجتمع الدراسة المتمثل بمشرفي السالمة والصحة المهنية في  ،والصحة المهنية

 ،المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيةخرى األالمعيقات والصعوبات والجوانب تحديد و ،تلك التشريعاتبالتزامهم 

 :يليعما الدراسة وتكشف  .الحماية والوقاية وغيرهاجراءات إ يب وتوفيركالتدر

 تحديد درجة خطورة العمل في القطاعاتل ا  مؤشريعطي  اهتحليلوالعمل  إصاباتإن معرفة واقع  .1

معرفة مصدر المخاطر الرئيسية التي لى إضافة باإل ،صابةلإلعرضة كثر األ والفئات ،االقتصادية

 .نوالعامليتعرض لها 

تحديد النقاط الرئيسية التي يجب التركيز عليها في توعية لالجهات الرقابية والمعنية  في توجيه ةساعدالم .2

 .السالمة والصحة المهنيةأسباب بخذ همية األأبتلك الفئات والقطاعات االقتصادية وتثقيف 

 اإلصابةمن  يناملعالفراد األوحماية  ،هامعدل وقوعو العمل إصاباتحوادث و عدد المساهمة في تقليل .3

تقليل استنزاف الموارد البشرية لى إمما يؤدي  ،بسبب خطورته اتالقطاع تلكللعمل في  متركهعدم و

مما  ،نتاجيةاإلزيادة  ومن ثمَّ  ،والراحة النفسية في العملمن واألباالستقرار  العاملينورفع شعور  ا،فيه

 .وتطويرها قتصاديةتلك القطاعات االفي المساعده على الحفاظ على له تأثير 

وجهة نظر منفذي هذه التشريعات من  بالحسباناألخذ مع  ،التشريعات فيحديد مواضع القصور ت .4

 .جهات رقابية معنية بذلكومؤسسات 
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تقديم توصيات تتعلق بالجوانب المرتبطة بتوفير ظروف عمل آمنة تحافظ على العناصر البشرية  .5

 والتجهيزات في المؤسسات.

 ومن ثمَّ  ،هإصاباتة حوادث العمل وعامللتجنيب األيدي ال ،والتصحيحيةاإلجراءات الوقائية من  يعزز وهذا كله 

 تعزيز تنافسية المنشآت األردنية.و ،االستثمار الرئيسي للمملكة هي التيالمحافظة على قدرات الموارد البشرية 

 :الدراسةأهداف 

 :لىإتهدف هذه الدراسة 

وحوادث العمل  إصاباتاصة بالسالمة والصحة المهنية من حيث البيانات اإلحصائية الخعداد إ .1

وفقا للقطاعات تشمل العدد والنوع والسبب والنتيجة و ،(2014-2011المهنية لألعوام ) األمراضو

 .الحرفية المنشآتمع التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات و ،االقتصادية

والناظمة لموضوع السالمة والصحة  المنشآتلمعتمدة في في تطوير التشريعات الوطنية اسهام اإل .2

حتى تكون شاملة وفاعلة بناء على واقع  ،المهنية األمراضوحوادث العمل و إصاباتالمهنية من حيث 

 .عليها الجهات المعنيةشراف وإتطبيقها 

ز من إجراءات السالمة والصحة المهنية  المنشآتتقي د مدى بيان  .3  .فيهابالتشريعات التي تُعز 

من حيث توفر معدات السالمة للوقاية  ،واقع السالمة والصحة المهنية وأسبابها في تحديد الفجوة .4

 .مكان العمل وبيئتهوترتيبات الحماية على التجهيزات، والشخصية، 

ف على مدى توف ر إجراءات الحماية من  .5 المواد، والمهنية الناتجة عن مخاطر البيئة،  األمراضالتعر 

 .األغبرة، الخووالغازات، بخرة األوالضوضاء، واإلضاءة، والتهوية، و

ف على مدى كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية،  .6  .التكاليفو، الوثائق والتقاريروبناء القدرات، والتعر 

وزيادة  ،نتاجيتهمإومعنوياتهم وتعزيز  العاملينالتعرف على أثر السالمة والصحة المهنية على استقرار  .7

 .تنافسيةالقدرة ال

ف على أثر دور مشرفي السالمة .8 وعلى الدور الرقابي لمفتشي وزارة العمل في تعزيز السالمة  ،التعر 

 .والصحة المهنية

 

 :الدراسةأسئلة 

 تية:عن األسئلة اآلجابة اإلحاول الدراسة ت

(  2014-2011ما هو واقع البيانات اإلحصائية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية في األردن لألعوام ) .1

 الحرفية؟ المنشآتلقطاعات الزراعة والصناعة والخدمات بما فيها 
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الرسمية  المنشآتما مدى توفُّر وشمولية التشريعات الناظمة للسالمة والصحة المهنية والمعتمدة لدى  .2

 والخاصة؟

 بالتشريعات المذكورة، وجوانب تطويرها لتصبح أكثر فاعلية؟ المنشآتما مدى التزام  .3

ين واستخدام تجهيزات تتوفر عاملجوة بين متطلبات السالمة والصحة المهنية للوقاية الشخصية للالف ما هي .4

 ؟من أدوات وتجهيزات المنشآتفيها التصاميم الواقية من الحوادث وبين ما توفره 

ض  .5  فيها؟ العاملينوأولويات الوقاية وحماية  ،في القطاعات لألمراض المهنية العاملينما مدى تعرُّ

 ومعنوياتهم؟نتاجيتهم إو العاملينوأثر بيئة العمل اآلمنة على استقرار  ،ونتائجها اإلصاباتي أسباب ما ه .6

 ؟جراءاتواإلمدى كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية لدى الجهات المعنية من حيث األعداد والتنوع ما  .7

 العمل؟ اتإصابفي التقليل من حوادث و والصحة المهنية أثر دور مشرفي السالمة ما  .8

 ؟المنشآتأثر وفاعلية التشريعات وتوفير متطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافسية  ما  .9

 ؟، وتطبيقهامتطلبات السالمة والصحة المهنيةبمعيقات االلتزام هي ما   .10

 :منهجية الدراسة
 

تم وضع  وقد .الدراسة لإلجابة عن أسئلة ،الكمي والنوعي :هذه الدراسة وصفية تحليلية، تجمع بين األسلوبين

 العامةمؤسسة المن  التي تم الحصول عليها العمل إصاباتالمتعلقة بالبيانات الالزمة لى إإضافة  ،استبيان

 .مان االجتماعيللض

مقابلتهم  تتم الذين /مشرفي السالمةالمنشآتعدم تجاوب معظم  ،من أبرز التحديات التي واجهها فريق العملو

 منها: ،سبابألعدة  ،تهابتعبئلم يقوموا  ،باستبانة وتزويدهم

 .(االستبانة لغاية الدراسة فقطن أ إيضاحعلى الرغم ) تترتب عليهم قانونيةتبعات ي أمن الخوف  .1

 فيها. فأكثر عامال   20على الرغم من وجود  عدم وجود مشرف سالمة مهنية في هذه المنشآت .2

  .مخالفتهم تشريعات السالمة والصحة المهنية .3
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 :تمع وعينة الدراسةمج
 

 :العمل إصابات
 

تم الحصول عليها التي  ،2014 إلى  2011خالل الفترة من  المهنية األمراضو لعمال إصاباتتضم حوادث و

 :وكانت حسب المتغيرات التالية ،مان االجتماعيللض العامةمؤسسة المن مركز المعلومات في 

 

 

 :نااالستبي

 العاملينالتي يزيد فيها عدد  في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمات المنشآتمجتمع الدراسة جميع  يشمل

قانون خص وباأللتوفر مشرف معني بالسالمة والصحة المهنية فيها وفق التشريعات النافذة  عامال   20 ىلع

 .القطاعاتمن مختلف  مؤسسة 381وعددها من مجتمع الدراسة  10%تمثل ما نسبته اختيار عينة  وتم .العمل

 لىع العاملينتي يزيد فيها عدد وتوزيعها على القطاعات االقتصادية ال المنشآت( عدد 1رقم ) الجدوليوضح و

عينة الدراسة  في المنشآت بلغ عددو مؤسسة حسب بيانات الضمان االجتماعي. 3722يبلغ عددها و ،عامال   20

 .مختلف القطاعات االقتصاديةمؤسسة من  381ما مجموعه 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  اإلصابةسبب. 

  اإلصابةنوع. 

  الجسمفي  اإلصابةمكان. 

 الفئة العمرية للمصاب. 

 جنس المصاب. 

 جنسية المصاب. 

  جتماعياالفروع الضمان. 

 حجم العمالة في المنشأة. 

 فترة عمل المصاب. 

 اإلصابة نتيجة. 
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 .الدراسة عينة فيو االجتماعي للضمان العامة مؤسسةال بيانات حسب رئيسي قطاع كل في المنشآت ددع :1رقم الجدول

رمز القطاع 

 الرئيسي
 اسـم القطـاع الرئيسي

1للضمان االجتماعي العامةمؤسسة بيانات ال
2الدراسة عينة 

 

 )%( النسبة عدد المنشآت
عدد 

 المنشآت
 )%( النسبة

 1.6 6 0.8 28   ةجوالحراوالصيد  ةالزراع 1

 0.8 3 1.0 36 التعدين واستغالل المحاجر   2

 44.6 170 23.1 859   ةالتحويليالصناعات  3

 1.3 5 0.5 17 إمدادات الكهرباء والغاز والماء   4

 7.1 27 6.8 254 اإلنشاءات   5

 11.5 44 18.3 682 تجارة الجملة والتجزئة   6

 3.7 14 7.1 263 السياحة   7

 1.8 7 6.2 231 النقل والتخزين واالتصاالت   8

 1.6 6 3.0 112   ةالمالي ةالوساط 9

 4.5 17 8.1 302   ةيجاريواإلالعقارية  ةنشطاأل 10

 4.5 17 5.9 220 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة ةداراإل 11

 10.8 41 11.5 428 التعليم   12

 3.7 14 3.8 143 الصحه والعمل االجتماعي   13

 2.1 8 3.4 126   ةالمجتمعي ةنشطة الخدمأ 14

 0.5 2 0.6 21   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير  15

 100 381 100.0 3722 جمالياإل  
 : عينة الدراسة.2، للضمان االجتماعي العامةبيانات المؤسسة :  1المصدر:

ن أالحظ يُ و ،في عينة الدراسة المنشآتعمالة في حجم اللالتوزيع النسبي و عددال إلى (2رقم ) الجدولويشير 

 .للمؤسسات الصغيرة هي كبراألالنسبة 
 

 .الدراسة عينة في المنشأة في العمالة حجمل النسبي التوزيعو العدد :2رقم الجدول

 النسبة المئوية )%( التكرار حجم العمالة في المنشأة

 20-50 139 36.5 

 51-100 66 17.3 

 101-200 43 11.3 

 201-500 63 16.5 

 18.4 70 500من كثر أ

 100 381 المجموع

 عينة الدراسة. المصدر:

 

 :الدراسةدوات أ

للمالحظات الواردة من الفريق المشرف على المشروع وبعض االستشاريين  ا  عتماده تبعاويان إعداد االستب تم

 ،في مختلف القطاعات االقتصادية المنشآتومن ثم تم توزيعه على  ،لصحة المهنيةفي مجال السالمة واوالخبراء 

 .في التحليل حصائياإل SPSSبرنامج استخدام و، وتعبئته من قبل مشرفي السالمة والصحة المهنية فيها
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 :جمع البيانات وتجهيزها
 

 للوصول إلىتحليلها و ،عيللضمان االجتما العامة المؤسسةالعمل من  إصاباتبيانات  تم الحصول على

 الكشف عنو ،جمع التشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية ودراستها وتحليلهالى إضافة باإل ،االستنتاجات

الحاسوب لى إالبيانات دخال إو هاتم تجميعفقد  أما فيما يتعلق باالستبانات .نقاط القصور فيها وكيفية معالجتها

والحصول على نتائج رقمية باالعتماد على  ،حصائياإل SPSSعلى برنامج االعتماد وتحليلها من خالل 

المصداقية في االستبيان ن أوقد وجد  مقياس ليكرت الخماسي.ساس أعلى  المتوسطات الحسابية والنسب المئوية

الرئيسية  المحاورو .1من  ا  جدوهي قريبة  0.97( لالستبيان ككل لفاأالثبات ) معاملفقد بلغ  ،كانت بدرجة عالية

 .(3رقم ) الجدولفي االستبيان موضحة في 

 .  الرئيسية المحاور نحو الدراسة مجتمع التجاهات الثبات عاملوم المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات  :3رقم الجدول

 (لفاأالثبات ) عاملم اهاالتج درجة الموافقة% االنحراف المعياري الوسط الحسابي المحور

بتشريعات السالمة  المنشآتمدى التزام 

والصحة المهنية وجوانب تطويرها لتصبح 

 فاعليةكثر أ

 0.92 موافق بشدة 84.40 0.616 4.22

تحديد الفجوة بين متطلبات السالمة والصحة 

ين واستخدام عاملالمهنية للوقاية الشخصية لل

قية من تجهيزات تتوفر فيها التصاميم الوا

من أدوات  المنشآتالحوادث وبين ما توفره 

 وتجهيزات

 0.93 موافق 83.40 0.623 4.17

في القطاعات  العاملينمدى تعرض 

لألمراض المهنية وأولويات الوقاية وحماية 

 فيها العاملين

 0.93 موافق 76.60 0.938 3.83

ونتائجها وأثر بيئة العمل  اإلصاباتأسباب 

نتاجيتهم إو العامليناآلمنة على استقرار 

 ومعنوياتهم

 0.93 موافق بشدة 84.80 0.736 4.24

كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية لدى 

الجهات المعنية من حيث األعداد والتنوع 

 جراءاتواإل

 0.90 موافق 75.40 0.704 3.77

ي السالمة والصحة يأثر مشرفي وأخصائ

 إصاباتالمهنية في التقليل من حوادث و

 لالعم

 0.91 موافق 79.60 0.869 3.98

وفاعلية التشريعات وتوفير متطلبات ثر أ

السالمة والصحة المهنية على تنافسية 

 المنشآت

 0.60 موافق 78.00 0.678 3.9

متطلبات السالمة بما هي معيقات االلتزام 

 ، وتطبيقهاوالصحة المهنية
 0.88 محايد 64.40 0.797 3.22

 0.86 موافق 79.20 0.736 3.96 وميةدور الجهات الرقابية الحك

 0.97 موافق 79.00 0.539 3.95 الدرجة الكلية

 للعينة. حصائياإل SPSSبرنامج  تحليلالمصدر: نتائج 
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 :المصطلحات
 

في مجموعة البحث  (عامل)أو مئة الف  عامللف أالعمل لكل  إصابات: يساوي عدد اإلصاباتمعدل وقوع 

التي  اإلصابات، حيث يبين عدد [4] ئة عمرية...الخ( خالل فترة زمنية محددةفأو قطاع اقتصادي أو )منشأة 

 ين. عاملللمنة اآلمدى توفر بيئة العمل لى إحيث يشير هذا المعدل  عامللف أيتعرض لها 

 

 = اإلصاباتمعدل وقوع 
   1000خالل فترة زمنية  العمل إصاباتعدد 

 خالل فترة زمنية الدراسةأو في مجموعة البحث  العاملينعدد 

 

التي تضيع بسبب وقوع األيام يمكن من معرفة عدد  فعلية؛ إذيحسب لكل مليون ساعة عمل : معدل الشدة

 نوالعاملالتي تعرض لها  صاباتإلمدى شدة ال ا  مؤشريعطي ، [4]خالل ساعات العمل عامللل اإلصابة

 صاباتإلأيام التعطُّل عدم توفر عدد  احتسابه بسببمكانية إلعدم  ا  نظر ،هذه الدراسة إليها تتطرقلم و، نوالمصاب

% من 40من أكثر تشكل التي  ،العمل إصاباتمن اشتراكات تأمين  1%العمل للحاصلين على تخفيض 

  .في المملكة العاملينعدد ساعات العمل الفعلية لكل جمالي إ عنعدم توفر بيانات و ،العاملين

 

 في بما ،بسببه عمله أو تأديته أثناء عامللل وقع ضرر صحي ناشئ عن حادثو أبأذى  اإلصابة العمل:صابة إ

 اإلصابي  والعجز  ،الشافية اإلصابةمل على النتائج: توتش، منه عودته أو لعمله خالل ذهابه له يقع حادث لك ذلك

 .والوفاة، 30%من أقلو فأكثر %30

 

شعارات إوفي هذه الدراسة تشمل جميع  .اإلصابة حادثة متعلقة بالعمل قد تتسبب في حدوث  حادث العمل:

 للضمان االجتماعي. مةالعامؤسسة اللى إوردت حوادث العمل التي 

 

ويشمل إمرته، لصاحب العمل وتحت تابعا  ويكون أجر لقاء عمال  يؤدي أو أنثى كان ذكرا  كل شخص  :العامل

 .[5] كان قيد التجربة والتأهيل ومناألحداث ذلك 

 

 

 

 معدل الشدة =
  1,000,000 خالل فترة زمنية الجديدة  صاباتإلعمل الناتجة عن اعن ال التعطُّليام أعدد 

 الدراسة خالل فترة زمنيةأو في مجموعة البحث   العاملينعدد ساعات العمل الفعلية لجميع 
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 جع:االمر

 :لك على موقع الوزارة(، ومتوفر كذ21، صفحة )2014 لعاملالتقرير السنوي لوزارة العمل ( 2015وزارة العمل. ) .1

http://www.mol.gov.jo                

 

(، 24-22، الصفحات )2014 لعاملللضمان االجتماعي التقرير السنوي ( 2015للضمان االجتماعي. ) العامةالمؤسسة  .2

  http://www.ssc.gov.jo:  للضمان االجتماعي العامةومتوفر كذلك على موقع المؤسسة 

، عمان، قسم السالمة والصحة المهنية، (44. )صالوطني للسالمة والصحة المهنيةالتوصيف ( 2012وزارة العمل. ) .3

   .األردن

 

4. Taswell, K. & Wingfield-Digby, P. (2008) Occupational injuries statistics from 

household surveys and establishment surveys, An ILO Manual on Methods. (pp. 60-

61), International Labour Office, Geneva. 

 

 ، ومتوفر كذلك على موقع الوزارة:1996لسنة  8العمل وتعديالته رقم ( قانون 2010وزارة العمل. ) .5

http://www.mol.gov.jo              
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 (:2014-2011)منحى حوادث العمل خالل الفترة 

 2011 العامربع سنوات من للضمان االجتماعي خالل األ العامة ؤسسةالمعدد الحوادث التي سجلت لدى انخفض 

 2014 العامخالل  ا  حادث 15395لى إانخفضت  2011 العامخالل  ا  حادث 16870بلغت  ؛ إذ  2014 العامحتى 

 2012و 2013ي  عاملى نسبة انخفاض بين عأوقد كانت  .2013 العاممقارنة ب 3%بنسبة انخفاض بلغت 

. وهذا قد يعود إلى زيادة الوعي وااللتزام بالسالمة والصحة المهنية، (1يوضح الشكل رقم )كما  4.7%بنسبة

 .وعدم اإلبالغ عن الحوادث البسيطة، وزيادة فعالية الدور الرقابي للجهات المعنية

 
 .2014 – 2011 األعوام خالل تغيرها ونسبة االجتماعي الضمان بها بُلِّغ التي الحوادث دعد: 1الشكل رقم 

 

 

 العمل: إصابات

 :اإلصابةمعدالت وقوع 
 

، 2014 العامحتى  2011 العامخالل الفترة من  العمل إصاباتعلى معظم  قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ 

من  43.7%بنسبة 2011 العامعمل في  اتصابإ 6007بلغت ا؛ إذ نفسهالفترة  بالرغم من انخفاض عددها خالل 

العمل  إصاباتبلغت و اإلصابات.من إجمالي  37.4%بنسبة 2014 العامصابة في إ 4777و اإلصابات،إجمالي 

اإلصابات من إجمالي  11.5%بنسبة  2011 العامصابة عمل في إ 1578في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 

العمل  إصاباتفي حين بلغت   اإلصاباتمن إجمالي  13.7%بنسبة  2014 العامابة في صإ 1752لى إارتفعت 

لى إانخفضت  ،اإلصاباتمن إجمالي  12.4%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 1701في قطاع اإلنشاءات 

 (.4رقم ) الجدولكما يوضح   ،اإلصاباتمن إجمالي  12.8%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 1629
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 .االقتصادي القطاع حسب 2014 – 2011 األعوام خالل ونسبتها العمل إصابات عدد: 4 رقم الجدول

 اسم القطاع

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 37.4 4777 41.9 5374 44.1 5966 43.7 6007   ةالتحويليالصناعات 

 13.7 1752 13.8 1775 13.0 1766 11.5 1578 تجارة الجملة والتجزئة  

 12.8 1629 10.3 1315 9.6 1301 12.4 1701 اإلنشاءات  

 11.5 1467 11.1 1419 10.5 1420 11.2 1544 الفنادق والمطاعم  

 5.3 678 4.9 633 4.5 612 4.5 617 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة ةداراإل

 3.6 459 2.8 362 2.4 327 2.5 342 النقل والتخزين واالتصاالت  

 3.6 459 3.8 490 3.6 485 3.3 459 والعمل االجتماعي   ةالصح

 3.5 448 3.0 379 3.0 410 2.1 288   ةيجاريواإلالعقارية  ةنشطاأل

 3.2 409 2.3 297 2.5 340 2.4 326 التعليم  

 1.6 207 1.6 202 2.2 303 2.6 361 اء والغاز والماء  إمدادات الكهرب

 1.5 197 1.7 219 1.5 209 1.3 183 التعدين واستغالل المحاجر  

 0.8 96 1.2 154 1.2 164 1.1 158   ةوالحراجوالصيد  الزراعة

 0.7 93 0.9 111 1.0 130 0.7 97   ةالمالي ةالوساط

 0.6 75 0.6 74 0.6 80 0.5 63   ةالمجتمعي ةالخدمنشطة أ

 0.1 10 0.1 15 0.2 21 0.1 18   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

ألداء  ا  ن أفراداألسر الخاصة التي تعيِّ 

 األعمال المنزلية
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 100.0 12756 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 المجموع

 ي.للضمان االجتماع العامة: المؤسسة المصدر

 

 

فقد  2012 العامباسثناء  2014 – 2011 األعوامخالل نشاءات اإلالعمل في قطاع  صاباتإلمعدل وقوع على أبلغ 

عمل لكل صابة إ 48.9نشاءات اإلالعمل في قطاع  إصاباتبلغ معدل وقوع و .كان لقطاع الصناعات التحويلية

 ثم ارتفع ليصل ،2013 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 37.2لى إانخفض  2011 العامفي  عامل 1000

 إصاباتبلغ معدل وقوع  الذيالفنادق والمطاعم  قطاعيليه ، 2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 44.7

 عامل 1000عمل لكل صابة إ 35.9لى إانخفض  2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 46.8 فيه العمل

قطاع الصناعات في أما  .2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 36.2لى إثم ارتفع  ،2013 العامفي 

على انخفض  2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 44.9العمل  إصاباتبلغ معدل وقوع فقد  التحويلية

كما هو موضح في  ،2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 29.4لى إعوام أربع األمتواصل خالل  نحو

 (.5قم )ر الجدول
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 حسب القطاع االقتصادي. 2014 – 2011 األعوامخالل  عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع  :5الجدول رقم

 االقتصادي اسم القطاع
 عامل 1000لكل  اإلصابةمعدل وقوع 

2011 2012 2013 2014 

 44.7 37.2 38.6 48.9 اإلنشاءات  

 36.2 35.9 40.9 46.8 والمطاعم   الفنادق

 29.4 34.3 42.9 44.9   ةالصناعات التحويلي

 21.7 23.4 19.9 18.3 التعدين واستغالل المحاجر  

 20.5 34.9 32.0 29.7   والحراجةوالصيد  الزراعة

 18.1 18.9 19.4 18.0 تجارة الجملة والتجزئة  

 17.3 19.8 30.4 36.1 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 14.4 16.6 17.2 17.4 والعمل االجتماعي   الصحة

 13.7 10.9 10.5 11.0 النقل والتخزين واالتصاالت  

 10.2 9.3 13.5 9.7   واإليجاريةنشطه العقارية األ

 4.7 3.9 4.9 4.8 التعليم  

 3.4 3.8 3.0 2.6   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 3.1 4.0 4.7 3.6   ةالمالي ةالوساط

 3.1 6.0 11.0 9.4   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 1.6 1.5 1.6 1.6 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 0.0 0.0 0.0 0.0 ألداء األعمال المنزلية ا  ن أفراداألسر الخاصة التي تعيِّ 

 12.2 13.0 14.5 15.3 المجموع

 .عيللضمان االجتما العامةالمؤسسة  المصدر:

 

 

 :اإلصابةسبب 
 

فقد  .2014 العامحتى  2011 العامالعمل خالل الفترة من  إصاباتلى إالمؤدية سباب كثر األأهو شخاص األسقوط 

من إجمالي  28.3%بنسبة 2011 العامعمل في صابة إ 3894شخاص األالناجمة عن سقوط  اإلصاباتبلغ عدد 

من إجمالي  32.0%بنسبة  2014 العامعمل في ابة صإ 4084متواصل حتى بلغ  على نحوارتفع  اإلصابات

من  13.5%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 1862شياء األالناجمة عن سقوط  اإلصاباتبلغ عدد و .اإلصابات

 اإلصاباتأما عدد  .اإلصاباتمن إجمالي  15.5%بنسبة  2014 العامعمل في صابة إ 1981و  اإلصاباتإجمالي 

 اإلصاباتمن إجمالي 14.6%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 2004مل اليدوي فقد بلغ العدوات أالناجمة عن 

 (.6رقم ) الجدولكما يوضح  ، اإلصاباتمن إجمالي  15.1%بنسبة  2014 العامعمل في صابة إ 1923و
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 .اإلصابةحسب سبب  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد :6الجدول رقم

 اإلصابةسبب 

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 32.0 4084 30.7 3936 28.5 3861 28.3 3894 شخاصاألسقوط 

 15.5 1981 16.0 2046 13.5 1821 13.5 1862 شياءاألسقوط 

 15.1 1923 13.3 1704 14.6 1970 14.6 2004 العمل اليدويدوات أ

 10.2 1305 12.7 1634 8.5 1147 7.4 1016 بهاصطدام الا أو شياءاألالسير على 

 6.9 877 7.4 948 9.3 1261 12.2 1681 ماكناتالاآلالت و

 6.5 831 6.8 877 6.5 885 6.1 844 حوادث الطريق

 3.1 397 2.8 353 2.7 364 2.1 293 أو بينها شياءأاالنحصار داخل 

 2.2 281 1.8 234 6.8 924 9.5 1306 عوامل أخرى

 1.9 246 1.6 206 2.7 361 0.6 87 الجهد المفرط والحركات العنيفة

 1.5 195 1.8 228 1.5 203 1.1 157 ةكيماويمواد 

 1.2 148 1.1 142 1.0 133 0.9 128 لمس المواد الساخنه أو الباردة

 1.1 141 0.9 117 1.3 181 0.8 111 انفجارات وحرائق

 0.8 104 0.7 96 0.8 102 0.7 92 هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس

 0.7 93 0.9 109 1.0 138 0.6 77 وسائل النقل ومعدات الرفع

 0.7 83 0.8 97 0.8 105 0.9 126 بيئة العمل

 0.2 29 0.3 35 0.3 34 0.1 19 حادث جنائي

 0.2 23 0.1 19 0.2 22 0.1 17 الحيوانات ومنتجاتها

 التعرض للمواد الكيماوية
 

0.0 
 

0.0 6 0.0 4 0.0 

 0.0 4 0.0 6 0.1 7 0.1 13 ةالمشعالتعرض للمواد 

 غبرةلألالتعرض 
 

0.0 
 

0.0 18 0.1 2 0.0 

 مع الحيوانات ومنتجاتها التعامل
 

0.0 
 

0.0 1 0.0 
 

0.0 

 التعرض للضجيج واالهتزازات
 

0.0 
 

0.0 1 0.0 
 

0.0 

 100.0 12758 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 الكليالمجموع 

 للضمان االجتماعي. العامةلمؤسسة ا المصدر:

 

فقد  ،شخاصاألسقوط هو  2014 العامالعمل في قطاع الصناعات التحويلية في  صاباتإلالمؤدية سباب األأكثر و

يليه  ،اإلصاباتمن إجمالي  25.5%مل بنسبة عصابة إ 1219شخاص األالناجمة عن سقوط  اإلصاباتبلغ عدد 

صابة إ 735 بـالعمل اليدوي دوات أثم ، اإلصاباتمن إجمالي  17.9%عمل بنسبة صابة إ 857بـ شياء األسقوط 

من إجمالي  12.9%عمل بنسبة صابة إ 616والماكنات بـ الت اآلثم ،  اإلصاباتمن إجمالي  15.4%عمل بنسبة 

نسبة على أشخاص األالناجمة عن سقوط  اإلصاباتع الزراعة والصيد والحراجة فقد شكلت أما في قطا .اإلصابات

 العمل اليدويدوات أعن الناجمة  اإلصاباتيليه  ،اإلصاباتمن إجمالي  35.4%إصابة بما نسبته 34بلغ عددها ف

الناجمة عن سقوط  اإلصابات شكلتخدمات وفي قطاع ال .اإلصاباتمن إجمالي  18.8%بما نسبته إصابة  18بـ 

الناجمة  اإلصاباتليه ت ،اإلصاباتمن إجمالي  35.1%إصابة بما نسبته  2127بلغ عددها فنسبة على أشخاص األ

 (.7رقم ) الجدولكما يوضح  ،اإلصاباتمن إجمالي 15.5% إصابة بما نسبته  939العمل اليدوي بـ دوات أعن 
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وقطاع الخدمات خالل  الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :7الجدول رقم

 .اإلصابةحسب سبب  2014 العام

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

 العدد اإلصابةسبب 
النسبة 

)%( 
 العدد اإلصابةسبب  

النسبة 

)%( 
 دالعد اإلصابةسبب 

النسبة 

)%( 

 35.11 2127   األشخاصسقوط  35.42 34   األشخاصسقوط  25.51 1219   األشخاصسقوط 

 15.50 939 العمل اليدوي   أدوات 18.75 18 العمل اليدوي   أدوات 17.94 857   األشياءسقوط 

 12.84 778   األشياءسقوط  12.50 12   األشياءسقوط  15.38 735 العمل اليدوي   أدوات

 شياءأاالنحصار داخل  12.89 616 ماكنات  الاآلالت و

   أو بينها

 أو األشياءالسير على  8.33 8

 صطدام بها  الا

603 9.95 

 أو األشياءالسير على 

 صطدام بها  الا

 أو األشياءالسير على  9.75 466

 صطدام بها  الا

 9.38 568 حوادث الطريق   8.33 8

 شياءأاالنحصار داخل 

   اأو بينه

 2.97 180 ماكنات  الاآلالت و 4.17 4 ماكنات  الاآلالت و 4.58 219

 2.81 170 خرى  أعوامل  3.13 3 حوادث الطريق   3.60 172 حوادث الطريق  

الجهد المفرط 

 والحركات العنيفة  

 شياءأاالنحصار داخل  3.13 3   ةكيماويمواد  1.88 90

   أو بينها

135 2.23 

التعرض للتيار  1.76 84   ةكيماويمواد 

   هالكهربائي أو لمس

الجهد المفرط  2.08 2

 والحركات العنيفة  

117 1.93 

الجهد المفرط  1.74 83 عوامل أخرى  

 والحركات العنيفة  

 1.54 93   ةكيماويمواد  1.04 1

 ةالساخنلمس المواد  1.04 1 الحيوانات ومنتجاتها   1.38 66 انفجارات وحرائق  

 دة  أو البار

90 1.49 

 ةالساخنلمس المواد 

 أو الباردة  

 1.12 68 انفجارات وحرائق   1.04 1 عوامل أخرى   1.07 51

وسائل النقل ومعدات 

 الرفع  

أو  ةالساخنلمس المواد  1.00 48

 الباردة  

التعرض للتيار  1.04 1

   هالكهربائي أو لمس

55 0.91 

التعرض للتيار 

   هالكهربائي أو لمس

 0.78 47 بيئة العمل   100.00 96 المجموع 0.73 35

وسائل النقل ومعدات     0.42 20 بيئة العمل  

 الرفع  

42 0.69 

 0.41 25 حادث جنائي      0.10 5 الحيوانات ومنتجاتها  

التعرض للمواد 

 الكيماوية  

 0.25 15 الحيوانات ومنتجاتها      0.08 4

 0.02 1   ةالمشعلمواد التعرض ل    0.08 4 حادث جنائي  

 100.00 6058 المجموع    0.04 2 غبرة  لألالتعرض 

التعرض للمواد 

   ةالمشع

2 0.04       

       100.00 4778 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 :اإلصابةنوع 
 

 العام حتى 2011 العاملفترة من خالل ا والكسور بالرضوض والجروح اإلصابةالعمل في  إصاباتنواع أتركزت 

من إجمالي  34.9%بنسبة  2011 العامعمل في  إصابة 4800بالرضوض  اإلصاباتفقد بلغ عدد   2014

 اإلصابات تليها ،صاباتمن إجمالي اإل 34.7%بنسبة  2014 العامعمل في صابة إ 4429لى إانخفض  صاباتاإل

عمل في صابة إ 3334و  اإلصاباتمن إجمالي  27.8%ة بنسب 2011 العامعمل في صابة إ 3821بالجروح بـ 

 2011 العامعمل في  إصابة 1641بالكسور بـ  صاباتثم اإل ،اإلصاباتمن إجمالي 26.1% بنسبة  2014 العام
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من إجمالي  13.9%بنسبة  2014 العامعمل في  إصابة 1778و  اإلصابات% من إجمالي 11.9بنسبة 

 (.8رقم ) جدولالكما هو موضح في   ،اإلصابات

 

 .اإلصابةحسب نوع  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :8الجدول رقم

 اإلصابةنوع 

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 34.7 4426 35.5 4545 35.7 4827 34.9 4800 رضوض  

 26.1 3334 27.3 3499 26.8 3622 27.8 3821 جروح  

 13.9 1778 13.8 1766 12.9 1747 11.9 1641 كسور  

 10.4 1326 9.5 1224 8.6 1169 7.5 1036 جزع وخلع والتواء  

 4.3 550 3.4 430 4.9 662 7.5 1033 المحددة   اإلصاباتأنواع أخرى من 

 3.9 494 3.9 496 3.8 509 3.7 512 حروق  

 3.0 389 3.0 389 3.5 471 3.6 490 العين  في  ةجسام غريبأ

 1.7 217 1.7 216 1.7 229 1.5 208 بتر واستئصال  

 0.7 94 0.5 69 0.8 104 0.4 59 داخلية  عضاء أصدمات وضربات 

 0.5 65 0.4 51 0.6 78 0.4 53 آثار التيار الكهربائي  

 0.3 43 0.5 65 0.4 56 0.4 54 دوى  تسممات حادة وع

 0.2 26 0.2 26 0.3 37 0.1 15 حالة مرضية  

 تسمم كيماوي  
 

0.0 
 

0.0 6 0.0 4 0.0 

   *خرىأ
 

0.0 12 0.1 27 0.2 3 0.0 

 تقرح جلدي  
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 1 0.0 

 صمم مهني  
 

0.0 
 

0.0 1 0.0 
 

0.0 

 بالرئة  ب رُّ تو تأر تغبُّ 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 

 100.0 12756 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 .هتزازاتواالالضجيج و آثار الطقسو الغرقو الحرارة والضوءو اإلشعاعات ؛التأثر منتشمل  :المحددة اإلصاباتأنواع أخرى من  *

 
 

بلغ فالعمل  إصاباتنسبه في على أ 2014 العامع الصناعات التحويلية في في قطابالرضوض  اإلصاباتشكلت 

بنسبة  إصابة 1381بـ  بالجروح صاباتاإل تليها ، اإلصاباتمن إجمالي  32.7%بنسبة  إصابة 1563ها عدد

 في ، اإلصاباتمن إجمالي  13.8%بنسبة إصابة 661بـ بالكسور  اإلصاباتثم  ، اإلصابات% من إجمالي 28.9

في قطاع الزراعة و .اإلصاباتمن إجمالي  2.7%بنسبة إصابة 128بالبتر واالستئصال  اإلصاباتحين بلغ عدد 

من إجمالي  34.4%بما نسبته  إصابة 33بلغ عددها فنسبة على أبالجروح  اإلصاباتصيد والحراجة شكلت وال

وفي قطاع  .صاباتجمالي اإلمن إ 25.0%نسبته  بماإصابة  24بـ  بالرضوض اإلصابات اليهت ،اإلصابات

من إجمالي  35.3%نسبته  بماإصابة  2138بلغ عددها فنسبة على أ بالرضوض اإلصاباتالخدمات شكلت 

 الجدولكما يوضح  ،اإلصاباتمن إجمالي  25.8%نسبته  بماإصابة  1564بـ  بالجروح اإلصابات تليها اإلصابات

  .(9رقم )
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وقطاع الخدمات خالل  الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :9الجدول رقم

 .اإلصابةحسب نوع  2014 العام

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

 العدد اإلصابةنوع 
النسبة 

)%( 
 العدد اإلصابةنوع 

النسبة 

)%( 
 العدد صابةاإلنوع 

النسبة 

)%( 

 35.30 2138 رضوض 34.38 33 جروح 32.72 1563 رضوض

 25.82 1564 جروح 25.00 24 رضوض 28.91 1381 جروح

 13.32 807 كسور 15.63 15 جزع وخلع والتواء 13.84 661 كسور

 9.87 598 جزع وخلع والتواء 14.58 14 كسور 11.14 532 جزع وخلع والتواء

 2.08 2 آثار التيار الكهربائي 4.48 214 حروق
أنواع أخرى من 

 المحددة اإلصابات
372 6.14 

 4.01 243 حروق 2.08 2 بتر واستئصال 3.41 163 العينفي  ةجسام غريبأ

 2.10 127 العينفي  ةغريبجسام أ 2.08 2 تسممات حادة وعدوى 2.68 128 بتر واستئصال

أنواع أخرى من 

 المحددة اإلصابات
 1.32 80 بتر واستئصال 2.08 2 قحرو 1.05 50

صدمات وضربات 

 داخليةعضاء أ
 1.04 1 العينفي  ةجسام غريبأ 0.86 41

صدمات وضربات 

 داخليةعضاء أ
43 0.71 

 0.42 20 آثار التيار الكهربائي
أنواع أخرى من 

 المحددة اإلصابات
 0.61 37 آثار التيار الكهربائي 1.04 1

 0.43 26 تسممات حادة وعدوى 100.00 96 جموعالم 0.23 11 تسممات حادة وعدوى

 0.15 7 حالة مرضية
   

 0.26 16 حالة مرضية

 0.08 4 تسمم كيماوي
   

 0.02 1 *خرىأ

 0.04 2 *خرىأ
   

 0.02 1 تقرح جلدي

 100.00 4777 المجموع
   

 100.00 6057 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 .هتزازاتالضجيج واالو آثار الطقسو الغرقو الحرارة والضوءو اإلشعاعات ؛التأثر منتشمل  :صابات المحددةأنواع أخرى من اإل *

 

 :في الجسم  اإلصابةمكان 
 

 حتى 2011 العامخالل الفترة من المصاب جسم في العليا طراف األب اإلصابةفي  العمل إصاباتمعظم تركزت 

من  45.9%بنسبة  2011 العامعمل في  إصابة 6303العليا طراف األب صاباتاإلفقد بلغ عدد  ،2014 العام

 تليها ،اإلصاباتمن إجمالي  45.1%بنسبة  2014 العامعمل في  إصابة 5759لى إ انخفض ،اإلصاباتإجمالي 

 ،اإلصاباتمن إجمالي  28.4%بنسبة  2011 العامفي  إصابة 3907بلغ عددها و ،السفلىطراف باأل اإلصابة

بلغ و ،الرأسفي  اإلصابةثم  ،اإلصاباتمن إجمالي  28.3%بنسبة  2014 العامفي  إصابة 3610لى إت انخفض

 العامفي  إصابة 1375لى إت انخفض ،اإلصاباتمن إجمالي  12.3%بنسبة  2011 العامفي  إصابة 1687 عددها

 (.10رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،اإلصاباتمن إجمالي  10.8%بنسبة  2014
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 .في الجسم اإلصابةمكان  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :10رقم الجدول

 في الجسم اإلصابةمكان 

2011 2012 2013 2014 

 العدد
 النسبة 

)%( 
 العدد

 النسبة 

)%( 
 العدد

 النسبة 

)%( 
 العدد

 النسبة

 )%( 

 45.1 5759 46.2 5923 45.5 6164 45.9 6303 األطراف العليا  

 28.3 3610 28.2 3615 28.1 3803 28.4 3907 األطراف السفلى  

 10.8 1375 11.3 1450 11.4 1539 12.3 1687 الرأس  

 7.9 1014 7.7 989 7.2 975 6.8 928 جميع أجزاء الجسم  

 4.9 619 3.7 477 4.3 579 4.0 543 الظهر  

 2.5 319 2.3 294 2.8 379 2.0 271 اخلية  الدعضاء واألالجذع 

 0.4 54 0.5 65 0.7 88 0.6 87 الرقبة  

 100.0 12756 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

 

جسم لالعليا طراف األب صابةاإلفي  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  العمل إصاباتتركزت معظم 

السفلى طراف باأل اإلصابة تليها ،اإلصاباتمن إجمالي  49.2%بنسبة  إصابة 2349فقد بلغ عددها  ،المصاب

      بنسبة إصابة 519 واقعبـالرأس في  اإلصابةثم ، اإلصاباتمن إجمالي  27.4%بنسبة  إصابة 1307 واقعبـ

من إجمالي  3.7%بنسبة  إصابة 179الظهر في  اإلصاباتبلغ عدد في حين ، اإلصاباتمن إجمالي  10.9 %

 52بلغ عددها ف ،نسبةعلى أالعليا طراف األب اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .اإلصابات

نسبته  بماإصابة  21 واقعالسفلى بـطراف باأل اإلصابات تليها ،اإلصاباتمن إجمالي  54.2%نسبته  بماإصابة 

بلغ عددها  ؛ إذنسبةعلى أالعليا طراف األب اإلصاباتشكلت وفي قطاع الخدمات  .اإلصاباتمن إجمالي  %21.9

إصابة  1757 واقعالسفلى بـطراف باأل صاباتاإل تليها ،اإلصاباتمن إجمالي  43.2%نسبته  بماإصابة  2617

 (.11رقم ) الجدولكما يوضح  ،اإلصاباتمن إجمالي  29.0%نسبته بما

وقطاع الخدمات  الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :11ول رقمالجد

 .في الجسم اإلصابةحسب مكان  2014 العامخالل 

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

 العدد اإلصابةمكان 
سبة الن

)%( 
 العدد اإلصابةمكان 

النسبة 

)%( 
 العدد اإلصابةمكان 

النسبة 

)%( 

 43.21 2617 األطراف العليا   54.17 52 األطراف العليا   49.17 2349 األطراف العليا

 29.01 1757 األطراف السفلى   21.88 21 األطراف السفلى   27.36 1307 األطراف السفلى

 10.22 619 الرأس   11.46 11 ء الجسم  جميع أجزا 10.86 519 الرأس

 9.30 563 جميع أجزاء الجسم   9.38 9 الرأس   6.22 297 جميع أجزاء الجسم

 5.28 320 الظهر   2.08 2 الظهر   3.75 179 الظهر

عضاء واألالجذع 

 الداخلية

عضاء واألالجذع  2.28 109

 الداخلية  

عضاء واألالجذع  1.04 1

 الداخلية  

146 2.41 

 0.51 31 الرقبة   100.00 96 المجموع 0.36 17 الرقبة

 100.00 6057 المجموع    100.00 4777 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
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 الفئة العمرية للمصاب:
 

  ،2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من نسبة على أ عاما   24-20 ةالعمريفئة لفي االعمل  إصاباتشكلت 

 انخفض ،اإلصاباتمن إجمالي  23.7%بنسبة 2011 العامفي صابة إ 3254الفئة تلك في  اإلصاباتفقد بلغ عدد 

هم من في اإلصاباتفي حين بلغ عدد  ،اإلصاباتمن إجمالي  23.6%بنسبة  2014 العامفي  اتصابإ 3006لى إ

صابة إ 1283لى إارتفعت  ،اإلصاباتي من إجمال 9.2%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 1259 عاما   20من  أقل

 (.12رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،صاباتاإلمن إجمالي  10.1%بنسبة  2014 العامفي 

 .الفئة العمرية للمصاب حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :12الجدول رقم

 الفئة العمرية

2011 2012 2013 2014 

 العدد
 النسبة 

)%( 
 العدد

 النسبة

 )%( 
 العدد

 النسبة

 )%( 
 العدد

 النسبة 

)%( 

 10.1 1283 10.4 1333 9.7 1310 9.2 1259 20من  أقل

20 - 24 3254 23.7 3185 23.5 3023 23.6 3006 23.6 

25 - 29 2980 21.7 2819 20.8 2620 20.4 2516 19.7 

30 - 34 2151 15.7 2158 15.9 1892 14.8 1925 15.1 

35 - 39 1689 12.3 1577 11.7 1451 11.3 1490 11.7 

40 - 44 1297 9.4 1328 9.8 1269 9.9 1265 9.9 

45 - 49 639 4.6 713 5.3 744 5.8 771 6.0 

50 - 54 310 2.3 297 2.2 324 2.5 346 2.7 

 1.2 154 1.3 163 1.1 147 1.2 163 فأكثر  55

 100.0 12756 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 لكلياالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

على  ،2014 – 2011 األعوامخالل  عاما   20من  األقل ةالعمري ةالفئالعمل في  صاباتإلمعدل وقوع على أبلغ 

في  عامل 1000عمل لكل صابة إ 50.8 هذه الفئة العمل في إصاباتبلغ معدل وقوع  فقد ،الرغم من انخفاضها

 عاما ؛ 24-20 ةالعمريفئة ال تليها، 2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 41.0لى إ انخفض، 2011 العام

 18.7لى إ انخفض ،2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 20.9 فيها العمل إصاباتبلغ معدل وقوع  إذ

 (.13رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،2014 عامالفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ
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 .حسب الفئة العمرية للمصاب 2014 – 2011 األعوامخالل  عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع  :13الجدول رقم

 ةالعمريالفئة 
 عامل 1000لكل  اإلصابةمعدل وقوع 

2011 2012 2013 2014 

 41.0 48.2 28.6 50.8 20من  أقل

 20 - 24    20.9 17.6 19.5 18.7 

 25 - 29    13.5 12.8 11.1 10.5 

 30 - 34    12.9 13.1 10.1 9.6 

 35 - 39    13.5 12.6 10.5 10.1 

 40 - 44    13.0 13.5 11.0 10.5 

 45 - 49    10.8 12.5 10.4 9.9 

 50 - 54    10.8 11.0 9.1 8.7 

 7.2 7.8 10.0 9.3 فأكثر  55

 12.2 13.0 14.5 15.3 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

 ،2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في نسبة على أ عاما   24-20 ةفئة العمريلفي االعمل  إصاباتشكلت 

في العمل  إصابات ليهات، اإلصاباتمن إجمالي  22.8%بنسبةصابة إ 1088الفئة تلك في  اإلصاباتفقد بلغ عدد 

في حين بلغ عدد ، اإلصاباتمن إجمالي  20.0%بنسبةصابة إ 955 هابلغ عدد عاما ؛ إذ 29-25 ةفئة العمريلا

وفي قطاع الزراعة  .اإلصاباتمن إجمالي  10.8%بنسبة صابة إ 516 عاما   20من أقلهم من في اإلصابات

 نسبته بماإصابة  23بلغ عددها ف ،نسبةعلى أ عاما   24-20 ةفئة العمريلفي ا إلصاباتاوالصيد والحراجة شكلت 

          نسبته بماإصابة  14 عاما  20من أقلهم من في صاباتفي حين بلغ عدد اإل ،اإلصاباتمن إجمالي  %24.0

 ،نسبةعلى أ عاما   24-20 ةفئة العمريلفي ا اإلصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .اإلصاباتمن إجمالي  14.6 %

من  أقلهم من في اإلصاباتفي حين بلغ عدد  ،اإلصاباتمن إجمالي  24.0%نسبته  بماإصابة  1455بلغ عددها ف

 (.14رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،اإلصاباتمن إجمالي  9.7%نسبته  بماإصابة  586 عاما   20

وقطاع الخدمات  الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل اباتإصعدد  :14الجدول رقم

 حسب الفئة العمرية للمصاب. 2014 العامخالل 

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية الفئة العمرية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 9.67 586 14.58 14 10.80 516   20ن م أقل

 20 - 24    1088 22.78 23 23.96 1455 24.02 

 25 - 29    955 19.99 16 16.67 1162 19.18 

 30 - 34    725 15.18 17 17.71 894 14.76 

 35 - 39    565 11.83 7 7.29 713 11.77 

 40 - 44    510 10.68 10 10.42 585 9.66 

 45 - 49    271 5.67 5 5.21 387 6.39 

 50 - 54    105 2.20 3 3.13 195 3.22 

 1.32 80 1.04 1 0.88 42 فأكثر  55

 100.00 6057 100.00 96 100.00 4777 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
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 جنس المصاب:
 

 ،اإلصاباتمن إجمالي  93.7%بنسبة 2011 العامعمل في صابة إ 12879لذكور في ا العمل إصاباتبلغ عدد 

 إصاباتبلغ عدد بينما  ،صاباتاإلمن إجمالي  92.6%بنسبة  2014 العامعمل في صابة إ 11816لى إ انخفض

صابة إ 942لى إارتفع  ،اإلصاباتمن إجمالي  6.3%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 863ناث إلفي ا العمل

 (.2كما هو موضح في الشكل رقم ) ،اإلصاباتالي من إجم 7.4%بنسبة  2014 العامعمل في 

 

 
 .حسب جنس المصاب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد : 2 الشكل رقم

 

 93.9%عمل بنسبة صابة إ 4487للذكور  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  العمل إصاباتبلغ عدد 

من إجمالي  6.1%عمل بنسبة صابة إ 291ناث إلفي ا العمل إصاباتبينما بلغ عدد  ،اإلصاباتمالي من إج

 90.6%عمل بنسبة صابة إ 87لذكور افي  صاباتاإل وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ عدد .اإلصابات

من إجمالي  9.4%ة عمل بنسب إصابات 9الناث افي  العمل إصاباتبينما بلغ عدد  ،اإلصاباتمن إجمالي 

من إجمالي  89.6%عمل بنسبة صابة إ 5426لذكور في ا اإلصاباتبلغ عدد وفي قطاع الخدمات  .اإلصابات

كما  ،اإلصاباتمن إجمالي  10.4%عمل بنسبة صابة إ 632ناث إلفي ا العمل إصاباتبينما بلغ عدد  ،اإلصابات

 (.3هو موضح في الشكل رقم )
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خالل وقطاع الخدمات  الزراعة والصيد والحراجةقطاع الصناعات التحويلية وقطاع في  ونسبتها العمل إصاباتعدد : 3الشكل رقم 

 .حسب جنس المصاب 2014 العام

 جنسية المصاب: 
 

 ،باتاإلصامن إجمالي  79.0%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 10851ردنيين ألفي ا العمل إصاباتبلغ عدد 

من إجمالي  81.3% ما نسبته إلىتهم ارتفعت نسب نَّ أغير  .2014 العامعمل في صابة إ 10372لى إ انخفض

من  21.0%بنسبة  2011 العامعمل في صابة إ 2891ردنيين األلغير  العمل إصاباتبلغ عدد  في حين ،اإلصابات

كما هو  ،اإلصاباتمن إجمالي  18.7 %بنسبة 2014 العامعمل في صابة إ 2386لى إ انخفض ،اإلصاباتإجمالي 

 (.4موضح في الشكل رقم )

 

 
 .لمصابجنسية ا حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد : 4الشكل رقم 

 

بنسبة  عملصابة إ 3621ردنيين لأل 2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  العمل إصاباتبلغ عدد 

من  24.2%عمل بنسبةصابة إ 1157ردنيين األلغير  العمل إصاباتبلغ عدد و ،اإلصابات% من إجمالي 75.8

عمل بنسبة صابة إ 69ردنيين لأل اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ عدد  .صاباتاإلإجمالي 
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من  28.1%عمل بنسبة صابة إ 27ن ردنيياأللغير  العمل إصاباتبلغ عدد و ،اإلصابات% من إجمالي 71.9

من  89.7%عمل بنسبة صابة إ 5432ردنيين لأل اإلصاباتوفي قطاع الخدمات بلغ عدد  .اإلصاباتإجمالي 

من إجمالي  10.3%عمل بنسبةصابة إ 626ردنيين األلغير  العمل إصاباتبلغ عدد  في حين ،اإلصاباتإجمالي 

 (.5كما هو موضح في الشكل رقم ) ،صاباتاإل

 

 

 

 
خالل وقطاع الخدمات  الزراعة والصيد والحراجةقطاع الصناعات التحويلية وقطاع في  ونسبتها العمل إصاباتعدد : 5الشكل رقم 

 .حسب جنسية المصاب 2014 العام

 

 

 فروع الضمان االجتماعي:
 

 حتى 2012 العامخالل الفترة من  الواردة إليه ملالع إصابات عدد في نسبةعلى أاستحوذ فرع جنوب عمان على 

 14.4%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 1981التي وردت لفرع جنوب عمان  اإلصاباتفقد بلغ عدد  .2014 العام

ثم  ،اإلصاباتمن إجمالي  15.5%بنسبة  2012 العامفي صابة إ 2096لى إارتفعت  ،صاباتاإلمن إجمالي 

 صاباتاإلفي حين بلغ عدد  ،اإلصاباتمن إجمالي  14.9%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 1897لى إنخفض ا
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 1210لى إ انخفض ،اإلصاباتمن إجمالي  9.2%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 1265 فرع سحابالواردة إلى 

 (.15رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،اإلصاباتمن إجمالي  9.5%بنسبة  2014 العامفي  اتصابإ

 .فروع الضمان االجتماعي حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :15الجدول رقم

 اسم الفرع / المكتب

2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 14.9 1897 15.0 1921 15.5 2096 14.4 1981 فرع جنوب عمان  

 12.3 1572 12.3 1580 11.6 1566 11.9 1633 فرع عمان المركز  

 11.8 1500 9.1 1171 11.7 1588 16.3 2237 فرع شمال عمان  

 11.5 1467 10.3 1319 8.9 1206 4.9 672 فرع الحسين  

 10.3 1320 11.8 1514 11.6 1567 12.6 1725 فرع اليوبيل

 9.5 1210 9.9 1263 9.0 1218 9.2 1265 فرع سحاب  

 9.2 1169 9.9 1271 9.3 1264 8.9 1222 فرع شرق عمان  

 8.1 1031 9.1 1168 8.7 1171 6.7 924 فرع الزرقاء  

 4.2 533 3.6 457 4.2 567 4.5 619   ةالعقبفرع 

 2.8 363 2.8 357 3.4 463 3.3 460 فرع السلط  

 1.7 220 2.2 283 2.0 266 2.3 315 فرع اليرموك  

 1.7 214 1.6 205 1.6 221 1.6 222 ربد  إفرع  

 0.7 92 0.8 105 1.1 143 1.4 199 فرع الكرك  

 0.6 78 0.9 113 0.7 100 1.2 161 فرع المفرق  

 0.5 62 0.6 71 0.5 62 0.5 71 مكتب مأدبا  

 0.1 17 0.1 14 0.2 24 0.2 27 مكتب جـرش  

 0.1 11 0.1 7 0.1 12 0.1 9 مكتب عجلون  

 100.0 12756 100.0 12819 100.0 13534 100.0 13742 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

خالل  اإلصاباتوقوع  لورود معدلعلى أ فقد استحوذ فرع سحاب على ،اإلصاباتأما من حيث معدل وقوع 

فقد بلغ معدل وقوع  نفسها. خالل الفترة انخفاضها على الرغم من ،2014 العام حتى 2011 العامالفترة من 

 30.8لى إ انخفض ،2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 40.2 هذا الفرع الواردة إلى العمل إصابات

 العمل إصاباتوقوع  ورود بلغ معدل الذيفرع جنوب عمان يليه  ،2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ

 ،2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 27.7و 2011 العامفي  عامل 1000لكل عمل صابة إ 34.5 إليه

 2011 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 26.4 إليه العمل إصاباتوقوع  ورود بلغ معدل ؛ إذثم فرع العقبة

 (.16رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 21.8و
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 .فروع الضمان االجتماعيحسب  2014 – 2011 األعوامخالل  عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع  :16قمالجدول ر

 اسم الفرع / المكتب
 عامل 1000لكل  اإلصابةمعدل وقوع 

2011 2012 2013 2014 

 30.8 33.9 37.0 40.2 فرع سحاب  

 27.7 30.1 34.8 34.5 فرع جنوب عمان  

 21.8 19.0 24.6 26.4   ةالعقبفرع 

 19.1 22.2 24.6 20.8 فرع الزرقاء  

 17.7 19.5 20.4 20.1 فرع شرق عمان  

 16.8 16.6 22.2 21.8 فرع السلط  

 15.9 18.0 18.5 9.8 فرع عمان المركز  

 14.9 12.3 17.4 25.5 فرع شمال عمان  

 11.8 13.6 12.1 16.0 مكتب مأدبا  

 9.9 14.7 12.9 19.2 فرع المفرق  

 8.2 7.4 7.0 8.3 فرع الحسين  

 7.1 10.3 11.7 14.4 فرع اليرموك  

 7.0 7.2 8.1 7.9 ربد  إفرع 

 5.6 6.5 9.2 12.2 فرع الكرك  

 4.7 3.1 5.3 3.9 مكتب عجلون  

 4.5 5.6 6.1 7.2 فرع اليوبيل

 3.8 3.2 5.5 6.3 مكتب جـرش  

 12.2 13.0 14.5 15.3 الكلي المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

فقد  ،2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  عمل إصاباتعدد  ورودنسبة على أعلى  سحاباستحوذ فرع 

ان يليه فرع جنوب عم .اإلصاباتمن إجمالي  20.5%بنسبة صابة إ 981 إليهالتي وردت  صاباتاإلبلغ عدد 

بنسبة صابة إ 768 ورودعمان بـ شرقثم فرع  .اإلصاباتمن إجمالي  19.1%بنسبة صابة إ 912 ورودبـ

وفي  .اإلصاباتمن إجمالي  14.1%بنسبة صابة إ 674 ورودبـ الزرقاءفرع و .اإلصاباتمن إجمالي  %16.1

 58بلغ عددها  إليه؛ إذوردت نسبة على أ في فرع اليوبيل اإلصاباتقطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت 

من  17.7 %نسبته بماإصابة  17 ورودبـ يليه فرع جنوب عمان .اإلصاباتمن إجمالي  60.4%نسبته  بماإصابة 

 984بلغ عددها ف ، نسبةعلى أ الحسين فرع الواردة إلى اإلصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .اإلصاباتإجمالي 

 14.7%نسبته  بما وردت إليه، إصابة 888بـ  اليوبيليليه فرع  .اإلصاباتمن إجمالي  16.2%نسبته  بماإصابة 

 (.17رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،اإلصاباتمن إجمالي 
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 وقطاع الخدمات الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :17الجدول رقم

 .حسب فروع الضمان االجتماعي 2014 العامخالل 

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة  الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب

 16.25 984  فرع الحسين  60.42 58 فرع اليوبيل   20.54 981 فرع سحاب

 14.66 888 فرع اليوبيل   17.71 17 فرع جنوب عمان   19.09 912 فرع جنوب عمان

 14.18 859 فرع جنوب عمان   12.50 12 فرع المفرق   16.08 768 فرع شرق عمان

 13.59 823 فرع عمان المركز   6.25 6 فرع الزرقاء   14.11 674 فرع الزرقاء

 13.19 799 فرع شمال عمان   2.08 2 فرع شرق عمان   6.34 303 فرع عمان المركز

 6.47 392   ةالعقبفرع  1.04 1 فرع السلط   4.75 227 فرع اليوبيل

 6.31 382 فرع شرق عمان   100.00 96 المجموع 3.96 189 فرع السلط

 5.46 331 فرع الزرقاء      3.79 181 فرع اليرموك

 3.00 182   فرع سحاب    3.33 159 فرع شمال عمان

 2.41 146 ربد  إفرع     2.76 132 فرع الحسين

 2.31 140 فرع السلط      1.78 85 ةالعقبفرع 

 0.61 37 فرع اليرموك      1.09 52 فرع المفرق

 0.53 32 فرع الكرك      0.92 44 ربدإفرع 

 0.40 24 مكتب مأدبا    0.75 36 مكتب مأدبا

 0.25 15 ـرشمكتب ج    0.67 32 فرع الكرك

 0.20 12 فرع المفرق      0.04 2 مكتب جـرش

 0.18 11 مكتب عجلون      100.00 4777 المجموع

 100.00 6057 المجموع      

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 

 :المنشأةحجم العماله في 
 

 – 2011 األعوامنسبة خالل على أ ال  عام 499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في العمل  إصاباتشكلت 

       بنسبة 2011 العامفي صابة إ 3769لديهم  صاباتإلفقد بلغ عدد ا ،على الرغم من انخفاض عددها ،2014

 ،اإلصاباتمن إجمالي  23.8%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 3028لى إ انخفض ،اإلصاباتمن إجمالي  %27.6

 (.18رقم ) الجدولكما هو موضح في 
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 .في المنشأة ةالعمالحجم  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :18الجدول رقم

 حجم العماله في المنشأة

2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 2.3 292 2.1 263 2.8 379 2.5 347 ّمالع  4 - 1 

 2.2 277 2.4 299 2.7 357 2.2 306   عّمال  9 - 5 

 4.3 550 3.9 489 3.8 511 4.3 584   عامال   19 - 10 

 7.9 999 8.6 1093 9.8 1310 9.3 1266   عامال   49 - 20 

 12.8 1631 13.1 1654 12.8 1720 12.6 1724   عامال   99 - 50 

 15.5 1966 14.5 1832 16.0 2137 16.9 2309   عامال   199 - 100 

 23.8 3028 24.3 3069 25.3 3393 27.6 3769   عامال   499 - 200 

 11.1 1416 12.1 1525 11.0 1468 9.2 1258   عامال   999 - 500 

 20.1 2559 19.1 2416 15.8 2118 15.4 2097   فأكثر عامل 1000

 100.0 12718 100.0 12640 100.0 13393 100.0 13660 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 

قيمة خالل على أ عامال   499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في العمل  إصاباتشكل معدل وقوع 

 لعامافي  عامل 1000لكل  صابةإ 41.4فقد بلغ  ،على الرغم من انخفاضها ،2014 – 2011 األعوام

 (.19رقم ) الجدولكما هو موضح في  2014 العامفي  عامل 1000لكل صابة إ 30.0لى إ انخفض2011

 .حجم العماله في المنشأةحسب  2014 – 2011 األعوامخالل  عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع  :19الجدول رقم

 حجم العماله في المنشأة
 عامل 1000لكل  اإلصابةقوع معدل و

2011 2012 2013 2014 

 5.5 4.7 6.8 5.9  عّمال  4 - 1 

 7.8 8.7 10.9 9.8  عّمال  9 - 5 

 12.2 11.7 13.1 15.6   عامال   19 - 10 

 14.8 17.0 21.1 21.2   عامال   49 - 20 

 28.2 29.1 33.1 32.6   عامال   99 - 50 

 27.2 26.8 32.6 36.7   عامال   199 - 100 

 30.0 32.5 37.0 41.4   عامال   499 - 200 

 18.1 19.9 20.2 19.3   عامال   999 - 500 

 4.8 4.9 4.6 4.8   فأكثر عامل 1000

 12.2 12.8 14.3 15.2 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

 

نسبة في قطاع الصناعات على أ عامال   199لى إ 100ن حجم عمالة م ذواتالمنشآت في العمل  إصاباتشكلت 

 تليها .اإلصاباتمن إجمالي  23.0%بنسبة صابة إ 1097 اإلصاباتفقد بلغ عدد  ،2014 العامالتحويلية في 

 21.5%بنسبة صابة إ 1028فقد بلغ عددها  ،عامال   99لى إ 50حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في العمل  إصابات

 1000المنشآت التي تضم في  اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .اتاإلصابمن إجمالي 
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في العمل  إصابات يليها .اإلصاباتمن إجمالي  58.3%نسبته  بماإصابة  56بلغ عددها ف ،نسبةعلى أ فأكثر عامل

وفي  .اإلصاباتلي من إجما 21.9%بنسبة صابة إ 21 واقعبـ عامال   499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت 

إصابة  1726بلغ عددها ف ،نسبةعلى أ فأكثر عامل 1000المنشآت التي تضم في  اإلصاباتقطاع الخدمات شكلت 

 499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في العمل  إصابات ايليه .اإلصاباتمن إجمالي  28.5%نسبته  بما

 (.20رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،اإلصاباتمن إجمالي  23.7% بنسبةصابة إ 1433 واقعبـ عامال  

وقطاع الخدمات  الزراعة والصيد والحراجةفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع  ونسبتها العمل إصاباتعدد  :20الجدول رقم

 .في المنشأة ةالعمالحجم حسب  2014 العامخالل 

 حجم العماله في المنشأة
 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة اعات التحويليةالصن

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 2.56 155 1.04 1 2.83 135   عّمال  4 - 1 

 2.16 131 0.00 0 2.47 118   عّمال  9 - 5 

 3.05 185 1.04 1 5.74 274   عامال   19 - 10 

 6.39 387 1.04 1 10.89 520   عامال   49 - 20 

 7.35 445 7.29 7 21.52 1028   عامال   99 - 50 

 11.46 694 9.38 9 22.96 1097   عامال   199 - 100 

 23.66 1433 21.88 21 19.18 916   عامال   499 - 200 

 14.88 901 0.00 0 8.19 391   عامال   999 - 500 

 28.50 1726 58.33 56 6.24 298   فأكثر عامل 1000

 100.00 6057 100.00 96 100.00 4777 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 فترة عمل المصاب:

 
 6من  أقلمن شهر و أقللذين فترة عملهم التي وقعت ل ، ونسبتهاالعمل إصاباتعدد لى إ( 6يشير الشكل رقم )

 ما نسبته قد شكلت شهرأ 6من  أقللمن فترة عملهم  نسبتهان أيالحظ و .2014 – 2011 األعوامخالل  شهرأ

ما  من شهر أقللمن فترة عملهم  صاباتاإل بلغتفي حين   ،2014 العامفي  27.7%و 2011 العامفي  %27.0

 .2014 العامفي  5.5%و 2011 العامفي  5.0%نسبته 
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 .فترة عمل المصاب حسب 2014 – 2011 األعوامل خال ونسبتها العمل إصاباتعدد : 6الشكل رقم 

 

 1249شهر أ 6من  أقلفترة عملهم من في 2014 العامالعمل في قطاع الصناعات التحويلية في  إصاباتبلغ عدد 

 277من شهر  أقلفترة عملهم  فيمن اإلصاباتبلغ عدد  في حين، اإلصاباتمن إجمالي  26.1%بنسبة صابة إ

فترة من في اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ عدد  .اإلصاباتمالي من إج 5.8%بنسبة صابة إ

من فيالعمل  إصاباتبلغ عدد  في حين، اإلصاباتمن إجمالي  24.0%بنسبة صابة إ 23شهر أ 6من  أقلعملهم 

 إلصاباتاوفي قطاع الخدمات بلغ عدد  .اإلصاباتمن إجمالي  2.1%بنسبة صابتين إمن شهر  أقلفترة عملهم 

العمل  إصاباتبلغ عدد و، اإلصاباتمن إجمالي  24.4%بنسبة صابة إ 1481شهر أ 6من  أقلفترة عملهم من في

كما هو موضح في الشكل رقم  ،اإلصاباتمن إجمالي  4.6%بنسبة صابة إ 278من شهر  أقلفترة عملهم من في

(7.) 
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في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة والصيد والحراجة وقطاع الخدمات خالل  ونسبتها العمل باتإصاعدد : 7الشكل رقم 

 .فترة عمل المصابحسب  2014 العام

 

 :اإلصابيّةالوفيات 

 :اإلصابيّةمعدالت وقوع الوفيات 
 

 حتى 2011 العاملفترة من خالل ا اإلصابيَّةالوفيات  نسبة في وقوععلى أعلى  قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ 

 ةوفا 24ذاته و العاممن إجمالي الوفيات في  25.6%بنسبة 2011 العاموفاة في  23 عددها فقد بلغ ،2012 العام

بنسبة  2014 العامفي  وفاة 26لى إارتفعت  ،ذاته العامفي  من إجمالي الوفيات 25.0%بنسبة 2012 العامفي 

 اإلصابي ةنسبة للوفيات على أ فوقعت( 2014 -2013خالل الفترة )أما  .تهذا العامفي  % من إجمالي الوفيات17.3

من  38.1%بنسبة 2013 العاموفاة في  40عددها  بلغ ؛ إذوالدفاع والضمان االجتماعية العامدارة اإلفي قطاع 

 العامات في من إجمالي الوفي 43.3%بنسبة  2014 العامفي  ةوفا 65لى إارتفعت  ،ذاته العامإجمالي الوفيات في 

من إجمالي الوفيات  24.4%بنسبة  2011 العاموفاة في  22 اإلصابي ةبلغ عدد الوفيات  قطاع اإلنشاءات وفي .ذاته

ثم ارتفعت  ،ذاته العامفي  من إجمالي الوفيات 6.7%بنسبة  2013 العاموفيات في  7لى إت انخفض ،ذاته العامفي 

 (.21رقم ) الجدولكما يوضح  ،ذاته العامن إجمالي الوفيات في م 10.7%بنسبة  2014 العامفي  ةوفا 16لى إ
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 .القطاع االقتصادي حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيّةالوفيات عدد  :21الجدول رقم

 االقتصادي اسم القطاع

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

%() 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 43.3 65 38.1 40 16.7 16 23.3 21 والدفاع والضمان االجتماعي   ةالعام ةداراإل

 17.3 26 20.0 21 25.0 24 25.6 23   التحويليةالصناعات 

 10.7 16 6.7 7 13.5 13 24.4 22 اإلنشاءات  

 10.0 15 8.6 9 12.5 12 10.0 9 تجارة الجملة والتجزئة  

 9.3 14 8.6 9 4.2 4 2.2 2 النقل والتخزين واالتصاالت  

 2.0 3 4.8 5 7.3 7 1.1 1   واإليجاريةنشطه العقارية األ

 2.0 3 1.0 1 4.2 4 1.1 1 التعليم  

 1.3 2 2.9 3 5.2 5 4.4 4 التعدين واستغالل المحاجر  

 1.3 2 2.9 3 3.1 3 1.1 1 الفنادق والمطاعم  

 1.3 2 1.9 2 0.0 0 3.3 3 والعمل االجتماعي   الصحة

 0.7 1 1.9 2 6.3 6 2.2 2 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 0.7 1 1.0 1 1.0 1 0.0 0   المجتمعية الخدمةانشطة 

 0.0 0 0.0 0 1.0 1 1.1 1   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.0 0 1.0 1 0.0 0 0.0 0   ةالمالي ةالوساط

 0.0 0 1.0 1 0.0 0 0.0 0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

ألداء األعمال  ا  ن أفراداألسر الخاصة التي تعيِّ 

 المنزلية
0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 المجموع

 : المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.المصدر

 

 تانخفض ،2011 العامفي  عامل 100000لكل  وفاة 63.2نشاءات اإلفي قطاع  اإلصابي ةالوفيات  بلغ معدل وقوع

 العامفي  عامل 100000لكل وفاة  43.9صل تل تثم ارتفع ،2013 العامفي  عامل 100000لكل  وفاة 19.8لى إ

خالل الفترة من  فيه اإلصابي ةالنقل والتخزين واالتصاالت فقد ارتفع معدل وقوع الوفيات  قطاعأما في  .2014

 العامفي  عامل 100000لكل وفاة  6.4ه اإلصابي  الوفيات بلغ معدل وقوع ؛ إذ  2014 العام حتى 2011 العام

 (.22رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،2014 العامفي  عامل 100000لكل وفاة  41.9لى إ تارتفع ،2011
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 .حسب القطاع االقتصادي 2014 – 2011 األعوامخالل  عامل 100000لكل  اإلصابيَّةمعدل وقوع الوفيات  :22الجدول رقم

 االقتصادي اسم القطاع
 عامل 100000لكل  اإلصابيَّةمعدل وقوع الوفاة 

2011 2012 2013 2014 

 43.9 19.8 38.5 63.2 اإلنشاءات  

 41.9 27.1 12.8 6.4 النقل والتخزين واالتصاالت  

 22.0 32.0 47.5 40.1 التعدين واستغالل المحاجر  

 16.0 13.4 17.3 17.2   التحويليةالصناعات 

 15.5 9.6 13.1 10.2 تجارة الجملة والتجزئة  

 15.2 9.8 4.1 5.6 والدفاع والضمان االجتماعي   ةالعام ةداراإل

 8.4 19.6 60.2 20.0 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 6.8 12.2 23.0 3.4   واإليجاريةنشطه العقارية األ

 6.3 6.8 0.0 11.4 والعمل االجتماعي   الصحة

 4.9 7.6 8.6 3.0 الفنادق والمطاعم  

 4.6 5.1 3.8 0.0   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 3.5 1.3 5.7 1.5 التعليم  

 0.0 0.0 19.5 18.8   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.0 3.6 0.0 0.0   ليةالما الوساطة

 0.0 39.9 0.0 0.0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 ألداء األعمال المنزلية ا  ن أفراداألسر الخاصة التي تعيِّ 

 14.4 10.6 10.3 10.0 المجموع

 : المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.المصدر
 

 

 :اإلصابيّة اةسبب الوف
 

 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  اإلصابي ةوقوع الوفيات  لىإالمؤدية سباب كثر األأ يهحوادث الطريق 

من  57.8%بنسبة  2011 العامفي  وفاة 52حوادث الطريق الناجمة عن  اإلصابيةالوفيات فقد بلغ عدد  ،2014

من إجمالي  62.7%بنسبة  2014 العامفي  وفاة 94 تحتى بلغ هاوتواصل ارتفاع ،ذاته العامفي  الوفياتإجمالي 

 2011 العاموفيات في  8الناجمة عن االنفجارات والحرائق  اإلصابيةوبلغ عدد الوفيات  .ذاته العامفي  الوفيات

من إجمالي  6.7%بنسبة  2014 العاموفيات في  10 توبلغ ،ذاته العاممن إجمالي الوفيات في  8.9%بنسبة 

 2011 العاموفاة في   11 فهو األشخاصالناجمة عن سقوط  اإلصابيةفيات أما عدد الو .ذاته العامالوفيات في 

من إجمالي  6.7%بنسبة  2014 العاموفيات في  10 توبلغ ،ذاته العاممن إجمالي الوفيات في  12.2%بنسبة 

 (.23رقم ) الجدولكما يوضح  ،ذاته العامالوفيات في 
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 .السبب حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :23الجدول رقم

 السبب

2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 62.7 94 60.0 63 60.4 58 57.8 52 حوادث الطريق  

 9.3 14 11.4 12 6.3 6 4.4 4 عوامل أخرى  

 6.7 10 2.9 3 1.0 1 8.9 8 نفجارات وحرائق  ا

 6.7 10 7.6 8 14.6 14 12.2 11   األشخاصسقوط 

 4.7 7 1.9 2 1.0 1 1.1 1 بيئة العمل  

 3.3 5 4.8 5 2.1 2 5.6 5   األشياءسقوط 

 2.7 4 4.8 5 11.5 11 5.6 5   هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس

 1.3 2 1.9 2 1.0 1 0.0 0 ماكنات  الاآلالت و

 1.3 2 1.0 1 0.0 0 1.1 1 حادث جنائي  

 0.7 1 1.0 1 0.0 0 2.2 2  أو بينهاشياء أاالنحصار داخل 

 0.7 1 1.0 1 0.0 0 1.1 1 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.0 0 1.0 1 1.0 1 0.0 0 صطدام بها  الا أو األشياءالسير على 

 0.0 0 1.0 1 1.0 1 0.0 0   ةكيماويمواد 

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:
 

 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  اإلصابيةوقوع الوفيات  لىإالمؤدية سباب كثر األأ هيحوادث الطريق 

 .من إجمالي الوفيات 46.2%فاة بنسبة و 12الناجمة عن حوادث الطريق  اإلصابيةفقد بلغ عدد الوفيات  ،2014

من إجمالي  19.2%وفيات بنسبة  5 بلغ عددها ؛ إذالناجمة عن االنفجارات والحرائق اإلصابيةالوفيات  اليهت

 .من إجمالي الوفيات 11.5%بنسبةيات وف 3 واقعبـ األشخاصالناجمة عن سقوط  اإلصابيةالوفيات ثم  .الوفيات

 بماوفاة  71بلغ عددها  ؛ إذنسبةعلى أالناجمة عن حوادث الطريق  اإلصابيةفيات شكلت الو وفي قطاع الخدمات

 (.24رقم ) الجدولكما يوضح  ،من إجمالي الوفيات 67.0%نسبته 
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 .حسب السبب 2014 العامخالل لخدمات قطاع الصناعات التحويلية وقطاع افي  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :24الجدول رقم

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اإلصابةسبب  النسبة )%( العدد اإلصابةسبب 

 67.0 71 حوادث الطريق   46.2 12 حوادث الطريق

 13.2 14 عوامل أخرى   19.2 5 انفجارات وحرائق

 6.6 7 بيئة العمل   11.5 3 األشخاصسقوط 

 4.7 5 انفجارات وحرائق   3.8 1 أو بينها شياءأصار داخل االنح

 2.8 3   األشخاصسقوط  3.8 1 ماكناتالاآلالت و

 1.9 2   هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس 3.8 1 هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس

 1.9 2   األشياءسقوط  3.8 1 حادث جنائي

 0.9 1 ماكنات  الاآلالت و 3.8 1 األشياءسقوط 

 0.9 1 حادث جنائي   3.8 1 وسائل النقل ومعدات الرفع

 100.0 106 المجموع 100.0 26 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 :اإلصابةنوع 
عضاء أوالصدمات وضربات  ،المحددة اإلصاباتمن خرى أنواع أب اإلصابةفي  اإلصابيةالوفيات نواع أتركزت 

 اإلصاباتمن خرى أنواع أب الوفياتفقد بلغ عدد  ،2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  رالكسوو ةداخلي

 العامفي وفاة  61لى إ تارتفع ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  38.9%بنسبة  2011 العامفي وفاة  35المحددة 

 ةعضاء داخليأبالصدمات وضربات  تالوفيابلغ عدد و .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  40.7%بنسبة  2014

 2014 العامفي  وفاة 31لى إ تارتفع ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  14.4%بنسبة 2011 العامفي  وفاة 13

 2011 العامفي وفاة  23بالكسور  عدد الوفيات غبل في حين ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  20.7%بنسبة

في  الوفياتمن إجمالي  14.0%بنسبة 2014 العامفي  وفاة 21و ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  25.6%بنسبة

 (.25رقم ) الجدولكما هو موضح في   ،ذاته العام

 .اإلصابةنوع  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :25الجدول رقم

 اإلصابةنوع 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 40.7 61 38.1 40 30.2 29 38.9 35   *المحددة صاباتأنواع أخرى من اإل

 20.7 31 20.0 21 16.7 16 14.4 13 داخلية  عضاء أالصدمات وضربات 

 14.0 21 20.0 21 31.3 30 25.6 23 كسور  

 8.7 13 4.8 5 3.1 3 2.2 2 حروق  

 7.3 11 7.6 8 5.2 5 5.6 5 جروح  

 5.3 8 3.8 4 2.1 2 3.3 3 رضوض  

 1.3 2 3.8 4 9.4 9 7.8 7 آثار التيار الكهربائي  

 1.3 2 1.0 1 0.0 0 1.1 1 حالة مرضية  

 0.7 1 1.0 1 1.0 1 0.0 0 تسممات حادة وعدوى  

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 الكليالمجموع 

 الضجيجو آثار الطقسو الغرقو الحرارة والضوءو اإلشعاعات ؛التأثر منتشمل  :المحددة اإلصاباتأنواع أخرى من  *

 .هتزازاتواال
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في من إجمالي الوفيات  34.6%وفيات بنسبة  9 ةعضاء داخليأالصدمات وضربات ب اإلصابيةالوفيات بلغ عدد 

من  23.1%بنسبة وفيات  6بلغ عددها والحروق الوفيات ب اليهت .2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية 

 ،نسبةعلى أ المحددة صاباتأنواع أخرى من اإلب اإلصابيةوفي قطاع الخدمات شكلت الوفيات  .إجمالي الوفيات

 (.26رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،من إجمالي الوفيات 50.0%نسبته بماوفاة  53بلغ عددها ف

حسب نوع  2014 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد   :26جدول رقمال

 .اإلصابة

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اإلصابةنوع  النسبة )%( العدد اإلصابةنوع 

 50.0 53 المحددة   اإلصاباتأنواع أخرى من  34.6 9 داخلية عضاءأالصدمات وضربات 

 15.1 16 داخلية  عضاء أالصدمات وضربات  23.1 6 حروق

 14.2 15 كسور   11.5 3 المحددة اإلصاباتأنواع أخرى من 

 8.5 9 جروح   11.5 3 رضوض

 6.6 7 حروق   7.7 2 جروح

 1.9 2 حالة مرضية   7.7 2 كسور

 1.9 2 رضوض   3.8 1 الكهربائيآثار التيار 

 0.9 1 آثار التيار الكهربائي   100.0 26 المجموع

 
 0.9 1 تسممات حادة وعدوى    

 
 100.0 106 المجموع  

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 :في الجسم اإلصابةمكان 
 

 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  لمصاباجسم جزاء أبجميع  اإلصابةفي  اإلصابيةالوفيات تركزت معظم 

في  وفاة 117و ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  78.9%بنسبة 2011 العامفي  وفاة 71 فقد بلغ عددها ،2014

 ؛ إذالرأسفي  اإلصابة الناجمة عنالوفيات  تليها .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  78.0%بنسبة  2014 العام

 2014 العامفي  وفاة 18و ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  12.2%بنسبة  2011 العامفي  وفاة 11بلغ عددها 

 ،الداخليةعضاء واألبالجذع  اإلصابةالوفيات الناجمة عن ثم  .ذاته العامفي  الوفيات% من إجمالي 12.0بنسبة 

 العامفي  وفيات 10و ،تهذا العامفي  الوفياتمن إجمالي 5.6% بنسبة  2011 العامفي  وفيات 5 بلغ عددهاو

 (.27رقم ) الجدولذاته،  كما هو موضح في  العامفي  الوفياتمن إجمالي  6.7%بنسبة  2014
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 .في الجسم اإلصابةمكان  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :27الجدول رقم

 ي الجسمف اإلصابةمكان 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 78.0 117 77.1 81 69.8 67 78.9 71 جميع أجزاء الجسم  

 12.0 18 15.2 16 17.7 17 12.2 11 الرأس  

 6.7 10 4.8 5 9.4 9 5.6 5 الداخلية  عضاء واألالجذع 

 ليا  األطراف الع
 

0.0 2 2.1 1 1.0 4 2.7 

 1.1 1 الظهر  
 

0.0 
 

0.0 1 0.7 

 1.1 1 الرقبة  
 

0.0 2 1.9 
 

0.0 

 1.0 1 1.1 1 األطراف السفلى  
 

0.0 
 

0.0 

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 الكليالمجموع 

 : المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.المصدر

 

جسم جزاء أبجميع  اإلصابةفي  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  اإلصابيةالوفيات تركزت معظم 

؛ الرأسفي  اإلصابةالوفيات الناجمة عن  تليها .الوفياتمن إجمالي  61.5%بنسبة  وفاة 16بلغ عددها و ،لمصابا

بجميع  بيةاإلصاوفي قطاع الخدمات شكلت الوفيات  .من إجمالي الوفيات 34.6%بنسبة يات وف 9بلغ عددها  إذ

 الجدولكما يوضح  ،من إجمالي الوفيات 84.9%نسبته بماوفاة  90بلغ عددها ف ،نسبةعلى ألمصاب اجسم جزاء أ

 (.28رقم )

 

كان محسب  2014 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :28الجدول رقم

 .في الجسم اإلصابة

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد في الجسم اإلصابةمكان  النسبة )%( العدد في الجسم اإلصابةمكان 

 84.9 90 جميع أجزاء الجسم 61.5 16 جميع أجزاء الجسم

 6.6 7 الداخليةعضاء واألالجذع  34.6 9 الرأس

 6.6 7 رأسال 3.8 1 الداخليةعضاء واألالجذع 

 1.9 2 األطراف العليا 100.0 26 المجموع

   
 100.0 106 المجموع

 : المؤسسة العامة للضمان االجتماعي.المصدر

 

 الفئة العمرية للمصاب:
 

من إجمالي  8.9%بنسبة 2011 العامفي  وفيات 8 عاما   20من  األقل ةفئة العمريلفي ا اإلصابيةالوفيات بلغ عدد 

في حين بلغ  .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  6.7%بنسبة  2014 العامفي  وفيات 10و ،ذاته العامفي  الوفيات

من إجمالي  15.6%بنسبة  2011 العامفي  اةوف14 عاما   24 – 20 ةفئة العمريلفي ا اإلصابيةالوفيات عدد 

 أما .ذاته العامي الوفيات في من إجمال 18.7%بنسبة  2014 العامفي اة وف 28لى إارتفعت  ،ذاته العامالوفيات في 

من إجمالي  16.7%بنسبة  2011 العاموفاة في  15 عاما   29 – 25 ةفئة العمريلفي ا اإلصابيةعدد الوفيات 
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كما  ،ذاته العاممن إجمالي الوفيات في  21.3%بنسبة  2014 العاموفاة في  32لى إارتفعت  ،ذاته العامالوفيات في 

 .(29رقم ) الجدولهو موضح في 

 

 .الفئة العمرية للمصاب حسب 2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   اإلصابيةالوفيات عدد  :29الجدول رقم

 الفئة العمرية
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 6.7 10 4.8 5 5.2 5 8.9 8 20من  أقل

 20 - 24    14 15.6 11 11.5 27 25.7 28 18.7 

 25 - 29    15 16.7 20 20.8 22 21.0 32 21.3 

 30 - 34    11 12.2 15 15.6 13 12.4 21 14.0 

 35 - 39    18 20.0 12 12.5 6 5.7 17 11.3 

 40 - 44    12 13.3 13 13.5 13 12.4 17 11.3 

 45 - 49    8 8.9 10 10.4 9 8.6 10 6.7 

 50 - 54    3 3.3 6 6.3 6 5.7 4 2.7 

 7.3 11 3.8 4 4.2 4 1.1 1 فأكثر  55

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 

على أ عاما   29 – 25 العمريةفئة لفي ا اإلصابيةشكلت الوفيات  2014 العاموفي قطاع الصناعات التحويلية في 

فئة لفي ا اإلصابيةفي حين بلغ عدد الوفيات  .من إجمالي الوفيات 19.2%سبة بنيات وف 5 بلغ عددها ؛ إذنسبة

 اإلصابيةوفي قطاع الخدمات شكلت الوفيات  .من إجمالي الوفيات 7.7%وفاتين بنسبة عاما   20من  األقل العمرية

في  .مالي الوفياتمن إج 22.6%نسبته بماوفاة  24بلغ عددها  فقد ،نسبةعلى أ عاما   24 – 20 العمريةفئة لفي ا

 ،من إجمالي الوفيات 6.6%وفيات بنسبة 7 عاما   20من  األقل العمريةفئة لفي ا اإلصابيةحين بلغ عدد الوفيات 

 (.30رقم ) الجدولكما هو موضح في 
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الفئة حسب  2014 العامخالل ويلية وقطاع الخدمات قطاع الصناعات التحفي  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :30الجدول رقم

 .العمرية للمصاب

 الخدمات الصناعات التحويلية الفئة العمرية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 6.6 7 7.7 2 20من  أقل

 20 - 24    1 3.8 24 22.6 

 25 - 29    5 19.2 23 21.7 

 30 - 34    4 15.4 14 13.2 

 35 - 39    2 7.7 13 12.3 

 40 - 44    4 15.4 12 11.3 

 45 - 49    4 15.4 3 2.8 

 50 - 54    1 3.8 2 1.9 

 7.5 8 11.5 3 فأكثر  55

 100.0 106 100.0 26 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 جنس المصاب:
 

 ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  88.9%بنسبة  2011 العامفي وفاة  80للذكور  اإلصابيةالوفيات بلغ عدد 

الوفيات بلغ عدد  في حين .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  96.7%بنسبة  2014 العامفي  وفاة 145لى إ تارتفع

 العامفي وفيات  5و، ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  11.1%بنسبة  2011 العامفي  وفيات 10ناث لإل اإلصابية

 (.8كما هو موضح في الشكل رقم ) ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  3.3%سبة بن 2014

 

 
 .جنسال حسب 2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  اإلصابيةالوفيات عدد : 8الشكل رقم 
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من  96.2%وفاة بنسبة  25للذكور  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  اإلصابيةبلغ عدد الوفيات 

وفي قطاع  .من إجمالي الوفيات 3.8%وفاة واحدة بنسبة ناث لإل اإلصابيةبلغ عدد الوفيات وإجمالي الوفيات، 

بلغ عدد الوفيات و ،من إجمالي الوفيات 96.2%وفاة بنسبة  102للذكور  اإلصابيةالخدمات بلغ عدد الوفيات 

 (.9كما هو موضح في الشكل رقم ) ،إجمالي الوفياتمن  3.8%وفيات بنسبة  4ناث لإل اإلصابية

 
 .جنسالحسب  2014 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد : 9الشكل رقم 

 

 جنسية المصاب:    
 

 ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  74.4%بنسبة 2011 امالعفي  وفاة 67ردنيين لأل اإلصابيةالوفيات بلغ عدد 

الوفيات بلغ عدد و .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  85.3% بنسبة 2014 العامفي  وفاة 128لى إ تارتفع

في  وفاة 22و ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  25.6%بنسبة 2011 العامفي  وفاة 23ردنيين األلغير  اإلصابية

 (.10كما هو موضح في الشكل رقم ) ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  14.7%بنسبة  2014 العام

 

 
 .جنسيةال حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد : 10الشكل رقم 

 

من  57.7%وفاة بنسبة 15ردنيين لأل 2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  اإلصابيةبلغ عدد الوفيات 

وفي قطاع  .الوفياتمن إجمالي  42.3%بنسبة  وفاة11ردنييناأللغير  اإلصابيةالوفيات بلغ عدد و .إجمالي الوفيات
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بلغ عدد الوفيات و ،من إجمالي الوفيات 95.3%وفاة بنسبة 101ردنيينلأل اإلصابيةبلغ عدد الوفيات  الخدمات

 (.11كما هو موضح في الشكل رقم ) ،من إجمالي الوفيات 4.7%وفيات بنسبة  5نيين رداأللغير  اإلصابية

 

 
حسب  2014 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  : 11الشكل رقم 

 .جنسيةال

 فروع الضمان االجتماعي:
 

لة  اإلصابيةيات الوفبلغ عدد   الوفياتمن إجمالي  14.4%بنسبة  2011 العامفي  وفاة 13 اليوبيلفرع لدى المسجَّ

بلغ عدد و .ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  40.7%بنسبة  2014 العامفي  وفاة 61لى إارتفعت  ،ذاته العامفي 

لة اإلصابيةالوفيات  في  الوفياتمن إجمالي  21.1%بنسبة 2011 العامفي  وفاة 19 جنوب عمانفي فرع  المسجَّ

كما هو موضح في  ،ذاته العامفي  الوفياتمن إجمالي  11.3%بنسبة  2014 العامفي  وفاة 17و ،ذاته العام

 (.31رقم ) الجدول

 .الضمان االجتماعي فروع حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :31الجدول رقم

 اسم الفرع / المكتب
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 40.7 61 35.2 37 10.4 10 14.4 13 فرع اليوبيل  

 11.3 17 9.5 10 10.4 10 21.1 19 فرع جنوب عمان  

 9.3 14 5.7 6 8.3 8 15.6 14 فرع عمان المركز  

 7.3 11 4.8 5 17.7 17 18.9 17 فرع شمال عمان  

 5.3 8 6.7 7 6.3 6 4.4 4 فرع شرق عمان  

 5.3 8 2.9 3 2.1 2 1.1 1 ربد  إفرع 

 5.3 8 2.9 3 7.3 7 2.2 2 فرع سحاب  

 4.7 7 12.4 13 4.2 4 8.9 8 فرع الزرقاء  

 3.3 5 1.9 2 8.3 8 2.2 2   ةالعقبفرع 

 2.7 4 4.8 5 18.8 18 7.8 7 لحسين  فرع ا

 2.7 4 3.8 4 1.0 1 2.2 2 فرع اليرموك  

 1.3 2 5.7 6 4.2 4 1.1 1 فرع السلط  

 فرع الكرك  
 

0.0 1 1.0 1 1.0 1 0.7 

 مكتب مأدبا  
 

0.0 
 

0.0 2 1.9 
 

0.0 

 فرع المفرق  
 

0.0 
 

0.0 1 1.0 
 

0.0 

 100.0 150 100.0 105 100.0 96 100.0 90 المجموع
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لة اإلصابيةبلغ عدد الوفيات  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و  9 جنوب عمانلدى فرع  المسجَّ

لة اإلصابيةعدد الوفيات  يليها .من إجمالي الوفيات 34.6%بنسبة يات وف  7 بلغ عددهاوسحاب في فرع  المسجَّ

لة ت شكلت الوفيات وفي قطاع الخدما .من إجمالي الوفيات26.9% بنسبة  وفيات على أ لدى فرع اليوبيلالمسجَّ

 بماوفيات  7 واقعيليه فرع شرق عمان بـ .من إجمالي الوفيات55.7% نسبته  بماوفاة  59بلغ عددها  ؛ إذنسبة

 (.32رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،من إجمالي الوفيات6.6% نسبته 

حسب فروع  2014 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها اإلصابيةالوفيات د عد :32الجدول رقم

 .الضمان االجتماعي

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب

 55.7 59 فرع اليوبيل   34.6 9 فرع جنوب عمان

 6.6 7 فرع شرق عمان   26.9 7 ع سحابفر

 6.6 7 فرع عمان المركز   19.2 5 فرع عمان المركز

 5.7 6 فرع جنوب عمان   7.7 2 فرع الزرقاء

 4.7 5 فرع شمال عمان   3.8 1 ربدإفرع 

 3.8 4 فرع اربد   3.8 1 فرع اليرموك

 3.8 4 فرع الزرقاء   3.8 1 فرع اليوبيل

 3.8 4   العقبةرع ف 100.0 26 المجموع

   
 2.8 3 فرع الحسين  

   
 2.8 3 فرع اليرموك  

   
 1.9 2 فرع السلط  

   
 0.9 1 فرع الكرك  

   
 0.9 1 فرع سحاب  

   
 100.0 106 المجموع

 

 

 :المنشأةحجم العماله في 
 

فقد  ،2014 – 2011 عواماألنسبة خالل على أ فأكثر عامل 1000المنشآت التي تضم في  اإلصابيةشكلت الوفيات 

 العاموفاة في  74وبلغت  ،من إجمالي الوفيات 36.3%بنسبة  2011 العاموفاة في  33 الديهبلغ عدد الوفيات 

 (.33رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،من إجمالي الوفيات 49.3%بنسبة 2014
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 .في المنشأة العمالةحجم  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها ابيةاإلصالوفيات عدد  :33الجدول رقم

 في المنشأة العمالةحجم 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 4.7 7 0.9 1 6.1 6 3.3 3   عّمال  4 - 1 

 5.3 8 7.1 8 6.1 6 5.5 5 عّمال 9 - 5 

 10.0 15 3.6 4 7.1 7 6.6 6   عامال   19 - 10 

 7.3 11 9.8 11 12.1 12 13.2 12   عامال   49 - 20 

 6.7 10 9.8 11 8.1 8 4.4 4   عامال   99 - 50 

 6.7 10 8.9 10 8.1 8 11.0 10   عامال   199 - 100 

 6.0 9 9.8 11 13.1 13 11.0 10   عامال   499 - 200 

 4.0 6 3.6 4 8.1 8 8.8 8   عامال   999 - 500 

 49.3 74 46.4 52 31.3 31 36.3 33   فأكثر عامل 1000

 100.0 150 100.0 112 100.0 99 100.0 91 الكليالمجموع 

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 

قطاع الصناعات  نسبة فيعلى أ عامال   49لى إ 20حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في  اإلصابيةالوفيات شكلت 

الوفيات  تليها .اإلصابيةالوفيات من إجمالي  23.1%بنسبة  وفيات6 هافقد بلغ عدد ،2014 العامالتحويلية في 

من إجمالي  19.2%بنسبة وفيات 5بلغ عددها  ؛ إذعامال   99لى إ 50حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في  اإلصابية

على أ فأكثر عامل 1000المنشآت التي تضم في  اإلصابيةفيات الووفي قطاع الخدمات شكلت  .اإلصابيةالوفيات 

رقم  الجدولكما هو موضح في  ،اإلصابيةالوفيات من إجمالي  63.2%نسبته  بما وفاة 67بلغ عددها  فقد ،نسبة

(34.) 

 

حجم حسب  2014 العامخالل حويلية وقطاع الخدمات قطاع الصناعات التفي  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد  :34الجدول رقم

 .في المنشأة العمالة

 في المنشأة العمالةحجم 

 الخدمات الصناعات التحويلية

 العدد
 النسبة 

)%( 
 العدد

 النسبة 

)%( 

 3.8 4 0.0     عّمال  4 - 1 

 4.7 5 3.8 1  عّمال  9 - 5 

 6.6 7 15.4 4   عامال   19 - 10 

 4.7 5 23.1 6   عامال   49 - 20 

 4.7 5 19.2 5   عامال   99 - 50 

 4.7 5 15.4 4   عامال   199 - 100 

 3.8 4 0.0 0   عامال   499 - 200 

 3.8 4 7.7 2   عامال   999 - 500 

 63.2 67 15.4 4   فأكثر عامل 1000

 100.0 106 100.0 26 الكليالمجموع 

 عي.المؤسسة العامة للضمان االجتما المصدر:
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 فترة عمل المصاب:

 
 6من  أقلمن شهر و أقللذين فترة عملهم التي وقعت ل ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد لى إ( 12يشير الشكل رقم )

قد  شهرأ 6من  أقلفترة عملهم من في اإلصابيةالوفيات نسبة ن أيالحظ و .2014 – 2011 األعوامخالل  شهرأ

فترة من في اإلصاباتنسبة هذه ن أفي حين  ،2014 العامفي  18.0%و 2011 العامفي  31.1%شكلت ما نسبته 

  تنسبتها تأثرن أيالحظ و .2014 العامفي  4.7%و 2011 العامفي  8.9%قد شكلت ما نسبته  من شهر أقلعملهم 

 .جمالياإلبسبب ارتفاع عدد الوفيات كبر بدرجة أ

 

 

 .فترة عمل المصاب حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد : 12الشكل رقم 

 

 

 7 شهرأ 6من  أقلفترة عملهم من في 2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  اإلصابيةالوفيات بلغ عدد 

        بنسبةات وفي 3من شهر أقلفترة عملهم من فيالوفيات بلغ عدد و .الوفياتمن إجمالي  26.9%بنسبة وفيات 

 وفاة12 شهرأ 6من  أقلفترة عملهم من فيالوفيات وفي قطاع الخدمات بلغ عدد  .الوفياتمن إجمالي  %11.5

كما هو موضح في الشكل  ،من شهر أقلفترة عملهم من فيلم تحصل وفاة و ،الوفياتمن إجمالي  11.3%بنسبة 

 (.13رقم )
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فترة حسب  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات خالل  ونسبتها اإلصابيةالوفيات عدد : 13الشكل رقم 

 .عمل المصاب

 الدائم: اإلصابيّ العجز 
 

 :فأكثر 30%عجز 

 2011 العاملفترة من خالل ا فأكثر 30%بعجز صاباتإلل نسبةعلى أعلى  قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ 

 30%بعجز صاباتاإلمن إجمالي  38.0%بنسبة 2011 العامفي صابة إ 38عددها  فقد بلغ .2014 العام حتى

 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  46.0%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 23لى إت انخفض ،ذاته العامفي  فأكثر

 2011 العامي ف إصابات 9 اإلنشاءاتفي قطاع  فأكثر 30%بعجز اإلصابات عدد بلغو .ذاته العامفي  فأكثر

من  6.0%بنسبة 2014 العامفي  إصابات 3و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز  اإلصاباتمن إجمالي  9.0%بنسبة

 اإلصاباتمن  3.6 %أنَّ  ا  علم ،(35رقم ) الجدولكما يوضح  ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 

و أ ،فأكثر 30%بعجز دائم اإلصابةو أر حالتها بالشفاء لم تستقي أزالت حالتها غير مستقرة ) ما 2014 للعام

 .الوفاة(و أ 30%من  أقلبعجز دائم  اإلصابة
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القطاع حسب  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :35الجدول رقم

 .االقتصادي

 االقتصادي اسم القطاع

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 46.0 23 37.8 34 34.4 33 38.0 38   التحويليةالصناعات 

 12.0 6 6.7 6 3.1 3 7.0 7 النقل والتخزين واالتصاالت  

 12.0 6 11.1 10 9.4 9 9.0 9 تجارة الجملة والتجزئة  

 10.0 5 18.9 17 21.9 21 16.0 16 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 6.0 3 11.1 10 9.4 9 9.0 9 اإلنشاءات  

 4.0 2 2.2 2 1 1 0.0 0 التعدين واستغالل المحاجر  

 4.0 2 3.3 3 6.3 6 8.0 8 الفنادق والمطاعم  

 2.0 1 3.3 3 5.2 5 2.0 2 التعليم  

 2.0 1 0 0 0 0 3.0 3   والحراجةوالصيد  الزراعة

 2.0 1 0 0 0 0 1.0 1   المالية الوساطة

 0.0 0 1.1 1 3.1 3 1.0 1   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 0.0 0 2.2 2 2.1 2 4.0 4 والعمل االجتماعي   الصحة

 0.0 0 0 0 2.1 2 0.0 0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 0 1.1 1 1 1 1.0 1   جتمعيةالم الخدمةنشطة أ

 0.0 0 1.1 1 1 1 1.0 1 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 100.0 50 100 90 100 96 100.0 100 المجموع

 المؤسسة العامة للضمان االجتماعي. المصدر:

 

 

 :30%من أقلعجز 
 

 2011 العامخالل الفترة من  30%من أقل بعجز صاباتإلنسبة لعلى أعلى  قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ 

 أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  42.8%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 850فقد بلغ عددها  .2014 العام حتى

 30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  42.8%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 736و ،ذاته العامفي  30%من

بنسبة  2011 العامفي صابة إ179في قطاع اإلنشاءات  30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي 

من  9.4%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 161و ،ذاته العامفي  30% من أقل بعجز اإلصابات% من إجمالي 9.0

من  3.6% أنَّ  ا  علم ،(36رقم ) الجدولكما يوضح  ،ذاته العامفي  30% من أقل بعجز اإلصاباتإجمالي 

 30%بعجز دائم اإلصابةو ألم تستقر حالتها بالشفاء ي أزالت حالتها غير مستقرة ) ما 2014 للعام اإلصابات

 الوفاة(.و أ 30%من أقلبعجز دائم  اإلصابةو أ، فأكثر
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القطاع حسب  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :36الجدول رقم

 .االقتصادي

 االقتصادي اسم القطاع

2011 2012 2013 2014 

 العدد
النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 
 العدد

النسبة 

)%( 

 42.8 736 41.9 838 44.2 910 42.8 850   التحويليةالصناعات 

 10.2 176 11.5 229 11.7 242 11.1 221 تجارة الجملة والتجزئة  

والدفاع والضمان  العامة إلدارةا

 االجتماعي  
224 11.3 189 9.2 206 10.3 169 9.8 

 9.4 161 8.6 171 7.4 153 9 179 اإلنشاءات  

 6.9 118 5.9 117 6.1 125 6 120 الفنادق والمطاعم  

 5.6 96 4.1 81 3.6 74 3.7 74 التعليم  

 4.2 73 3.4 67 3.7 77 4.6 91 النقل والتخزين واالتصاالت  

 3.4 58 2.6 52 2.5 51 2.7 53   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 1.9 33 2.9 57 2.4 50 1.8 36 التعدين واستغالل المحاجر  

 1.6 28 3.2 64 2.9 60 2.1 41 والعمل االجتماعي   الصحة

 1.6 28 2.2 44 2.4 50 1.9 38 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 0.9 16 1.3 25 1 21 0.7 14   مجتمعيةال الخدمةنشطة أ

 0.8 14 1.1 22 1.2 25 0.7 14   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.8 14 1.3 26 1.4 28 1.4 27   المالية الوساطة

 0 0 0.1 1 0.2 5 0.3 5   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 100 1720 100 2000 100 2060 100 1987 المجموع

 

 :ابيّ اإلصسبب العجز 
 

 :فأكثر 30%عجز
 

 حتى 2011 العامخالل الفترة من  فأكثر 30% بعجز اإلصاباتوقوع  لىإالمؤدية سباب كثر األأحوادث الطريق 

 2011 العامفي صابة إ 37الناجمة عن حوادث الطريق فأكثر 30%بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد   .2014 العام

 تمتواصل حتى بلغ على نحو تانخفض ،ذاته العامفي  رفأكث 30%بعجز صاباتاإلمن إجمالي  37.0%بنسبة 

وبلغ عدد  .ذاته العامفي  فأكثر 30% بعجز اإلصاباتمن إجمالي  22.0%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 11

من إجمالي  16.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 16 األشخاصسقوط الناجمة عن  فأكثر 30%بعجز اإلصابات

من إجمالي  20.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات10 توبلغ ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصابات

والماكنات الت اآلالناجمة عن  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتعدد  ايليه .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز صاباتاإل

 ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  18.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 18 بلغ الذي

 ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  14.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات 7 إلى تانخفض

 (.37رقم ) الجدولكما يوضح 
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 .السببحسب  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :37الجدول رقم

 اإلصابةسبب 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 22.0 11 22.2 20 34.4 33 37.0 37 حوادث الطريق  

 20.0 10 23.3 21 27.1 26 16.0 16   األشخاصسقوط 

 14.0 7 15.6 14 14.6 14 18.0 18 ماكنات  الاآلالت و

 12.0 6 10.0 9 3.1 3 8.0 8 العمل اليدوي   أدوات

 8.0 4 6.7 6 4.2 4 6.0 6   األشياءسقوط 

 8.0 4 6.7 6 1.0 1 2.0 2   أو بينها شياءأاالنحصار داخل 

 6.0 3 2.2 2 2.1 2 3.0 3 صطدام بها  الا أو األشياءالسير على 

 4.0 2 2.2 2 3.1 3 1.0 1 انفجارات وحرائق  

 4.0 2 2.2 2 3.1 3 4.0 4 عوامل أخرى  

 2.0 1 1.1 1 2.1 2 0.0 0   هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس

 0.0 0 3.3 3 2.1 2 0.0 0 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 0.0 0 1.1 1 2.1 2 2.0 2 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.0 0 1.1 1 1.0 1 0.0 0 بيئة العمل  

 0.0 0 1.1 1 0.0 0 2.0 2 حادث جنائي  

 0.0 0 1.1 1 0.0 0 1.0 1   كيماويةمواد 

 100.0 50 100.0 90 100.0 96 100.0 100 المجموع

 

العمل  أدواتالناجمة عن  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتشكلت  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 إصابات 6منهما  الناجمة عن كل   فأكثر 30%بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد ، نسبةعلى أوالماكنات الت واآلاليدوي 

الناجمة عن  فأكثر 30%بعجز  اإلصاباتعدد يليهما  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  26.1%بنسبة 

وفي قطاع  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  21.7%بنسبة  إصابات 5 بلغ عددهاو األشخاصسقوط 

 إصابات 8فقد بلغ عددها  ،نسبةعلى أاجمة عن حوادث الطريق الن فأكثر 30%بعجز اإلصاباتالخدمات شكلت 

 23.8%بنسبة  إصابات 5 واقعبـ األشخاصيليها سقوط  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  38.1%بنسبة 

 (.38رقم ) الجدولكما يوضح  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي 

 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في ونسبتها   فأكثر 30%الدائم اإلصابيّ عجز ال حاالتدد ع :38الجدول رقم

 .سببالحسب  2014

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اإلصابةسبب  النسبة )%( العدد اإلصابةسبب 

 38.1 8 حوادث الطريق 26.1 6 العمل اليدوي أدوات

 23.8 5 األشخاصسقوط  26.1 6 ماكناتالت واآلال

 9.5 2 األشياءسقوط  21.7 5 األشخاصسقوط 

 9.5 2 عوامل أخرى 13.0 3 أو بينها شياءأاالنحصار داخل 

 4.8 1 ماكناتالاآلالت و 8.7 2 حوادث الطريق

 4.8 1 هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس 4.3 1 انفجارات وحرائق

 4.8 1 صطدام بهاالا أو األشياءلسير على ا 100.0 23 المجموع

   
 4.8 1 انفجارات وحرائق

   
 100.0 21 المجموع
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 :30%من  أقلعجز 
 

 2011 العامخالل الفترة من  30%من أقل بعجز اإلصاباتوقوع  لىإالمؤدية سباب كثر األأهو  األشخاصسقوط 

 العامفي صابة إ 587 األشخاصسقوط اجمة عن الن 30%من أقل بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد  ،2014 العام حتى

 2014 العامفي صابة إ 548بلغ و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  29.5% بنسبة 2011

 30%من أقل بعجز اإلصاباتوبلغ عدد  .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات% من إجمالي 31.9بنسبة 

 أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  14.6%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 291 والماكناتالت اآلالناجمة عن 

 أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  12.3%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 212 توبلغ ،ذاته العامفي  30%من

 (.39رقم ) الجدولكما يوضح  ،ذاته العامفي  30% من

 .السببحسب  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  االتحعدد  :39الجدول رقم

 اإلصابةسبب 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 31.9 548 32.4 647 29.6 609 29.5 587   األشخاصسقوط 

 14.5 249 11.8 236 9.7 200 10.8 214   األشياءسقوط 

 12.6 217 17.3 346 16.3 335 17.4 346 حوادث الطريق  

 12.3 212 10.1 202 13.3 274 14.6 291 ماكنات  الاآلالت و

 10.3 178 9.7 193 9.7 200 10.5 208 العمل اليدوي   أدوات

 6.3 108 6.0 119 3.7 77 3.8 76 صطدام بها  الا أو األشياءالسير على 

 4.1 70 3.5 69 3.3 68 3.1 62   أو بينها شياءأاالنحصار داخل 

 1.6 27 2.0 39 2.1 43 1.7 33 انفجارات وحرائق  

 1.2 21 0.8 16 1.1 23 0.6 11   كيماويةمواد 

 1.2 20 1.3 26 2.4 50 0.8 16 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 1.0 18 0.9 18 1.2 25 0.5 10 لمس المواد الساخنه أو الباردة  

 0.8 13 1.1 22 0.4 9 0.7 13   هالتعرض للتيار الكهربائي أو لمس

 2.3 39 3.4 67 7.1 147 6.0 120 أخرى

 100.0 1720 100.0 2000 100.0 2060 100.0 1987 المجموع

 

 

سقوط ة عن الناجم 30% من أقلبعجز  اإلصاباتشكلت  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

صابة إ174 األشخاصسقوط  الناجمة عن 30% من أقلبعجز  اإلصاباتفقد بلغ عدد  .نسبةعلى أ األشخاص

الناجمة عن  30% من أقل بعجز اإلصاباتعدد  ايليه ،30% من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  23.6%بنسبة 

أما في  .30% من أقل بعجز صاباتاإلمن إجمالي  20.1%بنسبة صابة إ148بلغ عددها و ،والماكناتالت اآل

؛ نسبةعلى أ األشخاصالناجمة عن سقوط  30%من أقلبعجز  صاباتشكلت اإلفقطاع الزراعة والصيد والحراجة 

الناجمة عن  اإلصابات اليهت ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  28.6%نسبته بما صابات 4بلغ عددها  إذ

 من أقلبعجز  صاباتمن إجمالي اإل21.4%نسبته  بما إصابات 3 واقعت بـوالماكناالت واآلالعمل اليدوي  أدوات

 األشخاصالناجمة عن سقوط  30% من أقلبعجز  اإلصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .منهما في كل   %30

 ايليه ،30%من أقلبعجز  صاباتمن إجمالي اإل 36.9%نسبته  بماإصابة  286بلغ عددها  ، فقدنسبةعلى أ
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 أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  19.1%نسبته  بماإصابة 148 واقعبـ حوادث الطريقناجمة عن ال اإلصابات

 (.40رقم ) الجدولكما يوضح  ،30 %من

الصيد الزراعة وقطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها  30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :40الجدول رقم

 .سببالحسب  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

النسبة  العدد اإلصابةسبب 

)%( 

النسبة  العدد اإلصابةسبب 

)%( 

النسبة  العدد اإلصابةسبب 

)%( 

 36.9 286   األشخاصسقوط  28.6 4 األشخاصسقوط  23.6 174 األشخاصسقوط 

 19.1 148 حوادث الطريق   21.4 3 العمل اليدوي أدوات 20.1 148 ماكناتالاآلالت و

 11.6 90   األشياءسقوط  21.4 3 ماكناتالاآلالت و 17.3 127 األشياءسقوط 

 شياءأاالنحصار داخل  13.2 97 العمل اليدوي أدوات

 أو بينها

 8.0 62 العمل اليدوي   أدوات 7.1 1

  أو األشياءالسير على  6.5 48 قحوادث الطري

 صطدام بهاالا

 6.4 50 ماكنات  الاآلالت و 7.1 1

 أواألشياءالسير على 

 صطدام بهاالا

  أو األشياءالسير على  7.1 1 حوادث الطريق 6.1 45

 صطدام بها  الا

50 6.4 

 شياءأاالنحصار داخل 

 أو بينها

 2.8 22   أشياءاالنحصار داخل  7.1 1 األشياءسقوط  5.7 42

 1.8 14 انفجارات وحرائق   100.0 14 المجموع 1.9 14 كيماويةمواد 

 الساخنةلمس المواد     1.5 11 انفجارات وحرائق

 أو الباردة  

12 1.5 

الجهد المفرط 

 والحركات العنيفة

الجهد المفرط     0.8 6

 والحركات العنيفة  

11 1.4 

 الساخنةلمس المواد 

 أو الباردة

 1.2 9 حادث جنائي      0.8 6

التعرض للتيار     0.7 5 عوامل أخرى

   لمسهالكهربائي أو 

6 0.8 

وسائل النقل ومعدات 

 الرفع

وسائل النقل ومعدات     0.7 5

 الرفع  

6 0.8 

التعرض للتيار 

 لمسهالكهربائي أو 

 0.6 5   أخرىعوامل     0.5 4

 0.4 3   كيماويةمواد     0.3 2 بيئة العمل

 0.1 1 الحيوانات ومنتجاتها      0.1 1 يوانات ومنتجاتهاالح

 0.1 1 بيئة العمل      0.1 1 حادث جنائي

 100.0 776 المجموع    100.0 736 المجموع

 

 

 :اإلصابةنوع 
 

 :فأكثر 30%عجز

 

  .2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  الكسورب اإلصابةفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتنواع أتركزت 

 اإلصاباتمن إجمالي 39.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 39بالكسور فأكثر 30%بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد 

 اإلصاباتمن إجمالي  22.0%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 11لى إ تانخفضذاته  العامفي  فأكثر 30%بعجز

في صابة إ 14بلغ عددها فتر واالستئصال ببال فأكثر 30%بعجز اإلصاباتأما  .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز 
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 2014 العامفي  إصابات 10و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  14.0%بنسبة 2011 العام

 (.41رقم ) الجدولذاته، كما هو موضح في  العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  20.0%بنسبة 

 .اإلصابةنوع حسب  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :41الجدول رقم

 اإلصابةنوع 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 22.0 11 18.9 17 7.3 7 9.0 9 جروح  

 22.0 11 40.0 36 39.6 38 39.0 39 كسور  

 20.0 10 15.6 14 13.5 13 14.0 14 بتر واستئصال  

 16.0 8 10.0 9 16.7 16 18.0 18 رضوض  

 8.0 4 3.3 3 5.2 5 2.0 2 حروق  

 4.0 2 3.3 3 9.4 9 8.0 8 المحددة   اإلصاباتمن  أخرىأنواع 

 2.0 1 2.2 2 2.1 2 1.0 1 العين  في  غريبةجسام أ

 2.0 1 2.2 2 3.1 3 3.0 3 داخلية  عضاء أمات وضربات صد

 آثار التيار الكهربائي  
 

0.0 
 

0.0 1 1.1 1 2.0 

 2.0 1 3.3 3 3.1 3 5.0 5 جزع وخلع والتواء  

 1.0 1 حالة مرضية  
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 

 100.0 50 100.0 90 100.0 96 100.0 100 المجموع

 

بالبتر  اإلصابةفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتنواع أتركزت  2014 لعامافي قطاع الصناعات التحويلية في و

 اإلصابة اليهت .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  34.8%بنسبة إصابات 8 هافقد بلغ عدد  .واالستئصال

وفي قطاع الخدمات  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  26.1%بنسبة  إصابات 6بلغ عددها وجروح بال

 23.8%بنسبة  إصابات 5بلغ عددها  ؛ إذنسبةعلى أفي الرضوض والكسور  فأكثر 30%العجز اباتإصشكلت 

من  19.0%بنسبة  إصابات 4 واقعليها الجروح بـت .منهما في كل   فأكثر 30%بعجز  اإلصاباتمن إجمالي 

 (.42رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 
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 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :42مالجدول رق

 .اإلصابةحسب نوع  2014

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اإلصابةنوع  النسبة )%( العدد اإلصابةنوع 

 23.8 5 رضوض   34.8 8 ئصالبتر واست

 23.8 5 كسور   26.1 6 جروح

 19.0 4 جروح   17.4 4 كسور

 4.8 1 العين  في  غريبةجسام أ 13.0 3 رضوض

 4.8 1 داخلية  عضاء أصدمات وضربات  8.7 2 حروق

 4.8 1 المحددة   اإلصاباتمن  أخرىأنواع  100.0 23 المجموع

   
 4.8 1 آثار التيار الكهربائي  

   
 4.8 1 بتر واستئصال  

   
 4.8 1 جزع وخلع والتواء  

   
 4.8 1 حروق  

   
 100.0 21 المجموع

 

 :30%من أقلعجز 

 

 .2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  بالكسور اإلصابةفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتنواع أتركزت 

من إجمالي  33.3%بنسبة 2011 العامفي صابة إ 661بالكسور  30%من أقل بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد 

 اإلصاباتمن إجمالي  36.1%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 621و ،ذاته العامفي  30% من أقل بعجز اإلصابات

 159فقد بلغ عددها  ،بالبتر واالستئصال 30%من أقل بعجز اإلصاباتأما  .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز

في صابة إ 137و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.0%سبة بن 2011 العامفي صابة إ

 الجدولكما هو موضح في  ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.0%بنسبة  2014 العام

 (.43رقم )
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 .اإلصابةنوع حسب  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :43الجدول رقم

 اإلصابةنوع 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 36.1 621 34.7 693 34.0 701 33.3 661 كسور  

 19.3 332 18.6 372 18.5 382 17.2 341 جروح  

 18.5 319 21.5 429 18.6 383 22.7 452 رضوض  

 9.0 155 8.5 169 9.2 189 8.8 175 جزع وخلع والتواء  

 8.0 137 8.1 161 9.1 187 8.0 159 بتر واستئصال  

 5.8 100 5.0 99 4.7 97 3.6 72 حروق  

 1.9 32 1.8 35 3.7 76 4.7 94 المحددة   اإلصاباتمن  أخرىأنواع 

 0.5 8 0.5 9 0.7 15 0.7 14 العين  في  بةغريجسام أ

 0.5 8 0.9 18 0.9 18 0.6 11 داخلية  عضاء أصدمات وضربات 

 0.2 4 0.5 10 0.2 5 0.2 4 آثار التيار الكهربائي  

 0.2 3 0.1 1 0.1 3 0.1 1 تسممات حادة وعدوى  

   أخرى
 

0.0 
 

0.0 
 

0.0 1 0.1 

 0.1 2 0.2 4 0.1 2 حالة مرضية  
 

0.0 

 صمم مهني  
 

0.0 
 

0.0 1 0.1 
 

0.0 

 100.0 1720 100.0 2000 100.0 2060 100.0 1987 مجموعال

 

 

 اإلصابةفي  30%من أقلبعجز  اإلصاباتنواع أتركزت  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 اإلصاباتإجمالي  من 31.8%بنسبة صابة إ 234بالكسور  30%من أقلبعجز  اإلصاباتفقد بلغ عدد  .بالكسور

 11.5%بنسبة صابة إ 85بلغ عددها فبالبتر واالستئصال  30%من  أقلبعجز  اإلصاباتأما  .30%من أقلبعجز 

بالجروح  اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .30%من  أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي 

 اليهت ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتجمالي من إ 50.0%نسبته  بما إصابات 7بلغ عددها  إذ ؛نسبةعلى أ

وفي قطاع  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  28.6.0%نسبته  بما إصابات 4 واقعبـكسور بال اإلصابات

 اإلصاباتمن إجمالي  38.1%نسبته بماإصابة  296بلغ عددها  ؛ إذنسبةعلى أ كسوربال اإلصاباتالخدمات شكلت 

بعجز  اإلصاباتمن إجمالي  20.7%نسبته  بماإصابة  161بـ  لرضوضبا اباتاإلص اليهت ،30%من أقلبعجز 

 (.44رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،30%من أقل
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اعة والصيد الزرقطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها   30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :44الجدول رقم

 .اإلصابةحسب نوع  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

 العدد اإلصابةنوع 
النسبة 

)%( 
 العدد اإلصابةنوع 

النسبة 

)%( 
 العدد اإلصابةنوع 

النسبة 

)%( 

 38.1 296 كسور   50.0 7 جروح 31.8 234 كسور

 20.7 161 رضوض   28.6 4 كسور 21.9 161 جروح

 17.8 138 جروح   14.3 2 رضوض 15.6 115 رضوض

 11.5 85 بتر واستئصال
جزع وخلع 

 والتواء
 8.8 68 جزع وخلع والتواء   7.1 1

 6.1 47 بتر واستئصال   100.0 14 المجموع 9.2 68 جزع وخلع والتواء

 8.0 59 حروق
   

 4.5 35 حروق  

 اإلصاباتمن  أخرىأنواع 

 المحددة
5 0.7 

   

من  أخرىأنواع 

 المحددة   اإلصابات
18 2.3 

 0.4 3 العينفي  غريبةجسام أ
   

اعضاء  وضربات صدمات

 داخلية  
5 0.6 

ضربات ووضربات صدمات

 داخلية أعضاء
3 0.4 

   
 0.5 4 العين  في  غريبةجسام أ

 0.3 2 آثار التيار الكهربائي
   

 0.3 2 ئي  آثار التيار الكهربا

 0.1 1 تسممات حادة وعدوى
   

 0.1 1   أخرى

 100.0 736 المجموع
   

 0.1 1 تسممات حادة وعدوى  

      
 100.0 776 المجموع

 

 :في الجسم اإلصابةمكان 
 

 :فأكثر 30%عجز

 

 2011 العامخالل الفترة من نسبة  أعلى فأكثر 30%عجز إصاباتين بالعليا للمصابطراف باأل اإلصابةشكلت 

 30%بعجز اإلصابات% من إجمالي 35.0بنسبة  2011 العامفي صابة إ 35فقد بلغ عددها  .2014 العام حتى

 العامفي  فأكثر 30%بعجز صاباتاإل% من إجمالي 54.0بنسبة  2014 العامفي صابة إ 27و ،ذاته العامفي  فأكثر

من إجمالي  28.0%بنسبة  2011 العامفي  صابةإ 28بلغ عددها و ،الجسمجزاء أفي جميع  اإلصابة تليها ،ذاته

 اإلصاباتمن إجمالي  20.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات10و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصابات

     بنسبة 2011 العامفي صابة إ 14 بلغ عددهاو السفلىطراف باأل اإلصابةثم  .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز

من  10.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات 5و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%عجزب اإلصاباتمن إجمالي  %14.0

 (.45رقم ) الجدولكما هو موضح في   ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 
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في  اإلصابةحسب مكان  2014 – 2011 ماألعواخالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :45الجدول رقم

 .الجسم

 في الجسم اإلصابةمكان 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 54.0 27 45.6 41 29.2 28 35.0 35 األطراف العليا  

 20.0 10 24.4 22 22.9 22 28.0 28 جميع أجزاء الجسم  

 10.0 5 13.3 12 27.1 26 14.0 14 األطراف السفلى  

 8.0 4 8.9 8 12.5 12 14.0 14 الرأس  

 8.0 4 4.4 4 5.2 5 5.0 5 الداخلية  عضاء واألالجذع 

 3.3 3 3.1 3 4.0 4 الظهر  
 

0.0 

 100.0 50 100.0 90 100.0 96 100.0 100 الكليالمجموع 

 

 

 30%عجز إصاباتالعليا للمصابين بطراف باأل اإلصابةشكلت  2014 عامالفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 تليها .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  82.6%بنسبة صابة إ 19فقد بلغ عددها  ،نسبة أعلى فأكثر

وفي  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.7%بنسبةصابتين إ فقد بلغ عددها ،السفلىطراف باأل اإلصابة

 8فقد بلغ عددها  ،نسبة أعلى فأكثر 30%عجز إصاباتالعليا للمصابين بطراف باأل اإلصابةخدمات شكلت قطاع ال

 6 واقعالجسم بـجزاء أفي جميع  اإلصابةليها ت .فأكثر 30%بعجز صاباتمن إجمالي اإل 38.1%بنسبة  إصابات

 (.46رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  28.6%بنسبة  إصابات

 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز الحاالت عدد  :46الجدول رقم

 .في الجسم اإلصابةحسب مكان  2014

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد في الجسم اإلصابةمكان  نسبة )%(ال العدد في الجسم اإلصابةمكان 

 38.1 8 األطراف العليا   82.6 19 األطراف العليا

 28.6 6 جميع أجزاء الجسم   8.7 2 األطراف السفلى

 14.3 3 األطراف السفلى   4.3 1 الرأس

 14.3 3 الداخلية  عضاء واألالجذع  4.3 1 جميع أجزاء الجسم

 4.8 1 الرأس   100.0 23 المجموع

   
 100.0 21 المجموع

 

 :30%من أقلعجز 
 

 2011 العامنسبة خالل الفترة من  أعلى 30%من أقل عجز إصاباتالعليا للمصابين بطراف باأل اإلصابةشكلت 

 أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  44.8%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 890فقد بلغ عددها  .2014 العام حتى

 30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  48.7%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 838و ،ذاته مالعافي  30%من

من  28.7%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 571بلغ عددها و ،السفلىطراف باأل اإلصابة تليها .ذاته العامفي 

من إجمالي  27.3%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 470و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتإجمالي 

في صابة إ 233 بلغ عددها ؛ إذالجسمجزاء أفي جميع  اإلصابةثم  .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات
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 العامفي صابة إ 170و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  11.7%بنسبة  2011 العام

رقم  الجدولكما هو موضح في   ،ذاته لعامافي  30% من أقل بعجز صاباتاإلمن إجمالي  9.9%بنسبة  2014

(47.) 

 اإلصابةحسب مكان  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :47الجدول رقم

 .في الجسم

 في الجسم اإلصابةمكان 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 48.7 838 45.3 906 46.1 950 44.8 890 األطراف العليا  

 27.3 470 27.5 550 27.3 563 28.7 571 األطراف السفلى  

 9.9 170 13.3 266 13.3 274 11.7 233 جميع أجزاء الجسم  

 7.0 121 7.8 156 6.4 132 8.0 158 الرأس  

 4.5 77 4.3 86 4.3 89 4.2 84 الظهر  

 1.9 33 1.2 24 1.7 36 1.6 31 الداخلية  عضاء واألالجذع 

 0.6 11 0.6 12 0.8 16 1.0 19 الرقبة  

 100.0 1720 100.0 2000 100.0 2060 100.0 1987 الكليالمجموع 

 

 

 أقلعجز  إصاباتلعليا للمصابين باطراف باأل اإلصابةشكلت  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 . تليها30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  58.6%بنسبة صابة إ 431فقد بلغ عددها  .نسبة أعلى 30%من

 .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  24.0%بنسبة صابة إ 177بلغ عددها و ،السفلىطراف باأل اإلصابة

بلغ  ؛ إذنسبة أعلىالعليا طراف األب 30%من أقلالعجز  إصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت 

السفلى طراف باأل اإلصاباتليه ي 30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  78.6%نسبته  بماإصابة  11عددها 

 إصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  14.3%نسبته  بما تينإصابب

من إجمالي  41.1%نسبته  بماإصابة  319بلغ عددها  ؛ إذنسبة أعلىالعليا طراف األب 30%من أقلالعجز 

من  30.5%نسبته  بماإصابة  237 واقعالسفلى بـطراف باأل اإلصابات تليها ،30%من  أقلبعجز  اإلصابات

 (.48رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتإجمالي 
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الزراعة والصيد قطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها   30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :48الجدول رقم

 .في الجسم اإلصابةمكان حسب  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة  الصناعات التحويلية

النسبة  العدد اإلصابةمكان 

)%( 

النسبة  العدد اإلصابةمكان 

)%( 

النسبة  العدد اإلصابةمكان 

)%( 

 41.1 319 األطراف العليا   78.6 11 األطراف العليا 58.6 431 األطراف العليا

 30.5 237 األطراف السفلى   14.3 2 األطراف السفلى 24.0 177 األطراف السفلى

 جميع أجزاء 6.5 48 الرأس

 الجسم

 12.1 94 جميع أجزاء الجسم   7.1 1

 7.3 57 الرأس   100.0 14 المجموع 6.4 47 جميع أجزاء الجسم

 6.1 47 الظهر      2.4 18 الظهر

عضاء واألالجذع 

 الداخلية

عضاء واألالجذع     1.8 13

 الداخلية  

14 1.8 

 1.0 8 الرقبة      0.3 2 الرقبة

 100.0 776 وعالمجم    100.0 736 المجموع

 

 الفئة العمرية للمصاب:
 

 :فأكثر 30%عجز
 

من  7.0%بنسبة  2011 العامفي  إصابات 7 عاما   20من  أقل العمريةفئة لل فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد 

من  11.1%بنسبة  2013 العامفي  إصابات 10لى إارتفعت  ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 

من  8.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات 4وبلغ عددها  ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز صاباتاإلإجمالي 

 – 20 العمريةفئة لفي ا فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 

 ،ذاته العامفي  ثرفأك 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  20.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 20 عاما   24

 ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز  اإلصابات% من إجمالي 12.0بنسبة  2014 العامفي  إصابات 6لى إ تانخفض

     بنسبة 2011 العامفي صابة إ 15 فقد بلغ عاما   29 – 25 العمريةفئة لفي ا فأكثر 30%بعجز اإلصاباتأما عدد 

من  10.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات 5 و ،ذاته العامي ف فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  %15.0

 (.49رقم ) الجدولكما هو موضح في  ، ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 
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حسب الفئة العمرية  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :49الجدول رقم

 .للمصاب

الفئة 

 العمرية

2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 8.0 4 11.1 10 10.4 10 7.0 7 20من  أقل

 20 - 24    20 20.0 16 16.7 11 12.2 6 12.0 

 25 - 29    15 15.0 20 20.8 18 20.0 5 10.0 

 30 - 34    21 21.0 11 11.5 18 20.0 8 16.0 

 35 - 39    11 11.0 5 5.2 7 7.8 7 14.0 

 40 - 44    14 14.0 10 10.4 11 12.2 9 18.0 

 45 - 49    6 6.0 13 13.5 9 10.0 6 12.0 

 50 - 54    5 5.0 7 7.3 3 3.3 3 6.0 

 4.0 2 3.3 3 4.2 4 1.0 1 فأكثر  55

 المجموع

 الكلي
100 100.0 96 100.0 90 100.0 50 100.0 

 

 

من  أقل العمريةفئة لفي ا فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 فأكثر 30%بعجز اإلصاباتوبلغ عدد  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.7%بنسبة صابتين إ عاما  20

أما عدد  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.7%بنسبة صابتين إ عاما   24 – 20العمريةفئة لفي ا

من إجمالي  17.4%بنسبة  إصابات 4 فقد بلغ عاما   29 – 25 العمريةفئة لفي ا فأكثر 30%بعجز اإلصابات

 ا ،عام 20من  أقل مواحدة لمن ه فأكثر 30%عجز ةإصابوقعت وفي قطاع الخدمات  .فأكثر 30%بعجز اإلصابات

 (.50رقم ) الجدولكما هو موضح في 

 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :50الجدول رقم

 .الفئة العمرية للمصابحسب  2014

 الفئة العمرية
 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 4.8 1 8.7 2   20من  أقل

 20 - 24    2 8.7 3 14.3 

 25 - 29    4 17.4  0.0 

 30 - 34    5 21.7 2 9.5 

 35 - 39    2 8.7 4 19.0 

 40 - 44    5 21.7 4 19.0 

 45 - 49    3 13.0 2 9.5 

 50 - 54        3 14.3 

 9.5 2     فأكثر  55

 100.0 21 100.0 23 المجموع

 

 

 :30%من أقلعجز 
 

 بنسبة 2011 العامفي  إصابات 103 عاما  20من  أقل العمريةفئة لفي ا 30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد 
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 بنسبة 2014 العامفي صابة إ 112وبلغ عددها  ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  %5.2

فئة لفي ا 30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتي من إجمال %6.5

في  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  15.8%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 313 عاما   24 – 20 العمرية

 .ذاته العامفي  30%نم أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  14.7%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 253و ،ذاته العام

 2011 العامفي صابة إ 369 فقد بلغ عاما  29 – 25 العمريةفئة لفي ا 30%من أقل بعجز اإلصاباتأما عدد 

بنسبة  2014 العامفي صابة إ 284و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  18.6%بنسبة

 (.51رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،تهذا العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  %16.5

حسب الفئة العمرية  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :51الجدول رقم

 .للمصاب

الفئة 

 العمرية

2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 6.5 112 5.4 108 5.4 112 5.2 103  20من  أقل

 20 - 24    313 15.8 321 15.6 305 15.3 253 14.7 

 25 - 29    369 18.6 375 18.2 362 18.1 284 16.5 

 30 - 34    357 18.0 349 16.9 340 17.0 284 16.5 

 35 - 39    305 15.3 301 14.6 260 13.0 256 14.9 

 40 - 44    260 13.1 297 14.4 269 13.5 255 14.8 

 45 - 49    144 7.2 175 8.5 208 10.4 175 10.2 

 50 - 54    86 4.3 83 4.0 96 4.8 65 3.8 

 2.1 36 2.6 52 2.3 47 2.5 50 فأكثر  55

المجموع 

 الكلي
1987 100.0 2060 100.0 2000 100.0 1720 100.0 

 

من  أقل العمريةفئة لفي ا 30%من أقلبعجز  اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

من  أقلبعجز  اإلصاباتبلغ عدد و .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  8.6%بنسبة صابة إ 63 عاما   20

أما  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتي من إجمال 16.0%بنسبة صابة إ 118 عاما   24 – 20 العمريةفئة لفي ا %30

من إجمالي  18.5%بنسبةصابة إ 136 فقد بلغ عاما  29 – 25 العمريةفئة لفي ا 30%من أقلبعجز  اإلصاباتعدد 

في  30%من  أقلالعجز  إصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .30%من أقلبعجز  اإلصابات

بعجز  اإلصاباتمن إجمالي  35.7%نسبته  بما إصابات 5بلغ عددها  ؛ إذنسبة أعلى عاما  20من  أقل العمريةفئة لا

 ،نسبة أعلى عاما  34-30 العمريةفئة لفي ا 30%من  أقلالعجز  إصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .30%من أقل

في حين بلغ عدد  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  17.8%نسبته  بماإصابة  138بلغ عددها  فقد

كما  ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  4.5%نسبته بماإصابة  35 عاما   20من  أقلهم من في اتاإلصاب

 (.52رقم ) الجدولهو موضح في 
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والصيد  الزراعةقطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها  30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :52الجدول رقم

 .الفئة العمرية للمصابحسب  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الفئة العمرية
 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 4.5 35 35.7 5 8.6 63   20من  أقل

 20 - 24    118 16.0 1 7.1 102 13.1 

 25 - 29    136 18.5 1 7.1 112 14.4 

 30 - 34    113 15.4 2 14.3 138 17.8 

 35 - 39    102 13.9 
 

0.0 125 16.1 

 40 - 44    107 14.5 1 7.1 124 16.0 

 45 - 49    66 9.0 3 21.4 89 11.5 

 50 - 54    22 3.0 
 

0.0 32 4.1 

 2.4 19 7.1 1 1.2 9 فأكثر  55

 100.0 776 100.0 14 100.0 736 موعالمج

 

 جنس المصاب:
 

 :فأكثر 30%عجز 
 

 اإلصاباتمن إجمالي  89.0%بنسبة 2011 العامفي صابة إ 89للذكور  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد 

 اإلصاباتمن إجمالي  100.0%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 50لى إ تانخفض ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز

 2011 العامفي صابة إ 11ناث لإل فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز

كما  ،2014 العامي صابة فإي ألم تسجل و .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  11.0%بنسبة

 (.14هو موضح في الشكل رقم )

 

 
 .جنسحسب ال 2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالت عدد: 14الشكل رقم 
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 بنسبةصابة إ 23للذكور  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 كانت اع الخدماتوفي قط .ناثإلفي ا صابة إي أولم تسجل  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  %100.0

 (.15كما هو موضح في الشكل رقم ) ،صابةإ 21 بلغ عددها ، فقدللذكور فأكثر 30%بعجز اإلصاباتجميع 

 

 
 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد : 15الشكل رقم 

 .جنسالحسب  2014

 

 

 :30%من أقلعجز 
 

من إجمالي  92.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 1828للذكور  30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد 

من  89.9%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 1546لى إ تانخفض ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات

صابة إ 159ناث لإل 30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتإجمالي 

 العامفي صابة إ 174و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  8.0%بنسبة 2011 العامفي 

كما هو موضح في الشكل رقم  ،ذاته العامفي  30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  10.1%بنسبة  2014

(16.) 
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 .جنسحسب ال 2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز حاالت عدد  : 16الشكل رقم 

 

بنسبة صابة إ 675للذكور 30%من أقلبعجز  اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

صابة إ 61ناث لإل 30%من أقلبعجز  اإلصاباتغ عدد بل.و30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  %91.7

وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ عدد  .30%من أقلبعجز  اإلصابات% من إجمالي 8.3بنسبة 

بلغت و.30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  85.7%بنسبة صابة إ12للذكور 30%من أقلبعجز  اإلصابات

 اإلصاباتوفي قطاع الخدمات بلغ عدد  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتالي من إجم 14.3%بنسبة ناث صابتين لإلإ

بلغ عددها و .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  85.8%بنسبة صابة إ 666للذكور  30%من أقلبعجز 

كما هو موضح في الشكل رقم  ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  14.2%بنسبة صابة إ 110ناث لإل

(17.) 
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الزراعة والصيد قطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها  30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  : 17كل رقم الش

 .حسب الجنس 2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 
 

 جنسية المصاب:    
 

 :فأكثر 30%عجز
 

 اإلصاباتمن إجمالي  88.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 88ردنيين لأل فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد 

 اإلصاباتمن إجمالي  70.0%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 35لى إ تانخفض ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز

 2011 العامفي صابة إ 12ردنيين األلغير  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز

 30.0 %بنسبة 2014 العامفي صابة إ 15و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  12.0%بنسبة 

 (.18كما هو موضح في الشكل رقم ) ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي 
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 .جنسيةحسب ال 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها رفأكث 30%الدائم  اإلصابيّ العجز عدد  : 18الشكل رقم 

 

صابة إ 13ردنيين لأل فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

 10ردنيين األلغير  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  56.5%بنسبة

بعجز  اإلصاباتالخدمات بلغ عدد في قطاع و .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  43.5%بنسبة  إصابات

 اإلصاباتبلغ عدد و .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  90.5%بنسبة صابة إ 19ردنيين لأل فأكثر %30

موضح كما هو  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  9.5%بنسبة صابتين إردنيين األ لغير فأكثر 30%بعجز

 (.19في الشكل رقم )

 

 
 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد : 19الشكل رقم 

 .جنسيةالحسب  2014
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 :30%من أقلعجز 

 

من إجمالي  83.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 1649ردنيين لأل 30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد 

من إجمالي  82.6%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 1420و ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات

صابة إ 338ردنيين األلغير  30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات

 العامفي صابة إ 300و ،ذاته العامفي  30%من أقلبعجز  اإلصاباتإجمالي من  17.0%بنسبة  2011 العامفي 

كما هو موضح في الشكل رقم  ،ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  17.4%بنسبة  2014

(20.) 

 

 
 .جنسيةحسب ال 2014 – 2011 األعوامخالل ها ونسبت 30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز حاالت عدد : 20الشكل رقم 

 

 

 

صابة إ 563ردنيين لأل 30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

ردنيين األلغير  30%من أقلبعجز  اإلصاباتبلغ عدد و .30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  76.5%بنسبة 

وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ  .30%من أقلبعجز  اإلصاباتن إجمالي م 23.5%بنسبة صابة إ 173

 أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  78.6%بنسبة صابة إ 11ردنيين لأل 30% من أقل بعجز اإلصاباتعدد 

وفي  .30% من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  21.4%بنسبة  إصابات 3ردنيين األلغير  عددها بلغو .30%من

من إجمالي  88.9%بنسبة صابة إ 690ردنيين لأل 30%من أقل بعجز اإلصاباتع الخدمات بلغ عدد قطا

 بعجز اإلصاباتمن إجمالي  11.1%بنسبة صابة إ 86ردنيين األلغير  هابلغ عددو .30%من أقل بعجز اإلصابات

 (.21كما هو موضح في الشكل رقم )،30%من أقل
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الزراعة والصيد قطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها  30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  : 21الشكل رقم 

 .حسب الجنسية 2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 

 

 فروع الضمان االجتماعي:

 :فأكثر 30%عجز

 

لة فأكثر 30%بعجز  اإلصاباتبلغ عدد  من  12.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 12 سحابلدى فرع  المسجَّ

من إجمالي  18.0%بنسبة  2014 العامفي  إصابات 9و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 

لة  فأكثر 30%بعجز  اإلصاباتبلغ عدد و .ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز  اإلصابات في فرع جنوب عمان المسجَّ

في  إصابات 7و ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  12.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 12

 الجدولكما هو موضح في  ،ذاته العامفي  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  14.0%بنسبة  2014 العام

 (.53رقم )
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حسب فروع الضمان  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها فأكثر 30%م الدائ اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :53الجدول رقم

 .االجتماعي

 اسم الفرع / المكتب
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 18.0 9 13.3 12 8.3 8 12.0 12 فرع سحاب  

 14.0 7 15.6 14 12.5 12 12.0 12 فرع جنوب عمان  

 12.0 6 10.0 9 7.3 7 9.0 9 فرع شرق عمان  

 10.0 5 14.4 13 16.7 16 18.0 18 فرع اليوبيل  

 10.0 5 8.9 8 2.1 2 8.0 8 فرع شمال عمان  

 8.0 4 13.3 12 9.4 9 7.0 7 فرع الحسين  

 6.0 3 6.7 6 14.6 14 6.0 6 فرع الزرقاء  

 6.0 3 1.1 1 1.0 1 1.0 1 مكتب مأدبا  

 4.0 2 8.9 8 6.3 6 1.0 1 فرع السلط  

 4.0 2 2.2 2 11.5 11 11.0 11 فرع عمان المركز  

 1.0 1 5.0 5   إربدفرع 
 

0.0 2 4.0 

 4.0 4   العقبةفرع 
 

0.0 3 3.3 1 2.0 

 1.0 1 2.0 2 فرع المفرق  
 

0.0 1 2.0 

 1.1 1 4.2 4 2.0 2 فرع الكرك  
 

0.0 

 1.1 1 2.1 2 1.0 1 فرع اليرموك  
 

0.0 

 1.0 1 1.0 1 مكتب عجلون  
 

0.0 
 

0.0 

 مكتب جـرش  
 

0.0 1 1.0 
 

0.0 
 

0.0 

 100.0 50 100.0 90 100.0 96 100.0 100 المجموع

 

لة فأكثر 30%بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و  7لدى فرع سحاب  المسجَّ

لة فأكثر 30%بعجز اإلصاباتعدد  يليها .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي من  30.4%بنسبة  إصابات  المسجَّ

ثم فرع الزرقاء  .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  17.4%بنسبة  إصابات 4 واقعبـ عمان شرقفي فرع 

 تإصاباالخدمات شكلت في قطاع و .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  13.0%بنسبة  إصابات 3واقع بـ

لة فأكثر 30%عجزال من  19.0%بنسبة  إصابات 4فقد بلغ عددها  ،نسبة أعلىلدى فرع جنوب عمان  المسجَّ

 (.54رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتإجمالي 
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 العامخالل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات في تها ونسب فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :54الجدول رقم

 .فروع الضمان االجتماعيحسب  2014

 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب

 19.0 4 فرع جنوب عمان   30.4 7 فرع سحاب

 14.3 3 ن  فرع الحسي 17.4 4 فرع شرق عمان

 14.3 3 فرع اليوبيل   13.0 3 فرع الزرقاء

 14.3 3 فرع شمال عمان   13.0 3 فرع جنوب عمان

 9.5 2 فرع سحاب   13.0 3 مكتب مأدبا

 9.5 2 فرع شرق عمان   8.7 2 فرع اليوبيل

 4.8 1   إربدفرع  4.3 1 فرع السلط

 4.8 1 فرع السلط   100.0 23 المجموع

 4.8 1   بةالعقفرع     

 4.8 1 فرع عمان المركز     

 100.0 21 المجموع   

 

 

 :30%من أقلعجز 
 

لة   30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد  من  8.2%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 163فرع الزرقاء لدى المسجَّ

من إجمالي  13.4% بنسبة 2014 العامفي صابة إ 230وبلغ  .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتإجمالي 

لة   30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد و  .ذاته العامفي  30%من أقل بعجز اإلصابات فرع سحاب لدى المسجَّ

لى إ تارتفع ،ذاته العامفي  30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  8.9%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 176

 تثم انخفض ،ذاته العامفي  30%من أقلبعجز  صاباتاإلمن إجمالي  9.2%بنسبة  2013 العامفي صابة إ 183

ذاته، كما هو  العامفي  30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  9.2%بنسبة  2014 العامفي صابة إ 158لى إ

 (.55رقم ) الجدولموضح في 
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حسب فروع الضمان  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها   30%من لأق الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :55الجدول رقم

 .االجتماعي

 اسم الفرع / المكتب
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 13.4 230 9.5 190 9.6 198 8.2 163 فرع الزرقاء  

 11.7 202 11.1 221 14.4 296 17.9 355 فرع عمان المركز  

 10.8 186 8.2 164 9.5 195 7.4 148 فرع شرق عمان  

 10.4 179 14.0 279 13.5 278 14.7 293 فرع جنوب عمان  

 9.2 158 9.2 183 8.4 173 8.9 176 فرع سحاب  

 8.7 149 10.3 206 9.6 197 10.8 215 فرع شمال عمان  

 7.9 136 10.7 213 9.5 195 4.7 93 فرع الحسين  

 7.2 124 9.5 189 9.1 187 9.6 190 فرع اليوبيل  

 4.5 78 3.1 61 2.6 53 2.6 51   إربدفرع 

 4.2 73 3.7 73 3.9 80 3.6 72   العقبةفرع 

 4.1 70 4.1 82 3.6 74 3.7 74 فرع السلط  

 2.7 46 2.5 50 2.9 59 3.8 75 فرع الكرك  

 2.3 40 1.5 29 1.5 30 1.7 33 فرع اليرموك  

 1.3 22 1.2 23 0.5 11 0.8 16 مكتب مأدبا  

 0.9 16 1.3 26 1.0 21 1.1 22 فرع المفرق  

 0.4 7 0.3 5 0.4 9 0.4 7 مكتب جـرش  

 0.2 4 0.3 6 0.2 4 0.2 4 مكتب عجلون  

 100.0 1720 100.0 2000 100.0 2060 100.0 1987 المجموع

 

 

 159لدى فرع الزرقاء  30%من أقل بعجز اإلصاباتبلغ عدد  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

  30%من أقل بعجز اإلصاباتعدد  يليها .30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  21.6%بنسبة صابة إ

لة  ثم عدد  ،30%من أقلبعجز  اإلصاباتمن إجمالي  18.2%بنسبة صابة إ 134 واقعبـ لدى فرع سحابالمسجَّ

من إجمالي  15.2%بنسبة صابة إ 112 واقعلدى فرع شرق عمان بـالمسجلة   30%من أقل جزبع اإلصابات

   30% من أقل بعجز اإلصاباتوفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .30%من أقلبعجز  اإلصابات

 أقل بعجز اتاإلصابمن إجمالي  42.9%نسبته  بما إصابات 6بلغ عددها  ؛ إذنسبة أعلى في فرع اليوبيلالمسجلة 

وفي  .30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  21.4%نسبته  بما إصابات 3 واقعيليه فرع المفرق بـ ،30% من

لة   30%من أقل بعجز اإلصاباتشكلت  قطاع الخدمات  بلغ عددها  فقد ،نسبة أعلىفي فرع عمان المركز المسجَّ

لة فيت ،30%من قلأ بعجز اإلصاباتمن إجمالي  15.6%نسبته  بماإصابة  121  فرع شمال عمان ليها المسجَّ

رقم  الجدولكما هو موضح في  ،30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  11.2%نسبته  بماإصابة  87 واقعبـ

(56.) 
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الزراعة والصيد عات التحويلية وقطاع قطاع الصنافي ونسبتها  30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :56الجدول رقم

 .فروع الضمان االجتماعيحسب  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الخدمات الزراعة والصيد والحراجة  الصناعات التحويلية

 %(النسبة ) العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب النسبة )%( العدد اسم الفرع/ المكتب

 15.6 121 فرع عمان المركز   42.9 6 فرع اليوبيل 21.6 159 فرع الزرقاء

 11.2 87 فرع شمال عمان   21.4 3 فرع المفرق 18.2 134 فرع سحاب

 11.0 85 فرع الحسين   21.4 3 فرع جنوب عمان 15.2 112 فرع شرق عمان

 10.3 80 فرع اليوبيل   7.1 1 فرع الزرقاء 12.5 92 فرع جنوب عمان

 9.1 71 فرع شرق عمان   7.1 1 فرع شرق عمان 6.5 48 فرع عمان المركز

 8.1 63 فرع الزرقاء   100.0 14 المجموع 5.0 37 فرع السلط

 3.7 27 فرع الحسين
   

 8.1 63 فرع جنوب عمان  

 3.4 25 فرع اليرموك
   

 7.9 61   العقبةفرع 

 2.7 20 فرع اليوبيل
   

 6.7 52   إربدفرع 

 2.6 19 إربدرع ف
   

 4.0 31 فرع السلط  

 2.4 18 فرع شمال عمان
   

 1.9 15 فرع سحاب  

 2.3 17 فرع الكرك
   

 1.8 14 فرع الكرك  

 1.8 13 مكتب مأدبا
   

 1.7 13 فرع اليرموك  

 1.5 11 فرع المفرق
   

 1.0 8 مكتب مأدبا

 0.5 4 العقبةفرع 
   

 0.9 7 مكتب جـرش

 100.0 736 المجموع
   

 0.5 4 مكتب عجلون  

      
 0.1 1 فرع المفرق  

      
 100.0 776 المجموع

 

 

 :المنشأةفي  العمالةجم ح
 

 :فأكثر 30%عجز

 

 – 2011 األعوامنسبة خالل  أعلى فأكثر عامل 1000المنشآت التي تضم في  فأكثر 30%بعجز اإلصاباتشكلت 

من إجمالي  19.0%بنسبة  2011 العامفي صابة إ 19ا فيه فأكثر 30%بعجز اإلصاباتفقد بلغ عدد  .2014

 اإلصابات% من إجمالي 20.0بنسبة  2014 العامفي  إصابات 10وبلغت  ،فأكثر 30%بعجز اإلصابات

 (.57رقم ) الجدولكما هو موضح في  ،فأكثر 30%بعجز
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في  العمالةحسب حجم  2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :57الجدول رقم

 .المنشأة

 في المنشأة العمالةحجم 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 14.0 7 3.2 3 10.6 10 5.0 5   عّمال  4 - 1 

 8.0 4 5.3 5 6.4 6 5.0 5  عّمال  9 - 5 

 10.0 5 7.4 7 10.6 10 13.0 13   عامال   19 - 10 

 12.0 6 12.8 12 11.7 11 11.0 11   عامال   49 - 20 

 10.0 5 17.0 16 10.6 10 17.0 17   عامال   99 - 50 

 4.0 2 12.8 12 10.6 10 6.0 6   عامال   199 - 100 

 18.0 9 5.3 5 7.4 7 18.0 18   عامال   499 - 200 

 4.0 2 8.5 8 8.5 8 6.0 6   عامال   999 - 500 

 20.0 10 27.7 26 23.4 22 19.0 19   فأكثر عامل 1000

 100.0 50 100.0 94 100.0 94 100.0 100 الكليالمجموع 

 

 

حجم  ذواتفي كل من المنشآت  فأكثر 30%عجزال إصاباتشكلت  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في و

حجم عمالة من  ذواتوالمنشآت  ،عامال   49 – 20حجم عمالة من  ذواتوالمنشآت  ،عامال   19 – 10عمالة من 

 .فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  17.4%بنسبة  إصابات 4فقد بلغ عددها  ،نسبة أعلى عامال   99 – 50

فقد  ،نسبة أعلى فأكثر عامل 1000في المنشآت التي تضم  فأكثر 30%عجزال إصاباتالخدمات شكلت في قطاع و

رقم  الجدولكما هو موضح في  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتمن إجمالي  38.1%بنسبة  إصابات 8بلغ عددها 

(58.) 

 قطاع الصناعات التحويلية في  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :58الجدول رقم

 .في المنشأة العمالةحجم حسب  2014 العامخالل الخدمات  وقطاع

 في المنشأة العمالةحجم 
 الخدمات الصناعات التحويلية

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 14.3 3 13.0 3   عّمال  4 - 1 

 4.8 1 13.0 3  عّمال  9 - 5 

 4.8 1 17.4 4   عامال   19 - 10 

 9.5 2 17.4 4   عامال   49 - 20 

 4.8 1 17.4 4   عامال   99 - 50 

 0.0 0 8.7 2   عامال   199 - 100 

 19.0 4 8.7 2   عامال   499 - 200 

 4.8 1 4.3 1   عامال   999 - 500 

 38.1 8 0.0     فأكثر عامل 1000

 100.0 21 100.0 23 الكليالمجموع 
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 :30%من أقلعجز 

 

والمنشآت  ،عامال   499 – 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت  كل من في 30% من أقل بعجز اإلصاباتشكلت 

 (.59رقم ) الجدول، كما هو موضح في 2014 – 2011 األعوامنسبة خالل  أعلى فأكثر عامال   1000التي تضم 

 

في  العمالةحسب حجم  2014 – 2011 األعوامخالل ها ونسبت  30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  :59الجدول رقم

 .المنشأة

 في المنشأة العمالةحجم 
2011 2012 2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 5.8 99 5.2 104 6.5 133 4.5 89   عّمال  4 - 1 

 4.0 68 4.7 93 4.7 97 3.2 63  عّمال  9 - 5 

 6.6 114 5.0 100 5.7 117 5.7 112   عامال   19 - 10 

 8.8 152 10.4 208 11.0 224 10.2 201   عامال   49 - 20 

 12.3 212 11.1 222 9.7 199 13.2 262   عامال   99 - 50 

 13.7 236 11.5 230 12.3 252 13.3 263   عامال   199 - 100 

 20.5 353 18.3 366 20.5 420 20.9 413   عامال   499 - 200 

 9.2 158 10.0 199 8.8 180 8.3 165   عامال   999 - 500 

 19.0 327 23.8 475 20.7 423 20.7 410   فأكثر عامل 1000

 100.0 1719 100.0 1997 100.0 2045 100.0 1978 الكلي

 

 

نسبة في  أعلى مال  عا 499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في  30%من أقل بعجز اإلصاباتشكلت 

 اإلصاباتمن إجمالي  19.4%بنسبة صابة إ 143 هافقد بلغ عدد .2014 العامقطاع الصناعات التحويلية في 

صابة إ 140بلغ عددها و ،عامال   199 إلى  100حجم عمالة من  ذواتالمنشآت  إصابات تليها .30%من أقل بعجز

وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة شكلت  .30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  19.0%بنسبة 

 بما إصابات 6بلغ عددها  ؛ إذنسبة أعلى فأكثر عامل 1000المنشآت التي تضم في  30%من أقل بعجز اإلصابات

 أقل بعجز اإلصاباتوفي قطاع الخدمات شكلت  .30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  42.9%نسبته 

 30.8%نسبته  بماإصابة  239بلغ عددها  وقد ،نسبة أعلى فأكثر لعام 1000المنشآت التي تضم في  30%من

 عامال   499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت  إصابات تليها .30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي 

رقم  الجدول، كما هو موضح في 30%من أقل بعجز اإلصاباتمن إجمالي  18.0%بنسبة صابة إ 140 واقعبـ

(60.) 
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الزراعة والصيد قطاع الصناعات التحويلية وقطاع في ونسبتها   30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد  :60جدول رقمال

 .في المنشأة العمالةحجم حسب  2014 العامخالل وقطاع الخدمات  والحراجة

 الخدمات زراعة والصيد والحراجةال الصناعات التحويلية في المنشأة العمالةحجم 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 5.5 43 7.1 1 6.4 47  عّمال  4 - 1 

 4.0 31 0.0   3.8 28 عّمال  9 - 5 

 5.9 46 0.0   6.4 47   عامال   19 - 10 

 6.4 50 7.1 1 12.0 88   عامال   49 - 20 

 9.1 71 0.0   17.1 126   عامال   99 - 50 

 9.1 71 21.4 3 19.0 140   عامال   199 - 100 

 18.0 140 21.4 3 19.4 143   عامال   499 - 200 

 11.0 85 0.0   8.4 62   عامال   999 - 500 

 30.8 239 42.9 6 7.5 55   فأكثر عامل 1000

 100.0 776 100.0 14 100.0 736 الكليالمجموع 

 

 فترة عمل المصاب:

 
 :فأكثر 30%عجز 

 

من  أقللذين فترة عملهم التي وقعت ل فأكثر 30%الدائم اإلصابي  العجز عدد ونسبة لى إ( 22يشير الشكل رقم )

من  أقللمن فترة عملهم  اإلصاباتنسبة هذه ن أيالحظ  ؛ إذ2014 – 2011 األعوامخالل  شهرأ 6من  أقلشهر و

لمن  اإلصابات بلغتفي حين  ،2014 العامفي  28.0%و ،2011 العامفي  38.0%قد شكلت ما نسبته  شهرأ 6

 .هاعددنخفاض ايالحظ و .2014 العامفي  10.0%و ،2011 العامفي  12.0%ما نسبته  من شهر أقلفترة عملهم 

 
فترة عمل  حسب 2014 – 2011 األعوامخالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد : 22الشكل رقم 

 .المصاب
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لمن فترة عملهم  2014 العامفي قطاع الصناعات التحويلية في  فأكثر 30%الدائم اإلصابي  العجز  حاالت بلغ عدد

 3 من شهر أقللمن فترة عملهم  هابلغ عددو .اإلصاباتمن إجمالي  30.4%بنسبة إصابات 7 شهرأ 6من  أقل

الدائم  اإلصابي  العجز  حاالت وفي قطاع الخدمات فقد بلغ عدد .اتاإلصابمن إجمالي  13.0%بنسبة  إصابات

بلغ عددها لمن و .اإلصاباتمن إجمالي  19.0%بنسبة  إصابات 4 شهرأ 6من  أقللمن فترة عملهم  فأكثر %30

كما هو موضح في الشكل رقم  ،اإلصاباتمن إجمالي 9.5%بنسبة  ) إصابتين(صابةإ 2 من شهر أقلفترة عملهم 

(23.) 

 

 
 العامفي قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الخدمات خالل  ونسبتها فأكثر 30%الدائم  اإلصابيّ العجز  حاالتعدد : 23الشكل رقم 

 .فترة عمل المصابحسب  2014

 

 

 

 :30%من أقلعجز 

 

لذين فترة عملهم التي وقعت ل 30% من أقل الدائم اإلصابي  العجز  حاالت عدد ونسبة إلى ( 24يشير الشكل رقم )

 6من  أقللمن فترة عملهم  اإلصاباتن أيالحظ  ؛ إذ2014 – 2011 األعوامخالل  شهرأ 6من  أقلمن شهر و أقل

لمن  اإلصاباتنسبة هذه ن أفي حين  .2014 العامفي  25.1%و 2011 العامفي  22.2%شكلت ما نسبته  شهرأ

 .2014 العامفي  5.6%و ،2011 العامفي 4.9% شكلت  من شهر أقلفترة عملهم 
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فترة عمل حسب  2014 – 2011 األعوامخالل ونسبتها  30% من أقل الدائم اإلصابيّ العجز  حاالتعدد  : 24الشكل رقم 

 المصاب

 

 

لمن فترة  2014 العامفي  في قطاع الصناعات التحويلية 30%من أقلالدائم  اإلصابي  العجز  حاالت بلغ عدد

من  أقلبلغ عددها لمن فترة عملهم و .اإلصاباتمن إجمالي  27.7%بنسبة  اتصابإ 204 شهرأ 6من  أقلعملهم 

 حاالت وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة بلغ عدد .اإلصاباتمن إجمالي  8.0%بنسبة  صابةإ 59 شهر

من إجمالي  42.9%بنسبة إصابات 6 شهرأ 6من  أقلم لمن فترة عمله 30%من أقلالدائم  اإلصابي  العجز 

وفي  .اإلصاباتمن إجمالي  7.1%بنسبة  واحدةصابة إ من شهر أقلبلغ عددها لمن فترة عملهم و .اإلصابات

 صابةإ 166 شهرأ 6من  أقللمن فترة عملهم  30%من أقلالدائم  اإلصابي  العجز  حاالت قطاع الخدمات بلغ عدد

من  3.7%بنسبة  صابةإ 29 من شهر أقلبلغ عددها لمن فترة عملهم و .اإلصاباتالي من إجم 21.4%بنسبة 

 (.25كما هو موضح في الشكل رقم ) ،اإلصاباتإجمالي 
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الزراعة والصيد في قطاع الصناعات التحويلية وقطاع ونسبتها   30%من  أقلالدائم  اإلصابيّ عجز ال حاالتعدد : 25 الشكل رقم

 .فترة عمل المصابحسب  2014 العاموقطاع الخدمات خالل  والحراجة

 

 

 

 

 

 المهنية: األمراض
 

بتوفر الشروط  ا  مهني ا  مرضالمشكو منها عراض األتكون و .العمل إصاباتاشكال حد أيعتبر المرض المهني 

 :ا  مهني ا  مرضمرض ة للضمان االجتماعي العتبار الالعام المؤسسةكما تعتمدها  ،التالية

 عاملتكون هناك عالقة سببية بين المرض والعمل الذي يؤديه الن أ. 

 للمرض. المسببةبالعوامل  المستمريعمل في مهنة محددة تحتم عليه االتصال ن أ 

 نسبة انتشاره بين بقية فئات المجتمع.في المهنة أكثر من  العاملينتكون نسبة انتشار المرض بين ن أ 

 لحصول المرض. ا  علميللمرض كافية  المسبِّبةالتعرض للعوامل مدة تكون ن أ 
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أي يمكن إضافة نه ألى إإضافة  ا ،مهني ا  رضم 58مل على تتش قائمةة للضمان االجتماعي العام المؤسسة وتعتمد

                    بناء على تنسيب المرجع الطبي الجدولإضافتها لهذا  المؤسسةمجلس إدارة يقرر  أخرىأمراض 

  (.61انظر الجدول رقم )

 المهنية المعتمدة لدى الضمان االجتماعي. األمراضقائمة  :61الجدول رقم
 وصف العملية وصف المرض الرقم 
 تستدعي التي  عمالاأل وجميع الخام الجلود وأ الشعر أو الصوف معالجة   .(Anthrax انثراكس) الخبيثة الجمرة مرض 1

المرض. بهذا المصابة بالحيوانات االتصال  

 .مركباته أو مستحضراته أو الزرنيخ معالجة                         ملحقاته. أو  بالزرنيخ التسمم 2

 عليه. تحتوي التي المواد أو االسبست تصنيع أو معالجة                                      باالسبست. التسمم 3

 .(Benezole) ومشتقاته بالبنزول تسممال . أ 4

 

 البنازين أميناو باارا وأ البنزين بنايترو التسمم . ب

 وغيرهماا اثلاين - تراينترولين) مشتقاتهما وأ

 . ملحقاتهما( وأ

     Nitro Benzene Para amino 

benzene  

     Tri-nitroline - ethyline  

 عمليااات ماان عمليااة بااأي القيااام أو مشااتقاته ماان أي وأ  البناازول معالجااة

 استعمالها. على تنطوي أو صنعها

 عمليااة باأي القيااام أو مشاتقاتهما أو البناازين اميناو أو النتروبناازين معالجاة

 .ملحقاتهما مع استعمالها على تنطوي أو صنعها عمليات من

 Carbon ملحقاته وأ البايسلفايد بكربون  التسمم 5

– bisulfide.                             

                       أو مستحضااراته أو البايساالفايد كربااون اسااتعمال علااى تنطااوي عمليااة أي

 .مركباته

 الزجاااج لااوهيج التعاارض علااى تنطااوي الزجاااج عمليااات ماان عمليااة أي     بالماء األزرق. الزجاج عمال عيون إصابة 6

 .المذاب

 

 للتعااارض نتيجاااة زرقاأل بالمااااء العياااون إصاااابة 7

 لدرجااااة المحمااااى أو المصااااهور دنالمعاااا شااااعةأل

 .      االحمرار

                   

المعااادن  مااان المنبعثااة لألشاااعة التعاارض علاااى عااادة تنطاااوي عمليااة أي

 الفاوالذ أو الحدياد صانع ثنااءأ في االحمرار لدرجة ىم  المح أو المصهور

 وبرمه.  الفوالذ أو الحديد تحمية إعادة ذلك في بما

 أو  البايكروميات أو الكرومياك حاامض اساتعمال علاى تنطوي عملية أي                         حقاته.مل أو بالكروم التقرح 8

 .مستحضراتها أو الصوديوم أو البوتاسيوم أو( النشادر) مونيوماأل

 Caisson) داء كايسون المضغوط الهواء مرض 9

Disease).                          

 ضغوط.الم الهواء في تجري عملية أي

 الساوائل أو الغبار عن الناشئ الجلد التهاب مرض 10

                 .(Dermatosis)  الصناعة في تستخدم التي

  وتأكزمه. الجلد التهاب تسبب سوائل وأ غبار عنها ينتج عملية أي

 

  الناشاايء الجلاد تقارح وأ الظهااري السارطان . أ 11

 أو الحجار أو القطران أو القار أو الزفت عن

             أي أو الباااااااااارافين أو المعاااااااااادني لزيااااااااااتا

 المواد أو هذه من مادة  يأ من مركب منتوج

 رواسبها. من راسب

  عااان الناشااائ الخاااارجي العاااين قرنياااة تقااارح . ب

 أو الحجااار أو القطاااران أو القاااار أو الزفااات

 منتاااوج أي أو البااارافين أو المعااادني الزيااات

 أو الماااواد هاااذه مااان ماااادة أياااة مااان مركاااب

 . رواسبها

 الزيااات أو الحجااار أو القطاااران أو القاااار أو الزفااات اساااتعمال أو معالجااة

 أو الماواد هاذه مان ماادة أي مان مركب منتوج أي أو البرافين أو المعدني

 . رواسبها من راسب

 . أو مركباته مستحضراته أو الفلورين استعمال على تنطوي عملية أي   بالفلورين. التسمم 12

 ومعالجاة الساقاوة بمارض مصااب الخيال فصايلة مان حياوان باأي العناية .(Glanders)  (العامالسقاوة )الر مرض 13

 الحيوان. ذلك جثة

 مركباته. أو مستحضراته أو الرصاص معالجة ملحقاته. أو بالرصاص التسمم 14

 مركباته وأ مستحضراته أو الزئبق استعمال على تنطوي عملية أي بالزئبق. التسمم 15

 .المنغنيز على تحتوي التي المواد أو المنغنيز معالجة                                    نيز.بالمنغ التسمم 16

  .مركباته  أو مستحضراته أو الفسفور استعمال على تنطوي عملية أي                        ملحقاته. وأ بالفسفور التسمم 17

 .التلغرافية التاآل استعمال                               التلغراف. عمال تشنج 18
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  وأ دايكلاااااااااوريثلين وأ بترايكلاااااااااورثين التسااااااااامم 19

 ملحقاتها وأ االثلين دايكلورايد

Trichlorethene Dichloride  

 (Trichorethylene )Ethylene                   

 الااادايكلوريثلين وأ الترايكلاااورثين صااانع ساااياق فاااي تجاااري عملياااة يأ

 . منها أي استعمال على وتنطوي ثليناال والدايكلورايد

    

 مركباته. أو االنتيموان تداول أو ستعمالا ومضاعفاته. باالنتيموان التسمم 20

 الكبريت. تداول أو استعمال بالكبريت. التسمم 21

  مضااااعفات مااان عناااه أينشااا ماااا أو بالنيكااال التااااثر 22

 .                           وقروح

 مركباته. أو النيكل تداول أو استعمال أو تحضير

 الكربون. كسيدأ ألول التعرض يستدعي عمل كل الكربون. كسيدأ بأول التسمم 23

 مركباته. أو السيانور حامض تداول أو استعمال أو تحضير  السيانور. بحامض التسمم 24

 .مركباتهما أو البروم أو الكلور ولتدا أو استعمال أو تحضير           مشتقاتهما. أو أو البروم بالكلور التسمم 25

 وأ  الراديااوم عاان الناشاائة عااراضواأل األمااراض 26

( X)شااااعة أ أو  شااااعاعياإل النشاااااط ذات المااااواد

 .                 كسإ

نشااااط  ذات أخااارى ماااادة  وأي للرادياااوم التعااارض يساااتدعي عمااال كااال

 . كسإ(  X) شعةأ أو شعاعيإ

  األماراضو المعدياة الحمياات لعاالج المخصصاة المستشافيات فاي العمل              ية.والوبائ المعدية ياتمِّ الح أمراض 27

 بالنساابة البيطاارة فااي والعماال الطبيااة المختباارات فااي والعماال ،الوبائيااة

 .(Zoonosis) نساناإل لىإ تنتقل التي الحيوانية لألمراض

  التعاااارض عاااان الناتجااااة األمااااراضو األعااااراض 28

                        .   الجوي الضغط لتغيرات

  مرتفاع جاوي ضاغط تحات العمل أو المفاجئ التعرض يستدعي عمل كل

  جااوي ضااغط تحاات العماال أو الجااوي الضااغط فااي المفاااجئ التخلخاال أو

 . طويلة لمدة منخفض

  مشااااااااتقاته أو غازاتااااااااه أو بااااااااالبترول التساااااااامم 29

          ومضاعفاته.

 مشااتقاته أو غازاتااه أو البتاارول اسااتعمال أو تااداول يسااتدعي عماال كاال

أو  ساائلة أو كانات صالبة الماواد لتلاك التعارض يستدعي عمل أي وكذلك

 غازية.

 الرئة ربُّ تغ أمراض 30

 .(Silicosis) سيليكوسز الرئة تثرب . أ

 

 .(Pneoumoconiosis)  الرئة رب  تغ  . ب

 

 

 

 

 

 اسبستوساااااز  باالسبساااااتوس الرئاااااة ربُّاااااتغ . ج

(Asbestosis). 

 

 لقطااااااان بسينوسااااااازا بغباااااااار الرئاااااااة د.  تغبااااااار

(Bessinosis).                        

 

 السيليكا. كسيدأ ثاني فيها يستنشق عملية أي

 

 الماواد أو  السايليكا لماادة التولاد حاديث لغباار التعرض يستدعي عمل أي

 المنااجم فاي كالعمال% 5 على تزيد بنسبة السيليكا مادة على تحتوي التي

 المسااان ات صاااناعة فاااي أو نهااااطح أو  حجااااراأل نحااات أو المحااااجر أو

 تساااتدعي أخااارى عملياااات أي أو بالرمااال المعاااادن تلمياااع أو الحجرياااة

   التعرض نفسه.

 

 االسبستوس. لغبار التعرض يستدعي عمل أي

 

 

 القطن. لغبار التعرض يستدعى عمل أي

وبااودرة األلمنيااوم المنزليااة والمختباارات  دواتيسااتعمل فااي صااناعة األ              التسمم بغبار األلمنيوم 31

 تستعمل في صناعة الدهانات والتعرض له يسبب تليف الرئة.

أو تااداول الكاااديوم أو المااواد المحتويااة عليااه مثاال سااتعمال االتعاارض أو  التسمم بالكاديوم ومضاعفاته 32

الطالء بالكهرباء أو صناعة الطائرات والسيارات واألجهزة االلكترونياة 

 والبطاريات القلوية.

 يستعمل في الدباغة وصناعة الحرير وحمض الكبريتيك لتسمم بكبريتيد الهيدروجينا 33

ون فااي صااناعة األحبااار عاااملرابااع كلوريااد الكربااون: المعرضااون لااه ال التسمم برابع كلوريد الكربون وفينيل كلوريد 34

 والمبيدات الحشرية.

اعة فينيل كلوريد: يستعمل فاي صاناعة حبيباات الباولي إيثلاين ومنهاا صان

 الخيوط الحريرية.

الكحول والجاليكون: تساتعمل فاي صاناعة الماواد العضاوية، البالساتيك،  التسمم بالكحول والجاليكول والكيتون 35

األحبااار، النساايج، المطاااط، صااناعة األغذيااة ومااواد التجمياال، والتااأثير 

 المزمن للجاليكول هو هبوط الكلى.
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الحباااار، الالصاااقات،  الكيتاااون: ويساااتعمل كمزيااال للزياااوت، األصاااباغ،

الاادهانات، العطااور ومااواد التجمياال، وتااأثيره الماازمن علااى األعصاااب 

 الطرفية.

 العمال تعرضا  له هم عمال الدهانات.كثر أالتلوين:  زايلين( -التسمم بالبنزول )تلوين 36

 الزايلين: يستعمل في الدهانات ووقود للطائرات.

أو تداول هذه المواد خاصة في الصناعات الحربياة ستعمال االتعرض أو               ليسرينالتسمم بالنترات والنيترات والنيتروج 37

 والمفرقعات واألدوية والصناعات الكيماوية.

التسااامم المااازمن بالمبيااادات الحشااارية )الفسااافور  38

 العضوي(

 أكثر العمال تعرضا  لها هم عمال الزراعة.

( ديسايبل( 85التاي تزياد شادة الضوضااء فيهاا عان ))العمل فاي األمااكن  الصمم )نقص السمع( 39

ولفترة ثماني ساعات يوميا  وخمسة أيام عمل أسبوعي ولمادة ال تقال عان 

 عشر سنوات 

األعمال التي تستدعي الوقوف مدد طويلة أثناء ساعات العمل على أن ال  دوالي الساقين  40

 تقل مدة العمل في المهنة عن خمس سنوات.

األنسااجة العظميااة هتاازاز ااجمااة عاان الن األماراض 41

العظاام الهاللااي فااي ن يُّ وتلااوالمفصاالية فااي المرفااق 

المعصم )داء كينبوك( واألصبع البيضااء )ظااهرة 

 رينو(

المطاااارق الهوائياااة ساااتعمال اهتااازاز كلالكااال عمااال يساااتدعي التعااارض 

منخفضاة هتازازات االذات  دواتاألساتعمال اووأعمال الطحان والصاقل 

 التوتر.

غمادهاااا أوتهااااب المااازمن لألوتاااار العضااالية االل 42

 األعصاب المحيطيةعتالل اووأربطتها 

األعماال التاي تتطلاب حركااات بانمط واحاد وبشااكل ساريع ماع رضااوض 

لألعصاااب المحيطيااة مثاال الطباااعين، عااازفي البيااانو والكمااان، عمااال 

 صياغة الذهب.

والمتكاارر علااى الكتااف  تمرالمساااألعمااال التااي تتطلااب الضااغط والاارض  شلل الضفيرة العضدية 43

 كأعمال الحمل والعتالة.

تشفيات والمراكز الصحية وعيادات األسانان والمختبارات المسالعمل في  الكبد الوبائي )ب،ج(لتهاب ا 44

 وبنوك الدم.

شفيات والمراكز الصحية وعيادات األسانان والمختبارات المستالعمل في  نقص المناعة المكتسب )اإليدز( 45

 دم.وبنوك ال

تشفيات والمصحات ودور العالج والتشخيص الذي يؤدي المسالعمال في  (T.Bالتدرن ) 46

إلى التماس مع هذا المارض والعناياة بالحيواناات المصاابة بهاذا المارض 

 أو التعرض لمنتجاتها وفضالتها.

وتربياااة األبقاااار واألغناااام وبياااع وتاااداول منتجاتهاااا  المساااالخالعمااال فاااي  الحمى المالطية 47

 وفضالتها.

 مع روث الحيوانات.والتعامل العمل في األنفاق والمجاري  الكزاز 48

وفااي صااناعة الحليااب  والمسااالخالعماال فااي المجاااري واألنفاااق والمناااجم  داء البريميات اليرقاني النزفي )لبتوسباريوس( 49

ومشتقاته وحفظ اللحوم وغيرها من األعمال التي تاؤدي إلاى التمااس ماع 

 انات أو األسماك أو المياه الملوثة.لحوم الحيو

 العمل بتماس مع الحيوانات والنباتات المصابة بهذه الفطريات. داء الفطريات  50

التاااي تنتقااال مااان الحيواناااات والطياااور  األماااراض 51

 لإلنسان

أو الحمااى القالعيااة أو  Qالعماال بتماااس مااع الحيوانااات المصااابة بحمااى 

 العمل بتماس مع الطيور.

القصااابات والرئاااة الناجماااة عااان غباااار  اماااراض 52

 المعادن الثقيلة

 األعمال التي تؤدي إلى التعرض ألغبرة المعادن الثقيلة.

 تليف الرئة المترقي )غبار الفحم(  53

Progressive lung Fibrosis 

 كل عمل يستدعي التعرض لغبار الفحم

 شتداديةاالتناذر الزلة  54

(Severe Dyspneaماااااع تاااااأثر اإلساااااناخ ) 

وظااائف الرئااة بعااد تعاارض ختبااارات ابوالمثباات 

 .المسبِّب عاملجديد لل

األغباارة الناجمااة عاان تخاازين ستنشاااق  الاألعمااال التااي يتعاارض فيهااا 

وطحااان الحباااوب الغذائياااة مثااال القماااح والشاااعير، عماااال تعبئاااة الطحاااين 

الصناعية والحرفية، العمليات الزراعياة التاي يتعارض فيهاا ستعماالته او

 والتبن والعلف وأعمال تربية الطيورالعمال للقش 

 تصلبات الرئة السمية المزمن 55

Lung stiffness due to Chronic 

toxicity 

التعااارض ألبخااارة الحماااوض والقلوياااات والغاااازات المهيجاااة )الكلاااور، 

غااااازات، كبريتيااااة، نشااااادر، كبرياااات الهياااادروجين، أكاساااايد األزوت(، 

بهاااذه الماااواد،  عامااالي تتعملياااات التعااادين، العمااال فاااي المختبااارات التااا

 الصناعات الكيماوية.
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ستوساايت وأبخاارة بالتعاارض ألبخاارة اإلساامنت واإلساامنت المقااوى باالس أمراض الرئة المحدثة بالتعرض لألبخرة 56

 الحديد وغيرها من األبخرةكاسيد أالبيريليوم وأبخرة 

 للرئتين. ا  مستمر ا  شديد ا  األعمال التي تتطلب توتر Emphysemaإنفاخ الرئة  57

للحساسااية ومثبتااة فااي  المساابِّبةاألعمااال التااي تتطلااب التعاارض للمااواد  الربو المهني 58

وظااائف الرئااة وموسااعات القصاابات ختبااارات اوالتحسسااية ختبااارات اال

 مثل:

Isocyanate،  Acid amlyirid ،Epoxy  والاااادهان والمااااواد

نظفااات البالتااين وصااناعة االلكترونيااات ومصااانع الم عاماالالالصااقة وم

 الكيماوية.

 .2014( لسنة 1( الملحق بقانون الضمان االجتماعي رقم )1رقم ) الجدولالمصدر: 

 

 العامالفترة من بمرض مهني خالل صابة إحالة  54بـ  بُلِّغنه أ وتشير البيانات المتوفرة لدى الضمان االجتماعي

 34و 12المهنية قد بلغ  األمراضب اتاإلصابفإن عدد ( 26ضح الشكل رقم )يووكما  .2014 العام حتى 2012

 .على التوالي 2014و 2013و 2012 األعوامخالل  إصابات 8و

 

 

 
 .2014 – 2012 األعوامغ بها الضمان االجتماعي خالل لِّ المهنية التي بُ  األمراضعدد : 26 الشكل رقم

 

فقد بلغ  .غبرةلألوالتعرض  ،مهني بالتعرض للمواد الكيماويةبالمرض الصابة لإلالمؤدية سباب األوقد تركزت 

 2014و 2013 العامينخالل  بمرض مهني إصابات 4و 6عدد الحاالت الناتجة عن التعرض للمواد الكيماوية 

بمرض مهني  ) إصابتين(صابةإ 2و 18غبرة لألفي حين بلغ عدد الحاالت الناتجة عن التعرض  ،على التوالي

 .(62رقم ) الجدول، كما هو موضح في على التوالي 2014و 2013 عاميخالل 

 .حسب السبب 2014و 2013 عاميخالل  ونسبتها المهنية األمراضب اإلصاباتعدد  :62الجدول رقم

 اإلصابةسبب 
2013 2014 

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 50.0 4 17.6 6 التعرض للمواد الكيماوية  

 25.0 2 52.9 18 غبرة  لألالتعرض 

 25.0 2 23.5 8   أخرىعوامل 

 2.9 1 مع الحيوانات ومنتجاتها   التعامل
 

0.0 

 2.9 1 التعرض للضجيج واالهتزازات  
 

0.0 

 100.0 8 100.0 34 المجموع
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 12فقد بلغ عددها  ،ت التحويليةفي قطاع الصناعا 2012 العامة في لمهنيا األمراضب اإلصاباتجميع شكلت وقد 

 بنسبةصابة إ 26المهنية في قطاع الصناعات التحويلية  األمراضب اإلصاباتبلغ عدد  2013 العاموفي  .صابةإ

من  75%بمرض مهني بنسبة  إصابات 6و ،2013 العامالمهنية في  األمراضب اإلصاباتمن إجمالي  %76.5

المهنية في قطاع  األمراضب اإلصاباتبينما بلغ عدد  ،2014 عامالالمهنية في  األمراضب اإلصاباتإجمالي 

كما هو موضح في  ،2014 العامصابة واحدة في إو ،2013 العامواحدة في صابة إالصحة والعمل االجتماعي 

 (.63رقم ) الجدول

 

 .حسب القطاع االقتصادي 2014 - 2012 األعوامل خال ونسبتها المهنية األمراضب اإلصاباتعدد  :63الجدول رقم

 2014 2013 2012 القطاع اإلقتصادي

 النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد النسبة )%( العدد

 75.0 6 76.5 26 100.0 12   التحويليةالصناعات 

 والعمل االجتماعي   الصحة
  

1 2.9 1 12.5 

 الفنادق والمطاعم  
    

1 12.5 

 لجملة والتجزئة  تجارة ا
  

5 14.7 
  

 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة
  

1 2.9 
  

   والحراجةوالصيد  الزراعة
  

1 2.9 
  

 100.0 8 100.0 34 100.0 12 المجموع



 

85 

 

 

 

 

الثالث: تحليل للتشريعات الوطنية الناظمة لموضوع   الفصل

 السالمة والصحة المهنية
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التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع السالمة والصحة المهنية في المنشآت الرسمية 

 :التي شملتهاوالقضايا والخاصة 
 

ات في عدد من  الوزارالمهنية السالمة والصحة ب عنىالتي تواألنظمة والتعليمات  القوانينكثير من  يوجد

 يلي: والمؤسسات األردنية، وأهمها ما

 

:وتعديالته  م 1952األردني لسنة  الدستور -1  

على عدة  يقومتشريعا   له تحمي الدولة العمل وتضعن أعلى الدستور األردني  منفقرة )ج(   23 نصت المادة

والطوارئ الناشئة عن والعجز  والمرضالتسريح حوال أ منها تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين، وفي ،مبادئ

 الصحية. للقواعد عاملعلى خضوع ال نفسها )هـ( من المادة نصت الفقرة كما .العمل

 

 وتعديالته: 1996( لسنة 8قانون العمل األردني رقم )  -2

تهتم مواده واألنظمة والتعليمات  ؛ إذيأتي هذا القانون في مقدمة القوانين المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية

. وقد تم تخصيص الفصل التاسع منه لتشريعات كافة من جوانبها وسالمتهم العامليندرة بموجبها بصحة الصا

ليها للتأكد من توفر بيئة عمل عمراقبة أماكن العمل والتفتيش بتقوم وزارة العمل و السالمة والصحة المهنية.

من خالل  ونعاملمتزايدة التي يتعرض لها اللتواجه المخاطر ال وتعديلها، تطوير األنظمة والقوانينو ،صحية وآمنة

 [1]التالية: بالمهامقيامها 

  التفتيش على المؤسسات في جميع أنحاء المملكة  للتأكد من التزامها بتطبيق أنظمة وتشريعات السالمة

 والصحة المهنية في قانون العمل األردني.

 الذين يتم تعيينهم في مؤسسات  ،وفنيينالكادر المختص بالسالمة والصحة المهنية من أخصائيين عتماد ا

 .1998( لسنة 7القطاع الخاص وفقا  لمتطلبات نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المهنية رقم )

 األطباء  والممرضين في المؤسسات وفقا  لمتطلبات نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال عتماد ا

 .1998( لسنة 42في المؤسسات رقم )

   .اإلشراف على المفاوضات وتسوية الخالفات بين العمال وأصحاب العمل 

  العمل  الجسيمة لتحديد أسبابها والعوامل والظروف التي أدت إلى وقوعها، وتقديم  إصاباتالتحقيق في

 تكرارها.  االقتراحات المناسبة لمنع

 ووضع الخطط واإلجراءات  ،يئة العملمراجعة األنظمة والتعليمات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وب

 وتعديلها حسب متطلبات وتغيرات واقع العمل. ،المناسبة لتطبيقها ومتابعة تطويرها

 همة في رفع الوعي بأمور السالمة والصحة المهنيةالمسا.  
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  :المشاركة في اللجان الفنية المختلفة المعنية بالسالمة والصحة المهنية مثل 

مؤسسة التدريب وة برئاسة وزارة العمل وعضوية كل من وزارة الصحة، اللجنة الفنية الرباعي -

 . جتماعياالة للضمان العامالمهني )معهد السالمة والصحة المهنية(، والمؤسسة 

لجنة الوقاية من األخطار الصناعية والتي ترأسها وزارة الصناعة والتجارة وتشارك فيها  -

 المهنية والبيئة.  مجموعة من الجهات المعنية بالسالمة والصحة

  . تنظيم أنشطة األسبوع الوطني للسالمة والصحة المهنية سنويا 

 في تدريب مشرفي السالمة والصحة  التعاون مع مؤسسة التدريب المهني/ معهد السالمة والصحة المهنية

  .المهنية

 :معهد السالمة والصحة المهنية

 : [1]األمور التالية فيوتتركز نشاطاته ومهامه  .المهنيةيتبع معهد السالمة والصحة المهنية لمؤسسة التدريب 

 والصحة المهنية ةالسالمفي مجاالت  ةإعداد وتدريب الكوادر الفنية المتخصص.  

 إصاباتوتحديد أسباب حوادث و ،القيام بالدراسات الميدانية للتعرف على مشاكل السالمة والصحة المهنية 

  ا.ناسبة لهووضع الحلول الم ،العمل في مختلف القطاعات االقتصاديه

 وتحديد تراكيز الملوثات المختلفة فيها للتأكد من عدم تجاوزها  ،إجراء القياسات المختلفة لتقييم بيئة العمل

 ووضع التوصيات واالقتراحات المناسبة لحلها.  ،موح بهاالمسللحدود العتبية 

  نية ونشرها وتوثيقها بالتعاون مع جهات المه الصحةو ةالسالمفي كافة ميادين  ةالعلميإجراء البحوث

 .مختصة داخل وخارج المملكة

  المشاركة في إعداد المواصفات القياسية الالزمة في مجال  السالمة والصحة المهنية بالتعاون مع مؤسسة

 .المواصفات والمقاييس األردنية

 منها في الوقاية ستفادة لالالعمل  تإصاباالقيام بدراسات سنوية لتحليل البيانات المختلفة المتعلقة بحوادث و

 .والتطوير

 سياسات وبرامج وأنظمة السالمة والصحة  مساعدة المؤسسات المختلفة في وضع ومراجعة وتطوير

  .المهنية
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 :2002( لسنة 54ة المؤقت وتعديالته رقم )العامالصحة  قانون  -3

العالقة على تحقيق الرقابة  ذاتلتنسيق مع الجهات تعمل وزارة الصحة با أنمنه على  8( فقرة أ/4نصت المادة )

التقيد التام بالقواعد و ،والمؤسسات الصناعية والتجارية عاملالمنع وافي المص العاملينعلى البيئة المهنية وصحة 

تقوم وزارة الصحة بعدة أنشطة في مجال و على البيئة والصحة والسالمة المهنية. ةالمحافظ فيالفنية المعتمدة 

 :[1]المهام التاليةمل على توتش ،، ومختبرات صحة البيئةوذلك من خالل مديرية الصحة المهنية ،صحة المهنيةال

 ين للتأكد من لياقتهم عامللل األولية والدورية والخاصة جراء الفحوصات الطبيةإ -1

   للعمل.   الصحية    

 لمهنية.المشاركة في وضع المعايير والمواصفات المتعلقة بالصحة ا  -2

 إجراء الدراسات والبحوث الميدانية في الصحة المهنية. -3

 لألطباء والممرضين والمراقبين الصحيين. تنظيم الدورات التدريبية في الصحة المهنية -4

 محلية.لالمشاركة في مراجعة وتطوير وتحديث تشريعات السالمة والصحة المهنية ا -5

 ية مخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية والحد منها.إجراء الدراسات المتعلقة بحجم ونوع -6

 القيام بالقياسات البيئية في أماكن العمل لتحديد الملوثات ومستويات التعرض. -7

 دراسة التأثيرات الصحية والبيئية للمشاريع الصناعية. -8

 تدريب العمال والمهتمين في مجال الصحة المهنية. -9

 ختلفة المعنية بمراقبة تطبيق تشريعات السالمة المشاركة في أنشطة اللجان الم -10

 والصحة المهنية في مؤسسات القطاع الخاص.     

 

 

 :2000( لسنة 22المواصفات والمقاييس رقم ) قانون  -4

التقيد  والتجاريةعلى جميع المؤسسات والشركات الصناعية نه أعلى ( فقرة )ج( من هذا القانون 17) المادةنصت 

 والسالمة المهنية. الصحةالفنية المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة و التام بالقواعد

 

 :1999( لسنة 27تنظيم العمل المهني رقم ) قانون  -5

 وفقا  ( فقرة )ج( من هذا القانون على ضرورة تحديد الشروط الخاصة لكل فئة من محالت المهن 4نصت المادة )

 لسالمة والصحة المهنية.بما في ذلك متطلبات ا ،للمعايير المقررة
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 :2001( لسنة 29رقم) اإلشعاعيةالطاقة النووية و قانون  -6

 األشعةمصادر  تستخدم تيالمنشآت ال أوالمؤسسات  تتقيد أن( من هذا القانون على ضرورة 16المادة ) نصت

والخطر  األشعةمصدر يتناسب مع طبيعة  بما ،النووي األمانو اإلشعاعيةبتوفير االحتياطات الالزمة للوقاية 

 النووي. واألمان اإلشعاعيةبط للوقاية اوتعيين ض ،وحجمه المتوقع

مة ءالتأكد من المالو العاملينبرامج للوقاية الطبية لتقويم صحة  وضععلى ضرورة  أيضا  المادة  هذه ونصت

للتأكد وذلك  ،صورة دوريةين بعاملللالفحص الطبي المهني  بما في ذلك إجراء ،عاملالعمل وصحة ال بين المستمرة

 ما قد يظهر من أمراض في وقت مبكر ما أمكن.كتشاف والمن استمرارية لياقتهم الصحية للعمل، 

 

 :2003 ةلسنالخطرة النفايات وتداول  إدارة تعليمات   -7

لطرق المعنيين على ا العاملينالتعليمات أن يقوم بتدريب ( من هذه 7المادة ) يتوجب على صاحب العمل بموجب

بإجراء  االلتزامضرورة السليمة لتداول وإدارة النفايات الخطرة، وتزويدهم بمعدات الوقاية الشخصية الالزمة، مع 

 .العاملينالالزمة لهؤالء  والدورية األوليةلطبية االفحوصات 

 

 :2014لسنة  1رقم جتماعي االقانون الضمان   -8

باالشتراك في تأمينات  فأكثر عامال  فيها  العاملينلتي يبلغ عدد يلزم قانون الضمان االجتماعي جميع المؤسسات ا

بحيث يتعدى دور الضمان االجتماعي  ،مواد تعنى بالسالمة والصحة المهنيةضافة إ تتم فقد الضمان االجتماعي،

اء إجرويقوم الضمان االجتماعي ب المهنة.مراض أوالعمل  صاباتالدور العالجي إللى إضافة إ ،لجانب الوقائيا

 ،وتعزيز ثقافة الصحة والسالمة المهنية في المنشآت ،دراسات وأبحاث تخصصية دورية تدعم العمليات الرئيسية

وتقييم بيئة العمل في المنشات الخاضعة ألحكام قانون الضمان  ،ونشر الوعي بها بالتعاون مع باقي الشركاء

 [1] .المهنيةوتطبيق مواد القانون المتعلقة بالسالمة والصحة  ،االجتماعي

 

 :وتعديالته 1999 لعام( ال18قانون الدفاع المدني رقم )  -9

ة للدفاع المدني العامتقوم المديرية و في حاالت الطوارىء والكوارث.جراءات اإليركز قانون الدفاع المدني على 

 :[1]بالمهام التالية في مجال السالمة والصحة المهنية

 ة والحماية الذاتية.العامسسة إال بعد التأكد من توفير متطلبات السالمة عدم الموافقة على  ترخيص أي مؤ -أ

ة، بما في ذلك إجراءات الوقاية العامالكشف الدوري على المؤسسات للتأكد من التزامها بشروط السالمة  -ب

 من الحريق ومخارج الطوارئ وخطط اإلخالء والجاهزية في حاالت الكوارث.
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مؤسسات، في موقع المؤسسة وبناء  على طلب إدارتها، على استعمال أجهزة في ال العاملينتدريب   -ج

 ومعدات اإلطفاء وطرق اإلخالء في حاالت الطوارئ.

 خاصة البرامج التلفزيونية. ،ة من خالل وسائل اإلعالم المختلفةالعامالتوعية والتثقيف في أمور السالمة  -د

 

التي تتناول بصورة مباشرة أو غير مباشرة السالمة  خرىاألالقوانين بعض  وفضال  عن هذه القوانين، توجد

قانون ، و2002لسنة  44قانون الزراعة رقم ، و2003لسنة  1قانون حماية البيئة رقم هي:و ،والصحة المهنية

 .1953لسنة  الحرف والصناعات

 

ي بعض المتطلبات الت دتوج هتعدد هذه التشريعات وتغطيتها معظم جوانب السالمة والصحة المهنية، إال أن ومع

بعض هذه التشريعات غير مقنع لصاحب العمل، وال لمفتش السالمة و ،عمليا  تجعل بعضها صعب التطبيق 

 ما يلي: هذه السلبيات فيتتمثل و .المهنية المخول بمراقبة تطبيقهاوالصحة 

ين في عاملعالجية للمثل نظام العناية الطبية الوقائية وال ،مغاالة في متطلبات بعض هذه التشريعاتال -1

 المؤسسات.

 .بالحسبانعدم أخذ موقع المنشأة أو طبيعة ومدى خطورة العمل فيها  -2

 ،اإلنشاءاتة والصحة المهنية، مثل عدم شمول هذه التشريعات للعديد من الجوانب المهمة في السالم -3

 البويلرات والمصاعد والرافعات.والزراعة، و

 السالمة والصحة المهنية. متطلباتالبلديات وخدم المنازل من و العامفي القطاع  العامليناستثناء  -4

عدم التحديد والتفصيل في بعض التشريعات، وإمكانية تفسيرها بأكثر من طريقة، مما يدع مجاال  كبيرا   -5

 .تطبيقهاعند جتهاد لال

التي  والقضايانشآت التشريعات الوطنية الناظمة لموضوع السالمة والصحة المهنية في الم همبأ جدولوفي ما يلي 

  نقاط الضعف والسلبيات في كل تشريع. وأبرز ،شملتها
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 ومواضيعها. السالمة والصحة المهنيةمصفوفة التشريعات الوطنية ذات العالقة ب :64الجدول رقم
 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

  ( حماية العم23المادة )ل ووضع ( الفقرة )ج

 .التشريعات

 ( خضوع الـ( الفقرة )23المادة )للقواعد  عامل

 .الصحية

 1952لسنة ردني األالدستور 

 وتعديالته

1 

 لغايات دلة أو أتعليمات   يأصدار إ عدم

 تطبيق المادة.

 ( توفر الدائرة بيئة عمل 12المادة )( الفقرة )ب

آمنة وصحية للموظفين للقيام بأداء واجباتهم 

 .المطلوبلمستوى اتها على التقديم خدم

( 82نظام الخدمة المدنية  رقم )

 وتعديالته 2013لسنة 

 

  من تطبيق  العاماستثناء مؤسسات القطاع

 .القانون/السالمة والصحة المهنية

 ( واجبات صاحب العمل في حماية 78المادة )

 العمال من مخاطر العمل.

 ( التزام صاحب العمل بتوفير بيئة 79المادة )

 منة.عمل آ

 ( الوقاية من المواد الخطرة 80المادة )سس أو

 التخزين وتوفير وسائل مكافحة الحريق.

 ( منع استخدام المؤثرات العقلية 81المادة )ثناء أ

 العمل.

 ( واجبات ال82المادة )التقيد بأحكام  عامل

 وتعليمات السالمة والصحة المهنية.

 ( الوقاية الصحية والفحص الطبي 83المادة )

( 8قانون العمل وتعديالته رقم )

 1996لسنة 

2 
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 .ولياأل

 ( عقوبات مخالفة 84المادة )للفصل حكام األ

 التاسع.

 ( 85المادة )الوقاية والسالمة والصحة نظمة أ

 المهنية.

  ( االهتمام بتأمين شروط 3المادة )( الفقرة )د

 السالمة والصحة المهنية في بيئة العمل.

 ( شروط المفوض بالتفتي4المادة ).ش ومؤهالته 

 ( 5المادة )ومهام مفتش العمل.عمال أ 

 ( واجبات صاحب العمل تجاه 8و  9المواد )

 التفتيش.

( 56نظام مفتشي العمل رقم )

 وتعديالته 1996لسنة 

 

 

 طبيعة عمل المنشأة في تحديد  عدم مراعاة

العدد المطلوب لكادر الجهاز الوظيفي للسالمة 

 والصحة المهنية.

  آلية تطبيق المواد بالنسبة  النظامعدم توضيح

 من فرع.كثر أللمنشآت التي تمتلك 

 

 

 ( حجم 3المادة )التي يسري عليها  المنشآت

 النظام. 

 ( عدد كادر الجهاز الوظيفي للسالمة.4المادة ) 

 ( مهام مشرف السالمة والصحة 6المادة )

 المهنية.

 ( تشكيل لجنة السالمة والصحة 7المادة )

 المهنية.

نظام تشكيل لجان ومشرفي 

 1998( لسنة 7السالمة رقم )
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 ( م8المادة ).هام اللجنة 

 قطاعي التدريس والبنوك.لالنظام  اءاستثن 

 التي  المنشآتمع  التعاملسس أ عدم تحديد

 .عامال  ( 20يقل عدد عمالها عن )

 

 ( القطاعات الخاضعة 2المادة )النظام لكل حكام أل

 .20 لىعيها عاملمنشأة يزيد عدد 

ت القطاعات الخاضعة تعليما

نظام تشكيل اللجان حكام أل

 1998ومشرفي السالمة لسنة 

 

 النظام المنشآت بتعيين كادر طبي نسبة لزم أ

دون مراعاة طبيعة عمل  العاملينلعدد 

 الجغرافي عن مراكز العالج.عدها بُ و أالمنشأة 

 ما يحدد ضرورة توفير وسيلة نقل  عدم وجود

 غرافيا.للمنشآت البعيدة جسعاف إو أ

 بالغ إفي النظام ما يلزم المنشأة  ال يوجد

المهنية التي  األمراضالضمان االجتماعي ب

 .العاملينلدى ها فياالشتباه و أتم رصدها 

 ( الفحص الطبي 3المادة )ولياأل. 

 ( الفحص الطبي الدوري.4المادة ) 

 ( الكادر الطبي الالزم بالنسبة لعدد 7المادة )

 العمال.

طبية الوقائية نظام العناية ال

 المنشآتوالعالجية للعمال في 

 1998( لسنة 42رقم )

 

 المخاطر الهندسية النظام  عدم تحديد

تصميم موقع العمل على ثر أواالرغونومية 

 .وسالمتهم العاملينصحة 

 الحدود العتبية للمواد  جدولتصميم عادة إ

 الكيماوية المرفق بالنظام.

 

 ( مهام صاحب العمل.2المادة ) 

 ( المخاطر الميكانيكية.3دة )الما 

 (المخاطر الكهربائية.4المادة ) 

 ( المخاطر الكيميائية والمواد السامة 5المادة )

وعنونتها وتخزينها مع معدات الوقاية 

 الشخصية.

الت اآلنظام الوقاية والسالمة من 

والماكينات الصناعية ومواقع 

 1998( لسنة 43العمل رقم )
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 ( مهام 8و 7و 6المواد )في توفير  المنشأة

 .رشاداتاإل

 التعليماتب كافة القطاعات عدم شمول.  ( القطاعات التي يلزم فيها الفحص 2المادة )

 عند مباشرة التعيين. عاملللولي األالطبي 

 ( الفحوصات التخصصية حسب طبيعة 3المادة )

 العمل.

 ( يتحمل صاحب العمل الكلفة المترتبة.4المادة ) 

ولي األتعليمات الفحص الطبي 

 1999لسنة  المنشآتللعمال في 

 

 العاملينالفحوصات الدورية لفئة  عدم تحديد 

 .داريةاإلفي الوظائف 

 ( 2المادة )صاحب العمل بإجراء الفحص لزام إ

 العاملينالطبي الدوري للمحافظة على لياقة 

 والكتشاف ما قد يظهر من أعراض.

 ( الفحوصات الطبية الدورية 5و 4و 3المواد )

 ة حسب طبيعة العمل.الالزم

 ( تزويد الوزارة بالنتائج كل 6المادة )أشهر. 3 

تعليمات الفحص الطبي الدوري 

 1999لسنة  المنشآتللعمال في 

 

 سعاف اإلالقرار عدد صناديق  عدم تحديد

في  العاملينعدد لى إالمطلوبة بالنسبة 

 طبيعة عملها.و أالمنشأة 

 ( 1المادة )ئل صاحب العمل بتوفير وسالزام إ

 الطبي.سعاف جهزة اإلأو

 ( المواد الواجب توفيرها 2المادة )سعافاتلإل. 

جهزة أوقرار خاص بوسائل 

الطبي للعمال في سعاف اإل

 1997لسنة  المنشآت

 

عدم مراعاة التسلسل الهرمي في الحد 

والوقاية من المخاطر المهنية والتركيز فقط 

 على معدات الوقاية الشخصية.

 ( مطابقة 2المادة ) معدات الوقاية الشخصية

 للمواصفات.

 ( 3المادة )فيها عاملالتي يتم تزويد العمال األ 

 العاملينتعليمات حماية 

من مخاطر بيئة العمل  المنشآتو

 1998لسنة 
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 بخوذة.

 ( 4المادة )فيها عاملالتي يتم تزويد العمال األ 

 بنظارات.

 ( واقيات السمع.5المادة ) 

 ( الكمامات 6المادة )نواعهاأو. 

 ( حماية 7المادة )خطاراألمن يدي األ. 

 ( حماية القدمين8المادة ). 

 ( حزام 9المادة )ماكن األللعمل في مان األ

 المرتفعة.

 ( تزويد ال10المادة )بمالبس خاصة عند  عامل

و أمطار و األأغبرة و األأحماض األمع  التعامل

 اختالف درجة الحرارة.

 ( توفير غرفة استراحة لل11المادة )ين عامل

 ومواصفاتها.

 ( توفير غرفة تغيير المالبس.12المادة ) 

 ( توفير مطبخ للمنشأة التي ال يتوفر 13المادة )

ضاءة اإلمطعم، مستويات شدة و أفيها كفتيريا 

 في مكان االستراحة وتغيير المالبس.
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 ( واجبات الوقاية من مخاطر الحريق.14المادة ) 

 ( 15المادة )في التحميل  المسموحة وزان األ

 والتنزيل.

 ( مستويات الضوضاء 16المادة )المسموحة. 

 ( 17المادة )ولي األالفحص الطبي جراء إ

المعرض  عاملوالدوري لتحديد كفاءة السمع لل

 للضوضاء.

 ( الوقاية من الحرارة.18المادة ) 

 ( الوقاية من البرودة.19المادة ) 

 ( توفير 20المادة )المناسبة.نارة اإل 

 ( مصادر 21المادة )المؤينة.شعة األ 

 ( ال22المادة )ومجاالت عمله.شعاعي اإل عامل 

 شعاعاتاإل( الحماية من 23ادة )الم. 

 عدم التناغم  بين مهام مشرف السالمة 

 ( والمؤهالت العلمية.7في النظام رقم )

 ( جهات التدريب المعتمدة.2المادة ) 

 ( مستويات وجهات التدريب.3المادة ) 

 ( اشتراط5و 4المادة ) خصائيواألات الفني. 

قرار خاص بمستوى وجهات 

تدريب مشرفي السالمة والصحة 

 2014لسنة  المنشآتالمهنية في 
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 ( االعتماد من قبل الوزارة.6المادة ) 

 ( 7المادة)من التدريب واالعتماد. المستثنون 

  ( القطاعات التي يحظر تشغيل النساء 2المادة )

 فيها.

 ( 3المادة )لتشغيل النساء المحظورة عمال األ

 الحوامل والمرضعات.

 ( 4المادة )لتشغيل  المسموحةالليلية عمال األ

 النساء.

وقات ألعمال واباألقرار خاص 

فيها  التي يحظر تشغيل النساء

 2010لسنة 

 

  ( 2المادة )ذات عمال ألاالمحظورة: عمال األ

النفسية واالجتماعية، والمخاطر الجسدية، 

خاطر الكيماوية، المو، خالقيةاألالمخاطر و

البيولوجية والمخاطر الفيزيائية، و

 واالرغونومية.

و أالخطرة عمال باألقرار خاص 

المضرة بالصحة و أالمرهقة 

  2011لسنة حداث لأل

 

  ( يسقط حق المصاب في البدل اليومي 31المادة )

خالف التعليمات ذا إوتعويض الدفعة الواحدة 

نت سببا  الخاصة بالسالمة والصحة المهنية وكا

 .اإلصابةلحدوث ساسيا  أ

 ( 32المادة )المنشأة بتوفير شروط ومعايير لزام إ

السالمة والصحة المهنية وفقا  للتشريعات 

النافذة، وفي حال مخالفة المنشأة لذلك تتحمل 

قانون الضمان االجتماعي رقم 

 2014( لسنة 1)

3 
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 جميع تكاليف العناية الطبية.

 ( زيادة نسبة اشتراكات 33المادة )العمل  إصابات

التزامها بتطبيق شروط على المنشأة تبعا  لمدى 

 ر السالمة والصحة المهنية.يومعاي

 ( ال يحق للمصاب المطالبة 37المادة )ي أب

 اإلصابةكانت ذا إال إتعويضات خالف القانون 

 .  ةأالمنشناتجة عن خطأ جسيم من 

تجميع متطلبات التشريعات المحلية المتعلقة 

 .إدارةمة والصحة المهنية بشكل نظام بالسال

 

أسس الثواب والعقاب في مبدأي وجود 

 السالمة المهنية.

 ( شروط ومعايير السالمة والصحة 13المادة )

 المهنية الواجب على المنشأة االلتزام بها.

  ( الوثائق والبيانات المطلوبة لغايات 14المادة )

 التقييم.

 ( تتولى 15المادة )إصاباترة داإ( الفقرة )أ 

العمل والسالمة المهنية التأكد من التزام المنشأة 

بتعليمات السالمة والصحة المهنية بالتعاون مع 

 ذات العالقة. خرىالجهات األ

 ( في حال عدم تقدم 15المادة )( الفقرة )د

من  ا  ( يوم90المنشأة بطلب إعادة تقييم خالل )

في حال عدم تصويب المخالفات تتم و أالتبلغ 

 باشرة بزيادة نسبة االشتراكات.الم

 ( آلية تحديد نسب االشتراكات 16المادة )

( 15نظام المنافع التأمينية رقم )

 2015لسنة 
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 الرقم التشريع الموضوع نقاط الضعف

 نتيجة عدم االلتزام.ضافية اإل

 ( مهام مفتش السالمة والصحة 17المادة )

المهنية بإجراء التقييم والتحقق من التزام 

 عليه.ن مَّ والمؤالمنشأة 

 

تأهيل مشرفي السالمة والصحة التركيز على 

 المهنية.

 ( معايير التحقق من توافر شروط 4المادة )

 ومعايير السالمة والصحة المهنية في المنشأة.

 ( آلية تحديد نسب االشتراكات 5المادة )ضافية اإل

نتيجة عدم االلتزام بمعايير السالمة والصحة 

 المهنية.

 ( تحديد الوثائق المطلوبة للتقييم6المادة ) 

 التصوير الفوتوغرافي لمواقع المنشأة.مكانية إو

 ( تقوم 7المادة )بالمشاركة في تدريب  المنشأة

 وتأهيل مشرفي السالمة والصحة المهنية.

 ( منح شهادة التزام بمعايير السالمة 8المادة )

%( 90والصحة المهنية للمنشأة الحاصلة على )

 .فأكثر

أسس وتعليمات السالمة 

 والصحة المهنية

 

  ( تشجيع مكافحة التدخين، والرقابة 4المادة )

في المصانع  العاملينعلى البيئة المهنية وصحة 

 الصناعية. المنشآتو عاملوالم

ة لسنة العامقانون الصحة 

2008 

4 



     

101 
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 ( تزويد الوزارة بالمواد الكيماوية 43المواد )

 تخدمة وتركيبة هذه المواد.المس

 ( التفتيش على تداول المواد 44المادة )

 الكيماوية.

 ( حظر الت53المادة ) ة.العامماكن األدخين في 

 ( ترخيص الحرف والصناعات 57المادة )

 .نيالمتجولوالباعة 

 ( التفتيش على هذه المحالت 58المادة )و أ

 الصناعات.

 ( العقوبات بحق 64و  63و  62المواد )

المخالفين من المدخنين والصناعات والمهن 

 دون التراخيص الالزمة.

  شعاعي اإل( هيئة تنظيم العمل 3لمادة )ا

 والنووي.

 ( حماية البيئة وصحة اإلنسان 4المواد )

وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض 

التأكد من توافر شروط ولإلشعاعات المؤينة، 

ة والوقاية اإلشعاعية العامومتطلبات السالمة 

 واألمان واألمن النووي.

 ( صالحيات ومهام المجلس ف7المادة ) ي وقاية

مان شعاعية واألاإلقانون الوقاية 

( لسنة 43النووي رقم )من واأل

 وتعديالته 2007

5 
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 البيئة وحصر ومراقبة المواد النووية والتفتيش.

 ( شروط التراخيص.15المادة ) 

 ( المحظورات وحاالت 18و 17المواد )لغاء إ

 التراخيص.

 ( المخالفات والعقوبات.22و 20المواد ) 

  ( 2المادة ).تعريفات 

 ( تشكيل المجلس 3المادة )للدفاع المدني. األعلى 

 ( مهام وصالحيات المجلس.4المادة ) 

 ( لجنة الدفاع المدني المحلية.7المادة ) 

 ( 8المادة )في حاالت الطوارىء جراءات اإل

 والكوارث.

 ( الضابطة العدلية.9المادة ) 

 ( مهام وواجبات المديرية 13المادة )ة العام

 ني.للدفاع المد

 ( محكمة الدفاع المدني.22المادة ) 

 

( 18قانون الدفاع المدني رقم )

 وتعديالته 1999 لعامال

6 

( يجوز لوزير الصحة بموافقة مجلس 12المادة ) -1 

الوزراء أن يصدر قرارات لتعيين الشروط التي 

قانون الحرف والصناعات رقم 

 1953سنة ( ل16)

7 
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تمارس بموجبها الحرف المصنفة من 

المقتضيات اإلنشائية الضرورية للمحال 

عاطي أية حرفة مصنفة ووضع لت المستعملة

تخدمين المساألجهزة الالزمة فيها لتأمين سالمة 

والجمهور، االحتياطات الواجب اتخاذها في 

اقتناء وخزن المواد الملتهبة أو المتفجرة أو 

غيرها من المواد الخطرة، الشروط الصحية 

 التي تمارس بموجبها الحرف المصنفة.

  ( وضع 4المادة )تداول المواد الضارة سس أ

والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها 

 ا  وفقوالتخلص منها تالفها إووتخزينها ونقلها 

 لنظام يصدر لهذه الغاية.

 ( تركيب 19المادة )اتخاذ و أمنع جهزة أ

لتقليل الملوثات والتحكم بها قبل جراءات اإل

 انبعاثها من المصانع.

 8 2006انون حماية البيئة لسنة ق

  ( 4المادة )تجميع النفايات الخطرة جراءات إ

 وتخزينها.

 ( اشتراطات التخلص من العبوات 6المادة )

 الفارغة.

 ( اشتراطات للمالكين والمشغلين 7المادة )

للموقع المخصص للتخزين والمعالجة والتخلص 

في الموقع  العاملينمن النفايات الخطرة لتدريب 

تعليمات إدارة وتداول النفايات 

 2003الخطرة لسنة 
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السليمة للنفايات الخطرة بحيث دارة اإلى عل

ة لهم، توفير العاميضمن الحفاظ على السالمة 

ين مع ضرورة عاملمعدات الوقاية الشخصية لل

والدورية لهم ولية األالفحوصات الطبية جراء إ

 . وليةأسعافات إوتوفير صندوق 

 

  ( ا5المادة ) شتراطات لمزاولي القذف الرملي من

خالل توفير واستخدام معدات الوقاية الشخصية 

 المسموحةوااللتزام بعدم تجاوز الحدود 

 للضجيج.

تعليمات العمل في القذف الرملي 

 2007لسنة 

 

   على  العامليناالهتمام بتدريب  عامة:اشتراطات

 المستهلكةمع البطاريات السائلة  التعاملسلوب أ

واستخدام  ،ي األخطار التي قد تنجم عن ذلكلتالف

وعقد  ،وسائل الوقاية الخاصة بالمواد الكيماوية

 ة.العامندوات السالمة 

اشتراطات جمع ونقل وتخزين 

 المستهلكةالبطاريات السائلة 

 والمتاجرة بها
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  ( وضع بطاقات البيان، وضع خطة 5المادة )

أو نسكاب االمع  عاملواضحة ومكتوبة للت

 في الحاالت الطارئة.خالء إوخطة  ،ربالتس

 ( وضع خطة طوارئ تتضمن 7المادة )

التي ستتبع في الحاالت الطارئة مثل جراءات اإل

نشوب حريق أو حدوث انفجار أو تسرب أو 

 غيره في الموقع.

 ( توفير متطلبات الوقاية والحماية 8المادة )

الذاتية للوحدة حسب تعليمات الدفاع المدني 

 لى صيانتها وصالحيتها بشكل دائم.والمحافظة ع

 ( اشتراطات خاصة بصحة المت12المادة )ين عامل

مع الزيوت وسالمتهم من خالل توفير معدات 

الفحوص الطبية جراء وإالوقاية الشخصية، 

التوعية بالمخاطر الصحية واألولية والدورية، 

غير السليم مع هذه  التعاملالمترتبة على 

 الزيوت.

لزيوت المعدنية ادارة إتعليمات 

 2014وتداولها لسنة  المستهلكة

 

  ( التدريب المهني 4المادة )المعوقينشخاص لأل، 

وتعزيز قدراتهم والحصول على فرص متكافئة 

 وتوفير العمل المناسب.

 األشخاصقانون حقوق 

 2007المعوقين لسنة 

9 

    رقم ردني األقانون الزراعة

 2015( لسنة 13)

10 
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  ( تدري3المادة ) الرش على كيفية القيام  عاملب

 التي تالزم ذلك.خطار واألبعمليات الرش 

تعليمات ترخيص عمال الرش 

 2003لسنة 

 

  ( تقيد جميع 17المادة )بالقواعد الفنية  المنشآت

المعتمدة في مجال المحافظة على البيئة والصحة 

 والسالمة المهنية.

قانون المواصفات والمقاييس 

 2000( لسنة 22رقم )

11 

  ( تحديد الشروط الخاصة لكل فئة من 4المادة )

محالت المهن بما فيها متطلبات السالمة 

 والصحة المهنية.

قانون تنظيم العمل المهني رقم 

 1999( لسنة 27)

12 
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 :التغييرات التي طرأت على التشريعات الوطنيةهم أ
 

 32المواد ضافة إهي  ،بالسالمة والصحة المهنية ما يتعلق أهم التغييرات التي طرأت على التشريعات المحلية في

 ،2015( لسنة 15رقم )مينية أالتوكذلك نظام المنافع  ،2014( لسنة 1رقم ) في قانون الضمان االجتماعي 33و 

 الصادرة بموجبه.سس واأل

 

  :، وتطبيقهامتطلبات السالمة والصحة المهنيةبمعيقات االلتزام 
 

متطلبات ب( المعيقات التي تقلل من االلتزام المنشآتالسالمة والصحة المهنية في  ومشرفمجتمع الدراسة )م يَّ ق

وعدم  العاملينمقاومة "ن أمن مجتمع الدراسة  74.8%عتبر ما نسبته فا ، وتطبيقها،السالمة والصحة المهنية

من  72.4%ما نسبتهتبر واع ، وتطبيقها.متطلبات السالمة والصحة المهنيةبامتثالهم للتشريعات" يقلل من االلتزام 

متطلبات بااللتزام  من الصالحيات الكافية لمشرف السالمة والصحة المهنية" يقللعطاء إ"عدم ن أمجتمع الدراسة 

للقيام  العاملينهلية أ" عدم ن أمن مجتمع الدراسة  72.2%واعتبر ما نسبته  ، وتطبيقها.السالمة والصحة المهنية

من مجتمع  51.4%اعتبر ما نسبته و وتطبيقها. متطلبات السالمة والصحة المهنيةبام بالمهام المطلوبة" يعيق االلتز

 الجدول. ويبين ، وتطبيقهامتطلبات السالمة والصحة المهنيةبالعليا في المنشأة تدعم االلتزام دارة اإلن أالدراسة 

 حسب الوسط الحسابي. ا  تنازلي ، وتطبيقها،متطلبات السالمة والصحة المهنيةبترتيب معيقات االلتزام  (65رقم )
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو ما هي معيقات االلتزام  :65الجدول رقم

 .، وتطبيقهامتطلبات السالمة و الصحة المهنيةب

 لتطبيق لمتطلبات السالمة والصحة المهنية.ما هي معيقات االلتزام وا

 االتجاه )%( درجة الموافقة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال

وعدم امتثالهم للتشريعات يقلل من االلتزام  العاملينمقاومة 

 ، وتطبيقهامتطلبات السالمة والصحة المهنيةب
 موافق 74.80 1.068 3.74

ة لمشرف السالمة والصحة المهنية الصالحيات الكافيعطاء إعدم 

 ، وتطبيقهامتطلبات السالمة والصحة المهنيةبيقلل االلتزام 
 موافق 72.40 1.079 3.62

متطلبات بللقيام بالمهام المطلوبة يعيق االلتزام  العاملينهلية أعدم 

 ، وتطبيقهاالسالمة والصحة المهنية
 موافق 72.20 1.047 3.61

السالمة والصحة المهنية في دارة إلنقص الكفاءات المؤهلة 

، متطلبات السالمة والصحة المهنيةبالمنشأة تعيق االلتزام 

 وتطبيقها

 موافق 68.80 1.156 3.44

متطلبات ببالسالمة والصحة المهنية تعيق االلتزام  عاملثقافة ال

 ، وتطبيقهاالسالمة والصحة المهنية
 موافق 68.60 1.169 3.43

 محايد 62.80 1.202 3.14 ف  كالسالمة والصحة المهنية غير امور أنشر الوعي في 

المتعلقة بالسالمة  المشكالتمفتش العمل غير قادر على تحديد 

 والصحة المهنية في المنشأة
 محايد 58.60 1.131 2.93

 ا  صعب ا  مرأتطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة تعتبر 

 لكثرة المتطلبات
 يدمحا 58.00 1.119 2.9

لعدم  ا  صعب ا  مرأتطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة تعتبر 

 وضوحها
 محايد 56.60 1.151 2.83

متطلبات السالمة بالعليا في المنشأة ال تدعم االلتزام دارة اإل

 ، وتطبيقهاوالصحة المهنية
 غير موافق 51.40 1.228 2.57

 

 

 تعليمات والقرارات الصادرة بموجبه:والنظمة واألنقاط الضعف في قانون العمل هم أ

  السالمة والصحة المهنية من تطبيق القانون/ العاماستثناء قانون العمل لمؤسسات القطاع. 

 طبيعة عمل المنشأة في تحديد العدد ل1998( لسنة 7نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة رقم ) عدم مراعاة

 مهنية.المطلوب لكادر الجهاز الوظيفي للسالمة والصحة ال

  آلية تطبيق المواد بالنسبة للمنشآت  1998( لسنة 7نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة رقم )عدم توضيح

 من فرع.كثر أالتي تمتلك 

 قطاعي التدريس والبنوكل 1998نظام تشكيل اللجان ومشرفي السالمة لسنة  استثناء. 

 مع المنشآت التي يقل عدد  التعامل سسأ  1998نظام تشكيل اللجان ومشرفي السالمة لسنة  عدم تحديد

 .عامال  ( 20عمالها عن )
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 المنشآت بتعيين  1998( لسنة 42نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال في المنشآت رقم )  إلزام

 ،الجغرافي عن مراكز العالجعدها بُ و أدون مراعاة لطبيعة عمل المنشأة  ،العاملينكادر طبي نسبة لعدد 

 للمنشآت البعيدة جغرافيا.سعاف إو أما يحدد ضرورة توفير وسيلة نقل  ودوعدم وج

 1998( لسنة 43والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم )الت اآلنظام الوقاية والسالمة من  عدم تحديد 

 وعدم دقة  وسالمتهم، العاملينواثر تصميم موقع العمل على صحة  ، لمخاطر الهندسية االرغونوميةل

 الحدود العتبية للمواد الكيماوية المرفق بالنظام. جدول

 1999للعمال في المنشآت لسنة ولي ألاتعليمات الفحص الطبي ب كافة القطاعات عدم شمول. 

 تعليمات الفحص الطبي الدوري للعمال بدارية اإلفي الوظائف  العاملينالفحوصات الدورية لفئة  عدم تحديد

 .1999في المنشآت لسنة 

 طبيعة عملها و أ ،في المنشأة العاملينعدد لى إ نسبةالمطلوبة سعاف اإلالقرار عدد صناديق  عدم تحديد

 .1997الطبي للعمال في المنشآت لسنة سعاف جهزة اإلأوقرار خاص بوسائل ب

 والتركيز فقط على معدات الوقاية  ،عدم مراعاة التسلسل الهرمي في الحد والوقاية من المخاطر المهنية

 .1998والمنشآت من مخاطر بيئة العمل لسنة  العاملينتعليمات حماية الشخصية في 

  ( والمؤهالت 7رقم )تشكيل لجان ومشرفي السالمة عدم التناغم  بين مهام مشرف السالمة في نظام

قرار خاص بمستوى وجهات تدريب مشرفي السالمة والصحة المهنية في المنشآت لسنة  العلمية في

2014. 

 

 

 الوطنية: تشريعاتالجوانب تطوير 
 

لتفعيل االلتزام  مقترحةالحلول الو ،تطويرها من خالل معالجة السلبيات التي يمكنالتشريعات ن أ يتَّضح مما سبق

 :، هيبتشريعات السالمة والصحة المهنية

 (.سابقا  )الواردة  والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهنظمة واألنقاط الضعف في قانون العمل معالجة  .1

 .السالمة المهنية تشريعات( في الزراعةو ،نشاءاتاإل)القطاعات االقتصادية  راعاة م .2
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 .دارةإوصياغتها بشكل نظام  وضع كودات خاصة بالسالمة والصحة المهنية .3

 السالمة والصحة المهنية من خالل عقد الندوات وورش العمل. بتشريعاترفع مستوى الوعي  .4

بما  ،عنهابالغ واإل ،المهنية المحتملة األمراضحوادث العمل و وتقصيرصد في ت آما يلزم المنشضافة إ .5

 البسيطة. اإلصاباتفيها 

 

 

 المراجع:

 .  األردن ،عمان ،( التوصيف الوطني للسالمة والصحة المهنية. قسم السالمة والصحة المهنية2012وزارة العمل. ) .1
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صحة : تحليل لتقيد المنشآت بتشريعات السالمة والالرابع  الفصل

 المهنية
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 توفير المنشآت لمعدات السالمة الشخصية: .أ 
 

ن المنشآت توفر أالسالمة والصحة المهنية في المنشآت(  ومن مجتمع الدراسة )مشرف  85.8%اعتبر ما نسبته 

ن أ  إلى من مجتمع الدراسة 87.8%شار ما نسبته أو .ين من خالل توفير المرافق المختلفةعاملبيئة عمل مريحة لل

 ما نسبتهكما أفاد  .نارة والحرارة المالئمة للعملاإلوتوفر بيئة عمل آمنة من خالل توفير التهوية، المنشآت 

 جدولالكما يشير  ،توفر جميع معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعملن المنشآت أمن مجتمع الدراسة  %85.6

 .(66رقم )

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو ما توفره المنشآت من معدات السالمة  :66الجدول رقم

 الشخصية.

 ما توفره المنشآت من معدات السالمة الشخصية

 االتجاه درجة الموافقة% االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال

 موافق بشدة %85.80 0.808 4.29 توفير المرافق المختلفة ين من خاللعاملتتوفر بيئة عمل مريحة لل

نارة والحرارة اإلوتتوفر بيئة عمل آمنة من خالل توفير التهوية، 

 المالئمة للعمل
 موافق بشدة 87.80% 0.773 4.39

 موافق بشدة %85.60 0.783 4.28 تتوفر جميع معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل

 

 يبات الحماية على التجهيزات وفي بيئة العمل:توفير المنشآت ترت .ب 

 

ن المنشآت توفر كافة أمن مجتمع الدراسة  90.2%فاد ما نسبتهأفيما يتعلق بالتجهيزات للحاالت الطارئة 

خالء سعاف واإلمع الحاالت الطارئة تشمل اإل عاملخطة للت التجهيزات الالزمة لمكافحة الحرائق، ويتم توفير

 فقد أشار ما نسبته ،أما فيما يخص وضع وتطبيق إجراءات وتجهيزات للحماية .85.6%ا نقاذ بما نسبتهواإل

وتوفير  ،في بيئة العمل بشكل منتظم المستخدمةالت والماكنات لى تطبيق برنامج صيانة وقائية لآلإ %86.6

آثار تصميم  انبالحسبخذون أي 82.0%و ،82.6%بما نسبته  الحواجز الواقية من المخاطر الميكانيكية لآلالت

يوفرون ممرات 82.6%و ،العاملينمتها إلمكانيات ءمكانية مواإو ،نتاجية والتشغيليةوالعمليات اإل ،مكان العمل

رشادية والتحذيرية في مواقع العمل يوفرون اللوحات اإل 83.4%و ،آمنة للمشاة مفصولة عن حركة المركبات

من  85.8%شار ما نسبته أا توفير تعليمات العمل اآلمن، فقد أم .مكنةتكون مالئمة من حيث العدد والنوعية واأل

 اآلمن مع التعاملتعليمات ل   84.6%نسبته  بمااآلمن مع الكهرباء  التعامللى وجود تعليمات إمجتمع الدراسة 
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 ومنع التدخين في مواقع العمل بما نسبته ،تعليمات الخاصة بعزل الطاقةلل 80.8%نسبته  بماالمواد الخطرة 

 .(67رقم ) جدولالكما يبين ،%85.6

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو ما توفره المنشآت من تجهيزات  :67الجدول رقم

 وحماية.

 ما توفره المنشآت من تجهيزات وحماية

 االتجاه )%(درجة الموافقة رياالنحراف المعيا الوسط الحسابي المجال

 موافق بشدة 90.20 0.797 4.51 تتوفر في المنشأة كافة التجهيزات الالزمة لمكافحة الحرائق

مع الحاالت الطارئة تشمل  عاملتتوفر في المنشأة خطة للت

 نقاذخالء واإلسعاف واإلاإل
 موافق بشدة 85.60 0.944 4.28

 موافق بشدة 86.60 0.737 4.33 ت والماكينات بشكل منتظميطبق برنامج الصيانة الوقائية لآلال

 موافق 82.60 0.947 4.13 توجد ممرات آمنة للمشاة مفصولة عن حركة المركبات

 موافق 82.60 0.866 4.13 تتوفر الحواجز الواقية من المخاطر الميكانيكية لآلالت

 موافق بشدة 85.80 0.828 4.29 تتوفر في المنشأة تعليمات العمل اآلمن مع الكهرباء

تتوفر في المنشأة تعليمات خاصة بعزل الطاقة )الكهربائية، 

 نظمة الهواء المضغوط، الهيدروليك،...(أ
 موافق 80.80 0.886 4.04

 موافق بشدة 84.60 0.826 4.23 اآلمن مع المواد الخطرة التعاملتتوفر في المنشأة تعليمات 

نتاجية العمليات اإلوعمل، آثار تصميم مكان ال بالحسبانيؤخذ 

 العاملينمتها إلمكانيات ءمكانية مواإوالتشغيلية، و
 موافق 82.00 0.826 4.10

رشادية والتحذيرية في مواقع العمل مالئمة من حيث اللوحات اإل

 مكنةالعدد والنوعية واأل
 موافق 83.40 0.891 4.17

 دةموافق بش 85.60 1.065 4.28 منع التدخين في مواقع العمل

 

 توفير المنشآت الحماية من التعرض لألمراض المهنية: .أ 
 

من خالل إجراء  ،ل تكاليفهامُّ وتح ،ن المنشآت تقوم بمتابعة العاملين المعرضين للمخاطر المهنيةأأفاد مجتمع العينة 

و أمحتمل ي حالة مرض مهني ومتابعة الطبيب أل ،وتوثيق نتائجها لكل عامل ،الفحوصات الطبية األولية والدورية

 إضافة  ،وتوفير مكان مخصص للعناية الطبية مع وجود الكادر الطبي لمتابعة الخدمات الطبية للعاملين ،يشتبه به

وغيرها  غبرةإجراء القياسات البيئية الضرورية لبيئة العمل من حرارة وضجيج وإنارة وتراكيز الغازات واأل إلى

متابعة  نإحيث  ،ى القيم التفصيلية لكل منهاإل (68رقم ) الجدول ويشير .من مجتمع العينة ككل 76.6%بما نسبته 

 .72.2%نسبته  بمادنى درجة أو في حال االشتباه بها قد شكل أالمهنية  األمراضالطبيب 
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في القطاعات  العامليننحو مدى تعرض المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة  :68الجدول رقم

 فيها. العاملينلألمراض المهنية وأولويات الوقاية وحماية 

 فيها العاملينفي القطاعات لألمراض المهنية وأولويات الوقاية وحماية  العاملينمدى تعرض 

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال
 درجة الموافقة

)%( 
 االتجاه

متابعة الخدمات الطبية يتوفر كادر طبي ل

 ينعامللل
 موافق 76.00 1.200 3.80

ين قبل عاملللولية األتجرى الفحوصات الطبية 

 مباشرة العمل للتأكد من لياقتهم الصحية
 موافق 79.60 1.123 3.98

ين عاملتجرى الفحوصات الطبية الدورية لل

 المعرضين للمخاطر المهنية
 موافق 77.40 1.176 3.87

و أللعناية الطبية بالمرضى  يتوفر مكان

 المصابين
 موافق 76.00 1.183 3.80

جراء إتتحمل المنشأة الكلفة المالية المترتبة على 

والدورية لجميع ولية األالفحوصات الطبية 

 فيها العاملين

 موافق 81.80 1.106 4.09

تجرى القياسات البيئية الضرورية وتوثق في 

، ضجيج، ، حرارةنارةإسجل خاص لمتابعتها )

 وانبعاثات،...(غبرة أ

 موافق 75.00 1.161 3.75

 موافق 74.40 1.091 3.72 المهنية في سجل خاص األمراضتوث ق 

في حال و أالمهنية  األمراضيتابع الطبيب 

 االشتباه بها
 موافق 72.20 1.189 3.61

ين في ملف عاملتوثق نتائج الفحوصات الطبية لل

 خاص بكل موظف
 موافق 77.80 1.147 3.89

 

 :المنشآتكفاءة إدارة السالمة في  .ب 
 

كما  وتوصياتها، ،تنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنية يتابعون 79.4%ن ألى إ (69رقم ) الجدوليشير 

ربط االلتزام والتقيد بتعليمات السالمة يتم نه ألى إمن مجتمع العينة  78.2%ما نسبته شار أو .مجتمع العينةشار أ

بتعليمات السالمة والصحة  العاملينتوجد آلية للتحقق من التزام  حيث العاملين، أداءالمهنية مع تقييم والصحة 

ومقترحاتهم الخاصة بالسالمة والصحة  العاملينتوجد آلية لمتابعة شكاوي و.79.4%  نسبتهبما  وقواعدها المهنية

 .79.6%  نسبتهبما  المهنية
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية  :69الجدول رقم

 .المنشآتلدى 

 المنشآتكفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية لدى 

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

)%( 
 االتجاه

 موافق %79.40 0.985 3.97 ، وتوصياتهاتابعة تنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنيةيتم م

 موافق %78.20 0.980 3.91 داءاأليتم ربط االلتزام والتقيد بتعليمات السالمة والصحة المهنية مع تقييم 

، بتعليمات السالمة والصحة المهنية العاملينتوجد آلية للتحقق من التزام 

 هاوقواعد
 موافق 79.40% 0.941 3.97

ومقترحاتهم الخاصة بالسالمة والصحة  العاملينتوجد آلية لمتابعة شكاوي 

 المهنية
 موافق 79.60% 0.980 3.98

 

كمؤشر لقياس أداء  المنشآتالتي وقعت في  اإلصابيةعدد كل من حوادث العمل والوفيات لى إالنظرومن خالل 

من منشآت العينة يتزايد فيها عدد حوادث العمل  3.7%ما نسبته ن أنجد  ،هنيةوكفاءة إدارة السالمة والصحة الم

كما  ،صابيةإمن منشآت العينة لم تقع فيها وفاة   91.1%ما نسبته ن أفي حين وجد  ،(2014-2011لألعوام )

 .(71رقم )و (70رقم ) ولاشير الجدت

 ( في مجتمع العينة من حيث مدى ثباتها.2014-2011لألعوام )ونسبتها  العمل في المنشأة عدد حوادث :70الجدول رقم

 النسبة المئوية )%( التكرار (2014-2011عدد حوادث العمل في المنشأة لألعوام )

 3.7 14 يتزايد

 52.5 200 يتناقص

 43.8 167 ثابت

 100 381 المجموع

 

 ( في مجتمع العينة.2014-2011داخل المنشأة لألعوام ) اإلصابيةعدد ونسبة مدى حجم وقوع الوفيات  :71الجدول رقم

 النسبة المئوية )%( التكرار (2014-2011التي وقعت داخل المنشأة لألعوام ) اإلصابيةعدد الوفيات 

 91.1 347 ال يوجد

1 23 6.0 

 2.9 11 1من كثر أ

 100 381 المجموع

 :المنشآت الذي تقدِّمهالتدريب  .ج 
 

من  82.4%ن ما نسبتهبيَّ  ،بأمور السالمة والصحة المهنية المنشآتين في عاملفيما يخص عملية تقديم التدريب لل

يليها قيام المنشأة بتحديد  ،نسبة أعلىوهي  ،الجدد قبل مباشرتهم العمل العاملينيتم تدريب نه أمجتمع الدراسة 

ووضع خطة تدريبية سنوية خاصة بالسالمة والصحة المهنية بما  ،79.8%للتدريب بما نسبته  االحتياجات الفعلية

وقد كان رأي مجتمع  .75.4%تويات الوظيفية بما نسبته لمستأهيل كافة اعلى  وتشتمل الخطة ،76.2%نسبته

 بماين عامللل مة والصحة المهنيةالتي يقدِّمها مشرفو السالفاعلية الدورات التدريبية بعدم  فيما يتعلق ا  محايدالعينة 

فقد اعتبر ما  ،اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنيةالخاص ب. وفيما يتعلق بالبرنامج التدريبي 60.4%نسبته

لتأهيل مشرفي السالمة والصحة المهنية إلدارة السالمة والصحة المهنية  نه كاف  أمن مجتمع العينة  76.6%نسبته 
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فيما  ا  محايدوقد كان رأي مجتمع العينة .76.4%بما نسبته على الوجه المطلوب مناسب  ه ن محتواأو ،في المنشآت

 نسبته بمافاعلية الدورات التدريبية المقدمة لمشرفي السالمة والصحة المهنية من جهة االختصاص بعدم  يتعلق

 .(72رقم ) الجدوليشير ، كما %62.0

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية  :72الجدول رقم

 لدى الجهات المعنية من حيث التدريب.

 كفاءة إدارة السالمة والصحة المهنية لدى الجهات المعنية من حيث التدريب

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الموافقة درجة

)%( 
 االتجاه

 موافق 79.80 0.936 3.99 تقوم المنشأة بتحديد االحتياجات الفعلية للتدريب

 موافق 76.20 1.080 3.81 توجد خطة تدريبية سنوية خاصة بالسالمة والصحة المهنية

 موافق 75.40 1.059 3.77 تويات الوظيفيةالمستشمل الخطة التدريبية تأهيل كافة 

 موافق 82.40 0.945 4.12 الجدد قبل مباشرتهم العمل لعاملينايتم تدريب 

يعتبر برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية كافيا  لتأهيلهم إلدارة السالمة 

 والصحة المهنية في المنشآت
 موافق 76.60 1.009 3.83

السالمة  يعتبر محتوى برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية مناسبا  إلدارة

 والصحة المهنية في المنشآت على الوجه المطلوب
 موافق 76.40 0.950 3.82

عدم فاعلية الدورات التدريبية المقدمة لمشرفي السالمة والصحة المهنية من جهة 

 االختصاص
 محايد 62.00 1.144 3.10

 محايد 60.40 1.170 3.02 ين عامللل  السالمة والصحة المهنية التي يقدمها مشرفوعدم فاعلية الدورات التدريبية 

 

 السالمة في تعزيز السالمة والصحة المهنية:ي يخصائأودور المشرفين  .د 
 

التفتيش الدوري لمواقع في إجراء  ا  ي السالمة والصحة المهنية دوريلمشرفي وأخصائن أ 79.6% يرى ما نسبته

الخاصة حصائيات واإلوإعداد التقارير  صياتها، وتوتنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنية متابعةو ،العمل

وتحذيرية رشادية إووإعداد لوائح تعليمية  ،شهرأ 3وتقديمها لوزارة العمل كل  ،المهنية األمراضبحوادث العمل و

ض منهأو ،السالمة والصحة المهنيةمور بأ تتعلق بكافة الصالحيات التي تساعده في التقليل من حوادث  ونيفو 

قيام المشرف بإعداد التقارير  نإحيث  ،القيم التفصيلية لكل منهالى إ (73رقم ) الجدولويشير  .العمل

درجة دنى أقد شكل شهر أ 3وتقديمها لوزارة العمل كل  ،المهنية األمراضالخاصة بحوادث العمل وحصائيات واإل

 .74.2%نسبته بما
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ي السالمة يالحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو أثر مشرفي وأخصائالمتوسطات  :73الجدول رقم

 العمل. إصاباتوالصحة المهنية في التقليل من حوادث و

 العمل. إصاباتي السالمة والصحة المهنية في التقليل من حوادث ويأثر مشرفي وأخصائ

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 الموافقة درجة

)%( 
 االتجاه

 موافق 83.40 0.913 4.17 يقوم المشرف بإجراء التفتيش الدوري لمواقع العمل

، يقوم المشرف بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنية

 وتوصياتها
 موافق 80.60 0.952 4.03

الخاصة بحوادث العمل حصائيات واإليقوم المشرف بإعداد التقارير 

 شهرأ 3المهنية وتقديمها لوزارة العمل كل  اضاألمرو
 موافق 74.20 1.081 3.71

السالمة مور بأ تتعلقوتحذيرية رشادية إويقوم المشرف بإعداد لوائح تعليمية 

 والصحة المهنية
 موافق 80.40 1.008 4.02

يفو ض مشرف السالمة و الصحة المهنية بكافة الصالحيات التي تساعده في 

 ادث العملالتقليل من حو
 موافق 79.40 1.033 3.97

 

مشرفي السالمة والصحة المهنية الموجودين في  أنمنشأة/ مؤسسة  381 ةالدراسة المتضمن عينةووجد من 

 العلمي وخبرتهم العملية كاالتي: من حيث الجنس والفئة العمرية ومؤهلهم المنشآت

 :الجنس 

 شرفي السالمة والصحة المهنية.   من م 17.1%تهيشكلن ما نسبناث ن اإلألى إ (74رقم ) الجدوليشير 

 حسب الجنس. المنشآتعدد والتوزيع النسبي لمشرفي السالمة والصحة المهنية في  :74الجدول رقم

 النسبة المئوية )%( التكرار الجنس

 %82.9 316 ذكر

 %17.1 65 نثىأ

 %100.0 381 المجموع

 

 لعلمي:المؤهل ا 

وجد  فقد ،التوزيع النسبي لمشرفي السالمة والصحة المهنية من حيث المؤهل العلميلى إ (75رقم ) الجدوليشير 

 من مشرفي السالمة والصحة المهنية.   كبر األخريجي الجامعات يشكلون النسبة ن أ

 حسب المؤهل العلمي. المنشآتفي  والتوزيع النسبي لهم مهنيةعدد مشرفي السالمة والصحة ال :75الجدول رقم

 النسبة المئوية )%( التكرار المؤهل العلمي

 2.9 11 من ثانوية أقل

 18.6 71 ثانوية

 18.1 69 دبلوم متوسط

 54.3 207 جامعي

 6.0 23 دراسات عليا

 100 381 المجموع
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 :الفئة العمرية 

ن أيالحظ ف ،وزيع النسبي لمشرفي السالمة والصحة المهنية من حيث الفئة العمريةالتلى إ (76رقم ) الجدوليشير 

من  39.6%نسبته بمالمشرفي السالمة والصحة المهنية كبر األيشكلون النسبة  عاما   35لى إ 26الفئة العمرية من 

 إجمالي المشرفين في مجتمع العينة.   

 

 حسب الفئة العمرية. المنشآتفي  والتوزيع النسبي لهم عدد مشرفي السالمة والصحة المهنية :76الجدول رقم

 النسبة المئوية )%( التكرار الفئة العمرية

 6.3 24 25من  أقل

26-35 151 39.6 

36-45 114 29.9 

46-55 75 19.7 

 4.5 17 55من كبر أ

 100 381 المجموع

 

 :الخبرة العملية 

يالحظ  ؛ إذالتوزيع النسبي لمشرفي السالمة والصحة المهنية من حيث الخبرة العمليةلى إ (77رقم ) ولالجديشير 

 بمالمشرفي السالمة والصحة المهنية كبر األسنوات يشكلون النسبة  10من كثر أخبرة عملية  يالمشرفين ذون أ

 من إجمالي المشرفين في مجتمع العينة.    41.2%نسبته 

 

 حسب الخبرة العملية. المنشآتفي  والتوزيع النسبي لهم عدد مشرفي السالمة والصحة المهنية:77الجدول رقم
 النسبة المئوية )%( التكرار الخبرة العملية

 6.6 25 1من  أقل

1-4 87 22.8 

5-6 52 13.6 

7-10 60 15.7 

 41.2 157 10من كثر أ

 100 381 المجموع

 الدور الرقابي لمفتشي وزارة العمل في تعزيز السالمة والصحة المهنية: .ه 
 

في تعزيز السالمة والصحة  ا  للجهات الرقابية الحكومية دورن أمن مجتمع الدراسة  79.2%اعتبر ما نسبته 

ء الزيارات بإجرا ،للتشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنيةلمنشآت لمدى تطبيق االمهنية من خالل متابعتها 

وأثر ذلك في خفض عدد  ،الميدانية والتفتيش ومتابعة تنفيذ توصيات مفتشي الجهات الرقابية خاصة وزارة العمل

عدد زيارات الجهات الرقابية ن أ 72.4%وبشكل تفصيلي اعتبر ما نسبته .العمل في المنشآت إصاباتحوادث و

اعتبار يليها  ،درجةدنى أوهي  ،كافية وتطبيقها ة المهنيةمتطلبات السالمة والصحباللتزام للتأكد من االحكومية 
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رقم  الجدولكما يشير  ،76.2%بما نسبته على القيام بالتفتيش المطلوبالجهات الرقابية الحكومية مؤهلة وقادرة 

(78). 

 

هات مجتمع الدراسة نحو دور الجهات الرقابية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجا :78الجدول رقم

 الحكومية.

 دور الجهات الرقابية الحكومية.

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

(%) 
 االتجاه

متابعة الجهات الرقابية الحكومية لمدى تطبيق التشريعات في المنشأة يقلل من 

 حوادث العمل
4.23 0.844 84.60 

موافق 

 بشدة

 متابعة الجهات الرقابية الحكومية لاللتزام متطلبات السالمة والصحة المهنية

 كافية من حيث عدد الزيارات وتطبيقها
 موافق 72.40 1.105 3.62

 موافق 76.20 0.97 3.81 الجهات الرقابية الحكومية تعتبر مؤهلة وقادرة على القيام بالتفتيش المطلوب

مة والصحة المهنية يساهم في انخفاض عدد حوادث دور مفتشي العمل في السال

 العمل إصاباتو
 موافق 82.40 0.848 4.12

 موافق 82.20 0.88 4.11 تقوم المنشأة بتنفيذ توصيات مفتشي العمل بالسالمة والصحة المهنية

 المتعلقة  تقوم وزارة العمل بمتابعة مدى التزام المنشأة بتنفيذ توصيات مفتشي العمل

 والصحة المهنية بالسالمة
 موافق 77.20 1.045 3.86

 القدرة التنافسية للمنشآت حسب التزامهم بالسالمة والصحة المهنية: .و 
 

تطبيق ن أ 68.4% يرى ما نسبته ،المنشآتوفيما يتعلق بأثر توفير متطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافسية 

 اعتبر ما نسبتهو .المادية على المنشأةعباء األة تزيد من المتطلبات القانونية الخاصة بالسالمة والصحة المهني

 ويجعلها مستقطبة للكفاءات بما نسبته ،نتاجاإلكلفة  خفضتطبيقها يعمل على ن أمن مجتمع الدراسة  %77.0

 .(79) الجدولكما يشير  ،84.6%بما نسبته يزيد من قدرتها على التنافس مع مثيالتها من المنشآتو ،%82.0

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو أثر وفاعلية التشريعات وتوفير  :79مالجدول رق

 .المنشآتمتطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافسية 

 .المنشآتية أثر وفاعلية التشريعات وتوفير متطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافس

 المجال
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

(%) 
 االتجاه

عباء األتطبيق المتطلبات القانونية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية تزيد من 

 المادية على المنشأة
 موافق 68.40 1.21 3.42

 موافق 82.00 0.865 4.10 تقطبة للكفاءاتتطبيق معايير السالمة و التشريعات المتعلقة بها يجعل المنشأة مس

تطبيق معايير السالمة و التشريعات المتعلقة بها يزيد قدرة المنشأة على التنافس 

 مع مثيالتها من المنشآت
4.23 0.79 84.60 

موافق 

 بشدة

 موافق 77.00 1.124 3.85 نتاجاإلتطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة بها يعمل على تخفيض كلفة 

 

التي ال تلتزم بالتشريعات المتعلقة بتوفير معايير السالمة والصحة المهنية يتوجب  المنشآتإضافة الى ما سبق فإن 

ناتجة عن المخالفات التي يحررها مفتشو العمل و التي  عليها دفع مبالغ إضافية للجهات الرقابية كغرامات مالية

ة للضمان العام ؤسسةالمالعمل لدى  إصاباتلتأمين  أعلىتراكات نسبة اشدفع  وأ ،وزارة المالية تؤول إلى 
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وااللتزام بمتطلبات السالمة وضاعها أبتصويب  المنشآتحتى تقوم تلك  ،نتيجة لمخالفتها التشريعات ،جتماعياال

 والصحة المهنية.

لمنشآت بشروط السالمة بتقييم مدى التزام ا 2014 العاممطلع في جتماعي قد بدأت ة للضمان االالعام ؤسسةالمإن 

يتم إجراء  إذ ؛والتعليمات الصادرة عنهنظمة واألجتماعي لقانون الضمان اال ا  وفق ، ومعاييرهاوالصحة المهنية

 ،للوثائق المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية ا  لنتيجة التقييم التي تشمل تدقيق ا  ووفق المنشأة، مدى التزاملتقييم أولي 

نقضاء اوبعد  ،وضاعهاألتصويب المنشأة  ا  يوم 90يتم إعطاء مهلة مدتها و ،بيئة العمل في المنشأةل ا  ميداني ا  وتقييم

العمل عليها من  إصاباتيتم رفع نسبة اشتراكات تأمين  ،المهلة وفي حال بقاء المنشأة غير ملتزمة بالتشريعات

وهذا له األثر على القدرة التنافسية  ،ا  هرشلنتيجة التقييم فترة ال تقل عن اثني عشر  ا  تبع ،4%قصى أحد لى إ %2

 للمؤسسات.

ثاني من النهاية شهر تشرين  حتى 2014 العاممنذ بداية نه أة للضمان االجتماعي العام ؤسسةالمتشير بيانات و

بمعايير  تشير إلى التزامها (ا  )طبيعياألولي نتيجة تقييمها كن تتم إجراء متابعة للمنشآت التي لم  2015 العام

وبعد المتابعة للتأكد من تصويبها لوضعها والتزامها بالسالمة والصحة المهنية وجد  .لسالمة والصحة المهنيةا

ووفرت على  ،ملتزمة بمعايير السالمة والصحة المهنيةصبحت أمتابعتها قد  تمن المنشآت التي تم 58.1%نأ

 ةيمتها بما مجموعه لدى تلك المنشآت مجتمعالعمل تساوي ق إصاباتنفسها دفع نسبة إضافية على اشتراكات تأمين 

قيمة وصلت  أعلىو ،دينار في إحدى تلك المنشآتالف آ 9قيمة بمقدار  أقلبلغت  ا ؛ إذتقريبدينار لف أ 844حوالي 

وضعها في توفير ن سِّ تحفإن المنشآت التي لم  أخرىومن ناحية  .دينار في إحدى تلك المنشآتلف أ 289حوالى 

العمل تساوي  إصاباتعليها زيادة نسبة إضافية على اشتراكات تأمين  تبوالصحة المهنية ترتَّ  متطلبات السالمة

الف آ 3قيمة حوالي  أقلبلغت  ا ، فقدتقريبدينار ف الآ 306حوالي  ةقيمتها بما مجموعه لدى تلك المنشآت مجتمع

مما قد يعطي  ،ى تلك المنشآتدينار في إحدلف أ 48قيمة وصلت حوالى  أعلىو ،دينار في إحدى تلك المنشآت

 3لى إ 2.5المنشآت التي صوبت وضعها من حيث االلتزام بالتشريعات قد وفرت ما يقارب من ن أ ا  علىمؤشر

 نسبة إضافية على اشتراكاتها. دفعواختارت  ،أضعاف ما تكبدته المنشآت التي لم تلتزم بالتشريعات



 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن بتشريعات السالمة الخامس: تحليل لتقيد العاملي  الفصل

 والصحة المهنية
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  الشخصية: الوقايةاستخدام معدات  .أ 
 

إحدى تبقى إال أنها ،العاملينلحماية إليها آخر وسيلة يجب اللجوء  معدات الوقاية الشخصية على الرغم من كون

ن باستخدام معدات يعاملال التزاممن مجتمع الدراسة 80.8%بتهأفاد ما نسفقد  .العاملينالوسائل المهمة في حماية 

يستخدمون تلك المعدات بطريقة نهم أمن مجتمع الدراسة  81.8%في حين أفاد ما نسبته  ،الوقاية الشخصية

هذه المعدات يجب العمل على تحفيز العمال استخدام ولزيادة االلتزام ب .(80رقم ) الجدولكما يشير  ،صحيحة

 .النظام الداخلي للمنشأةومن  ،العاملينمن تقييم جزءا   اواعتبارها الرتدائه

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو استخدام معدات السالمة الشخصية. :80الجدول رقم

 استخدام معدات السالمة الشخصية.

 االتجاه (%) درجة الموافقة االنحراف المعياري الحسابيالوسط  المجال

 موافق 80.80 0.844 4.04 ون باستخدام معدات الوقاية الشخصيةعامليلتزم ال

 موافق 81.80 0.824 4.09 ون معدات الوقاية الشخصية بطريقة صحيحةعامليستخدم ال

 االلتزام بترتيبات الحماية على التجهيزات: .ب 
 

وتخزين المواد بطريقة آمنة وصحيحة وحملها  ،بشكل آمن دواتألد واد  باستخدام الع   العاملين فيما يتعلق بتقيد

ن يعاملال بالتزاممن مجتمع الدراسة  83.6%فقد أفاد ما نسبته  ،ومناولتها باستخدام التجهيزات الخاصة بها

يتم تخزين نه أن مجتمع الدراسة م 86.4%في حين أفاد ما نسبته  ،اليدوية بشكل آمن دواتألدد واباستخدام الع  

 .(81رقم ) الجدولكما يشير  ،ومناولتها باستخدام التجهيزات الخاصة بها ،المواد بطريقة آمنة وصحيحة

 

 ت الحماية.المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو االلتزام بترتيبا :81الجدول رقم

 االلتزام بترتيبات الحماية

 االتجاه (%) درجة الموافقة االنحراف المعياري الوسط الحسابي المجال

 موافق 83.60 0.775 4.18 اليدوية بشكل آمن دواتدد واألون الع  عامليستخدم ال

 موافق بشدة 86.40 0.738 4.32 يتم تخزين المواد بطريقة آمنة وصحيحة

 موافق 82.00 0.846 4.10 واد باستخدام التجهيزات الخاصة بهاتتم مناولة الم
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 :نتاجيتهمإوومعنوياتهم  العامليناستقرار  .ج 
 

وحمايتهم من  ،لتوفير بيئة عمل آمنة ،بما تتخذه منشآتهم وإدارتها من إجراءات وقائية وتصحيحية العامليندراك إ

وتحديد طرق ووسائل  ،لها التي يتعرَّضونم المخاطر المهنية كتحديد وتقيي ،المرتبطة بالعمل اإلصاباتالحوادث و

 -لمنع تكراره -مع ذلك الحادث التعاملالمصاب في حال وقوع حادث وكيفية سعاف إو. معها والوقاية منها التعامل

تهم نتاجيإيزيد من مستوى  ؛ إذباألمن والراحة ورفع معنوياتهم همشعورخالل من  العاملينله وقع كبير في نفوس 

بدرجة جراءات إلاقيام المنشآت بتوفير تلك لى إ (82رقم ) الجدوليشير  كما .استقرارهم الوظيفيوفي العمل 

 .أيضا   ا  جدوتحسين حالتهم المعنوية بدرجة عالية  العامليننتاجية إوأثر ذلك في زيادة  ا ،جدعالية 

 

ونتائجها وأثر بيئة  اإلصاباتحسابية واالنحرافات المعيارية التجاهات مجتمع الدراسة نحو أسباب المتوسطات ال :82الجدول رقم

 ومعنوياتهم.نتاجيتهم إو العاملينالعمل اآلمنة على استقرار 

 ومعنوياتهم.نتاجيتهم إو العاملينونتائجها وأثر بيئة العمل اآلمنة على استقرار  اإلصاباتأسباب 

 المجال
الوسط 

 ابيالحس

االنحراف 

 المعياري

 درجة الموافقة

(%) 
 االتجاه

 موافق 81.60 0.951 4.08 معها التعامليتم رصد المخاطر المهنية وتقييمها وتحديد سبل 

 87.00 0.835 4.35 ليهاإتوجد مخارج للطوارئ مناسبة يسهل الوصول 
موافق 

 بشدة

 84.60 0.918 4.23 ليهاإيسهل الوصول سعاف اإليوجد عدد مناسب من صناديق 
موافق 

 بشدة

 85.40 0.858 4.27 العمل إصاباتيتم التفتيش والتحقيق في حوادث و
موافق 

 بشدة

وقوع حوادث العمل ووضع الحلول الوقائية والتصحيحية سباب أيتم تقصي 

 لها
4.26 0.851 85.20 

موافق 

 بشدة

 موافق 81.40 0.987 4.07 يتم رصد الحوادث الوشيكة ووضع الحلول الوقائية لها

 موافق 83.80 0.956 4.19 العمل إصاباتيوجد سجل خاص ب

 86.40 0.879 4.32 العامليننتاجية إتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية في المنشأة تزيد من 
موافق 

 بشدة

تطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة بها يساهم في تحسين الحالة 

 ينعاملالمعنوية لل
4.35 0.862 87.00 

موافق 

 بشدة

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادس: تقدير فجوة واقع السالمة والصحة المهنية  الفصل
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 :لها العاملينلمعدات السالمة الشخصية واستخدام  المنشآتالفجوة بين توفير  .أ 
 

 المنشآتقيام  يروننهم ألسالمة والصحة المهنية وخاصة مشرفي المنشآت الُمعد  ليالحظ من نتيجة االستبيان 

كما  ،باستخدامهانفسهم أ العاملينمن التزام كبر أين بشكل عاملللالوقاية الشخصية المناسبة بتوفير جميع معدات 

 (.83رقم ) الجدوليشير 

 التجاهات مجتمع الدراسة. ا  تبعلها   العاملينالمة الشخصية واستخدام لمعدات الس المنشآتمقارنة بين ما توفره  :83الجدول رقم

 (%) درجة الموافقة المجال

 85.60 تتوفر جميع معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعمل

 80.80 ون باستخدام معدات الوقاية الشخصيةعامليلتزم ال

 4.80 الفرق بين توفير المعدات واستخدامها

 العاملينترتيبات الحماية على التجهيزات واستخدام  المنشآتر الفجوة بين توفي .ب 

 لها:
 

وتحديد  ،التلآلبتوفير ترتيبات الحماية من حواجز واقية  المنشآت( درجة اعتبار قيام 84رقم ) الجدوليالحظ في 

دد باستخدام الع   العاملينوتوفير التعليمات للعمل اآلمن والتزام  ،ممرات آمنة للمشاة مفصولة عن حركة المركبات

 .مناولتها باستخدام التجهيزات الخاصة بهاو ،بطريقة آمنة وصحيحةوتخزين المواد  ،اليدوية بشكل آمن دواتألوا

 .لدراسةالتجاهات مجتمع ا ا  تبعلها  العاملينمن ترتيبات الحماية واستخدام  المنشآتمقارنة بين ما توفره  :84الجدول رقم

 (%) درجة الموافقة المجال

   لترتيبات الحماية  المنشآتتوفير 

 82.60 توجد ممرات آمنة للمشاة مفصولة عن حركة المركبات

 82.60 تتوفر الحواجز الواقية من المخاطر الميكانيكية لآلالت

 85.80 تتوفر في المنشأة تعليمات العمل اآلمن مع الكهرباء

 80.80 الهواء المضغوط، الهيدروليك،...(نظمة أعليمات خاصة بعزل الطاقة )الكهربائية، تتوفر في المنشأة ت

 84.60 اآلمن مع المواد الخطرة التعاملتتوفر في المنشأة تعليمات 

 82.00 العاملينإلمكانيات متها ءمكانية مواإووالتشغيلية، نتاجية اإليؤخذ باالعتبار آثار تصميم مكان العمل، العمليات 

 83.40 مكنة واألوالتحذيرية في مواقع العمل مالئمة من حيث العدد والنوعية رشادية اإلاللوحات 

 83.11 المتوسط

 العامليناستخدام 
 

 83.60 اليدوية بشكل آمن    دواتألدد واون الع  عامليستخدم ال

 86.40 يتم تخزين المواد بطريقة آمنة وصحيحة

 82.00 لتجهيزات الخاصة بهاتتم مناولة المواد باستخدام ا

   84.00 المتوسط
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 :العمل ونتائج تحليل االستبانة إصاباتمقارنة نتائج تحليل واقع  .ج 
 

 

 تبين ما يلي: ،ونتائج تحليل االستبانة ،العمل إصاباتمقارنة نتائج تحليل واقع  خالل من

 إدارة السالمة في المنشآت والتقيد بالمتطلبات

تلتزم بإدارة السالمة عام المنشآت بشكل ن أالسالمة والصحة المهنية في المنشآت(  ومشرفة )اعتبر مجتمع الدراس

حدى إوهي  -العمل إصاباتومؤشرات رقام أن أفي حين  ،بتشريعات السالمة والصحة المهنية تتقيدو ،فيها

 كبير.ارتفاع معدالتها بشكل لى إتشير  -مؤشرات التزام المنشات بالسالمة والصحة المهنية 

 توفير المنشآت لمعدات السالمة الشخصية

ليها إخر وسيلة يجب اللجوء آيالحظ تركيز المنشآت ومشرفي السالمة على معدات الوقاية الشخصية والتي هي 

 جراءات التحكم والسيطرة على المخاطر المهنية في بيئة العمل.إبعد االلتزام بالتسلسل الهرمي في 

 من التعرض لألمراض المهنية لينالعام توفير المنشآت حماية

تكاليفها من خالل ل مُّ وتحللمخاطر المهنية  الذن يتعرَّضون العاملينالمنشآت تقوم بمتابعة ن أأفاد مجتمع العينة 

حالة مرض مهني ي ألومتابعة الطبيب  ،عاملوتوثيق نتائجها لكل  ،إجراء الفحوصات الطبية األولية والدورية

وفير مكان مخصص للعناية الطبية مع وجود الكادر الطبي لمتابعة الخدمات الطبية وت ،يشتبه بهو أمحتمل 

تقدم  إلى ماإ ويعود هذا .تكاد تقترب من الصفرردن األالمهنة في مراض أومؤشرات رقام أن أفي حين  ،ينعامللل

 والتبليغ عنها. األمراضعدم توثيق هذه و أ ،ردناألالصحة المهنية في 

العمل على الحد  ا  الحقبحيث يسهل  ،المهنية وتسجيلها األمراضعن بالغ لية لإلآلضروري وضع من انه إف ؛وعليه

 من خالل: ،منها ومنعها

  العمل توثيق االعتالالت الصحية المرتبطة بطبيعةتحفيز المنشآت على. 

  المهنية. األمراضعن بالغ اإلتحفيز المنشآت على 

  وحفظها في سجالت خاصة. ،لدورية والتخصصيةواولية األالفحوصات الطبية جراء إتفعيل 

  جلهاأتفعيل الدور الرقابي على الفحوصات الطبية لتحقيق الغاية التي فرضت من. 

 العمل والعمال والنقابات العمالية.صحاب ألمنها الوقاية همية أوالمهنية  األمراضنشر الوعي ب 

  وجهات طباء األالمعالجة من خالل نقابة بالمشكو منها عراض باألربط المهنة همية أتسليط الضوء على

 العالج.
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 كفاءة إدارة السالمة في المنشآت

 وتوصياتها، ،يقومون بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنية 79.4%ن ألى إ مجتمع العينةشار أ

السالمة والصحة المهنية مع يتم ربط االلتزام والتقيد بتعليمات نه ألى إمن مجتمع العينة  78.2%ما نسبته أشارو

بما  ، وقواعدهابتعليمات السالمة والصحة المهنية العاملينحيث توجد آلية للتحقق من التزام  ،ينعامللاداء أتقييم 

 نسبتهومقترحاتهم الخاصة بالسالمة والصحة المهنية بما  العاملينكما توجد آلية لمتابعة شكاوي  ،79.4% نسبته

 -مؤشرات كفاءة إدارة السالمة في المنشآتحدى إوهي  -العمل  إصاباتومؤشرات م رقاأن أفي حين  ،%79.6

 ارتفاع معدالتها بشكل كبير.لى إتشير 

 

 المنشآت الذي تقدِّمهالتدريب 

 82.4 %ن ما نسبته بيَّ  ،السالمة والصحة المهنيةأمور على ين في المنشآت عامللافيما يخص عملية تقديم تدريب 

يليها قيام المنشأة بتحديد  ،نسبة أعلىوهي  ،الجدد قبل مباشرتهم العمل العاملينيتم تدريب نه أة من مجتمع الدراس

ووضع خطة تدريبية سنوية خاصة بالسالمة والصحة المهنية بما  ،79.8%االحتياجات الفعلية للتدريب بما نسبته 

 إصاباتواقع أن في حين  ،75.4% تويات الوظيفية بما نسبتهالمستأهيل كافة  الخطة تشملو ،76.2%نسبته 

وهو مؤشر قوي على عدم كفاءة التدريب  ،أشهر 6من  أقلمن المصابين فترة عملهم  27%نألى إالعمل يشير 

 بالسالمة والصحة المهنية.

 السالمة في تعزيز السالمة والصحة المهنيةي يخصائأودور المشرفين 

في إجراء التفتيش الدوري  ا  ائي السالمة والصحة المهنية دورلمشرفي وأخص أنَّ من مجتمع العينة  66%وقد اعتبر

وإعداد التقارير  وتوصياتها، والقيام بمتابعة تنفيذ قرارات لجنة السالمة والصحة المهنية ،العملمواقع على 

وهي  -العمل  إصاباتومؤشرات رقام أن أفي حين  المهنية، األمراضو ،الخاصة بحوادث العملحصائيات واإل

ارتفاع معدالتها لى إتشير  -مؤشرات التزام المنشات بالسالمة والصحة المهنية والتي يمثلها مشرف السالمة حدىإ

 بشكل كبير.

 الدور الرقابي لمفتشي وزارة العمل في تعزيز السالمة والصحة المهنية

السالمة والصحة في تعزيز  ا  للجهات الرقابية الحكومية دورن أمن مجتمع الدراسة  79.2%اعتبر ما نسبته 

للتشريعات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية بإجراء الزيارات لمنشآت لمدى تطبيق امن خالل متابعتها  ،المهنية

وأثر ذلك في خفض عدد  ،ومتابعة تنفيذ توصيات مفتشي الجهات الرقابية خاصة وزارة العمل ،الميدانية والتفتيش

عدد زيارات الجهات الرقابية ن أ 72.4%ل تفصيلي اعتبر ما نسبته وبشك .العمل في المنشآت إصاباتحوادث و

ومؤشرات رقام أن أفي حين  ،متطلبات السالمة والصحة المهنية كافيةتطبيق باللتزام متابعة مدى االحكومية ل
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الدور الرقابي لمفتشي وزارة العمل في تعزيز السالمة والصحة  مؤشرات كفاءةحدى إوهي  -العمل  إصابات

 ارتفاع معدالتها بشكل كبير.لى إتشير  -هنيةالم

 ما يلي: السالمة والصحة المهنية معيقات تحسن مستوى أن أبرز يتبين  ؛عليهو

 .من الجهات المعنيةغياب التفتيش الفعال والرقابة الكافية  (1

 من حيث: ،في قانون العمل األردنيوخاصة  ،خلل في تشريعات السالمة والصحة المهنيةوجود  (2

  ،المتطلبات القانونية، خاصة نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة والصحة المهنيةبعض في لغة المبا .أ 

 .ين في المؤسساتعامللل  ونظام العناية الطبية الوقائية والعالجية

بسبب عدم توفرالعدد الكافي من األطباء  ،بعض هذه التشريعات غير قابل للتطبيق من الناحية العملية.ب 

 لتلبية هذه المتطلبات. وأخصائيي السالمة

اإلنشاءات مثل المهنية،  عدم شمول هذه التشريعات للعديد من الجوانب المهمة في السالمة والصحة .ج 

 مخاطر البويلرات والمصاعد والرافعات. بوضوحال تغطي و ،والزراعة

عدم اختالف رغم بالوالبلديات وخدم المنازل بأحكام هذا القانون  العامفي القطاع  العاملينعدم شمول  .د 

ون في القطاعات عاملالمخاطر التي يتعرض لها ال لها في أماكن عملهم عن نيتعرضوالمخاطر التي 

 .خرىاأل

 .تعرضهم لمختلف أنواع المخاطر من رغمبالين في القطاع الزراعي عاملعدم شمولها لل .ه 

عوبات، عدم وضوح بعض التشريعات، وإمكانية تفسيرها بأكثر من طريقة، مما يخلق بعض الص .و 

 في تطبيقها. جتهاداتلالويترك مجاال  كبيرا  

 .وأصحاب العمل بشكل خاص  ، ولدى العمالعامنقص الوعي بأمور السالمة والصحة المهنية بشكل  (3

في تقليص النفقات، أو عدم   عدم تعاون أصحاب العمل، إما بسبب عدم توفر اإلمكانات المادية والرغبة (4

 .المعرفة بالتشريعات السائدة

في األردن تتضمن خطة عمل   عدم وجود سياسة واضحة أو استراتيجية وطنية للسالمة والصحة المهنية (5

 صورةنها من االستفادة من الموارد المتوفرة بأفضل يوتمك ،واضحة لتوجيه كافة األنشطة في هذا المجال

 .ةممكن
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 نيةالقدرة التنافسية للمنشآت حسب التزامهم بالسالمة والصحة المه 

 

  نسبته ما فإنَّ من ،وفيما يتعلق بأثر توفير متطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافسية المنشآت

المادية على عباء األتطبيق المتطلبات القانونية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية تزيد من ن أاعتبروا  %68.4

في هذا و .نتاجاإلتطبيقها يعمل على تخفيض كلفة ن أمن مجتمع الدراسة  77.0%بينما اعتبر ما نسبته ،المنشأة

   .ا  في القوى العاملةاستثمارتُعدالسالمة المهنية أن مشرفي السالمة المهنية إدراك يدل على عدم تناقض 



 

 



 

 

 

 

 

 الفصل السابع: النتائج والتوصيات
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 النتائج:
 

عدد حوادث العمل من في انخفاض  وجودلى إ (2014-2011خالل الفترة ) في المملكةالعمل  إصابات واقعشير ي

 العاممقارنة ب 3%انخفاض بلغت بنسبة  ،2014 العامخالل  ا  حادث 15395لى إ 2011 العامخالل  ا  حادث 16870

الي من إجم 43.7%نسبته  بما العمل إصاباتاستحوذ قطاع الصناعات التحويلية على معظم  وقد .2013

 العمل في قطاع اإلنشاءات ما إصاباتشكلت و .2014 العامفي  37.4%نسبته  بما 2011 العامفي  اإلصابات

شك ل  نشاءات اإلقطاع  في صاباتاإل أن. غير 2014 العامفي  12.8%وما نسبته 2011 العام% في 12.4نسبته

 عامل1000عمل لكل صابة إ 48.9بواقع ،مقارنة مع باقي القطاعات االقتصادية العمل إصاباتوقوع لمعدل  أعلى

معدل بالفنادق والمطاعم  قطاعيليه  .2014 العامفي  عامل 1000عمل لكلصابة إ 44.7صبح أ ،2011 العامفي 

 .2014 العامفي  عامل 1000عمل لكل صابة إ 36.2و 2011 العامفي  عامل1000عمل لكل صابة إ 46.8وقوع 

بشكل  انخفض 2011 العامفي  عامل1000عمل لكل صابة إ 44.9ل وقوع يليه قطاع الصناعات التحويلية بمعد

في ندا فلنيوزبومقارنة  .2014 العامفي  عامل1000عمل لكل صابة إ 29.4لى إعوام أ ةربعاألمتواصل خالل 

 ةالزراعو ،21الغابات  :املع1000بلغت معدالت وقوع الحوادث حسب القطاعات االقتصادية لكل  2013 العام

 .[1]  17والصناعة ، 19نشاءات إلاو ،19

 أعلى بلغو .2014 العاموفاة في 150لى إ 2011 العاموفاة في  90من  اإلصابيةولكن يوجد تزايد في عدد الوفيات 

في  عامل لفأمئة لكل  وفاة 63.2بالرغم من انخفاضه من  نشاءات اإلفي قطاع  اإلصابيةالوفيات  وقوعلمعدل 

النقل والتخزين  قطاعفي  على نحو كبيروارتفع  .2014 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة  43.9لى إ 2011 العام

 .2014 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة  41.9لى إ 2011 العامفي  عامل لفأمئة لكل وفاة  6.4واالتصاالت من 

 2005 العامخالل  هافيمن الحوادث المؤدية للوفاة  73%من كثر أ إنَّ وروبي فاألمجموعة دول االتحاد بومقارنة 

 دراسة محليةشارت أكما  .[2]والنقل والتخزين واالتصاالت، نشاءاتواإل ،الصناعةو كانت في قطاعات الزراعة،

 : إلى ردناألفي نشاءات اإلت قطاع آالسالمة والصحة المهنية في منشدارة إالمؤدية لضعف سباب لى األإ [3]

 عدم وجود سياسة سالمة وصحة مهنية. (1

 وفير التدريب الرسمي بالسالمة المهنية لمعظم العمال.عدم ت (2

 عدم عقد االجتماعات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية. (3

 التحذيرية.شارات اإلعدم استخدام  (4

 نية.هعدم مكافاة العمال على التزامهم بالسالمة والصحة الم (5

 العامنسبة خالل الفترة من  أعلى على قطاع الصناعات التحويليةاستحوذ  ،فأكثر 30%بعجز اإلصاباتومن حيث 

 العامفي صابة إ 23و ،جمالياإلمن  38.0%نسبته بما 2011 العامفي صابة إ 38 بـ ،2014 العام حتى 2011
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 30%من أقلبعجز  صاباتنسبة لإل أعلىعلى  الصناعات التحويليةكما استحوذ قطاع  .46.0%نسبته بما 2014

من  42.8% نسبته بما 2011 العامفي صابة إ 850فقد بلغ عددها ،2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من 

 .42.8% نسبته بما 2014 العامفي صابة إ 736جمالي واإل

العمل  إصاباتلى إالمؤدية سباب كثر األأهو  األشخاصسقوط أن وجد  فقد ،اإلصاباتوقوع أسباب ومن حيث 

صابة إ 3894األشخاصالناجمة عن سقوط  اإلصاباتعدد  فقد بلغ .2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من 

صابة إ 4084متواصل حتى بلغ  على نحوارتفع  ،اإلصاباتمن إجمالي  28.3%بما نسبته 2011 العامعمل في 

في ف (ةنسممليون  13.6)البالغ عدد سكانها كندا ونتاريو في أبومقارنة  .32.0%بما نسبته 2014 العامعمل في 

ومن  .[4]  حوادث 3408بلغت التي المؤدي لوقوع الحوادث ول األالسبب  األشخاصسقوط كان  2014 العام

 العامخالل الفترة من  اإلصابيةوقوع الوفيات  لىإالمؤدية سباب كثر األأحوادث الطريق أن حيث الوفيات وجد 

على ارتفع  ،الوفيات من إجمالي 57.8%بما نسبته 2011العاموفاة في 52 هافقد بلغ عدد ،2014 العام حتى 2011

 العاموفاة في  11 األشخاصنجم عن سقوط و .62.7%بما نسبته 2014 العاموفاة في  94 إلىمتواصل  نحو

ومقارنة  .6.7%بما نسبته 2014 العاموفيات في 10وبلغ ، من إجمالي الوفيات 12.2% بما نسبته 2011

 40% :كما يلي اإلصابيةالمؤدية للوفيات سباب األ ( كانت2013-2008خالل الفترة)مريكية األلواليات المتحدة با

 .[5]  األشخاصسقوط  15%و شياءاألاالصطدام ب 16%حوادث سير،

 العام حتى 2011 العامبالرضوض والجروح خالل الفترة من  اإلصابةتتركز في  العمل إصاباتنواع أن أوجد و

 انخفض ،جمالياإلمن  34.9%بما نسبته 2011 العامفي صابة إ4800بالرضوض اإلصاباتفقد بلغ عدد  .2014

 العامفي صابة إ 3821 واقعبالجروح بـ اإلصاباتتليها  ،34.7% بما نسبته 2014 العامفي صابة إ 4429لى إ

نواع أتركزت و .26.1%بما نسبته 2014 العامفي صابة إ 3334و ،جمالياإلمن  27.8% بما نسبته 2011

التأثر من؛ اإلشعاعات والحرارة والضوء )المحددة  اإلصاباتمن  خرىأنواع أب اإلصابةفي  اإلصابيةالوفيات 

خالل الفترة من  والكسور ةعضاء داخليأوضربات  صدماتو( .هتزازاتواالوالغرق وآثار الطقس والضجيج 

جموعة بمومقارنة  .2014 العامفي  75.4%و 2011 العامفي  78.9%نسبته  بما 2014 العام حتى 2011 العام

في يام أ 3منكثر أ للتعطُّلالمؤدية  اإلصاباتنواع أكثر أالجروح والخلع وااللتواء األوروبي فإن اد دول االتح

 ا  ما كانت جروح ا  فغالبالمؤدية للوفاة  اإلصاباتما أ .(2007-1997) خالل الفترةوروبي األمجموعة دول االتحاد 

 .[6] متعددة

 ،المصابجسم من العليا طراف األب اإلصابةتتركز في  صاباتاإلأن وجد  ،في الجسم اإلصابةفيما يتعلق بمكان و

 45.9% بما نسبته 2011 العامفي  إصابات 6303 عددهافقد بلغ  .2014 العام حتى2011 العامخالل الفترة من 

 اإلصابيةتركزت معظم الوفيات و .45.1% بما نسبته 2014 العامفي صابة إ 5759لى إ تانخفض ،جمالياإلمن 
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وفاة  71فقد بلغ عددها  ،2014 العام حتى 2011 العاملمصاب خالل الفترة من اجسم جزاء أبجميع  اإلصابةفي 

من إجمالي  78.0% بما نسبته 2014 العاموفاة في 117و ،من إجمالي الوفيات78.9%  تهنسببما  2011 العامفي 

من  12.2%بما نسبته 2011 العامفي وفاة 11بلغ عددها و ،الرأسفي  اإلصابةالوفيات الناجمة عن  اليهت .الوفيات

مجموعة دول بومقارنة . من إجمالي الوفيات 12.0% بما نسبته 2014 العاموفاة في  18و ،إجمالي الوفيات

طراف ليها األت ،العلويةطراف األ( في 2007-1997) خالل الفترة اإلصاباتتركزت معظم فقد  األوروبياالتحاد 

 .[6] في الجسم تليها الرأسماكن أثم عدة  ،الجسمجزاء أفي معظم  فتركزتلوفاة المؤدية ل اإلصاباتما أ .السفلية

 عاما   20من  أقل العمرية ةفي الفئ العمل صاباتمعدل وقوع إل أعلىأن وجد  ،ينالفئة العمرية للمصاب وفيما يخص

لى إ 2011 لعامافي  عامل 1000لكل صابة إ 50.8 منعلى الرغم من انخفاضها  ،2014 – 2011 األعوامخالل 

 1000لكل صابة إ 20.9 واقعبـ عاما   24-20 العمريةفئة ال. تليها 2014 العامفي  عامل 1000لكل صابة إ 41.0

 في هذه اإلصاباتوشكلت  .2014 العامفي  عامل 1000لكل صابة إ 18.7لىإ تانخفض ،2011 العامفي  عامل

 ،اإلصاباتمن إجمالي  23.7% بما نسبته 2011 العام فيصابة إ 3254 هابلغ عدد ؛ إذنسبة أعلى العمريةفئة لا

هناك عالقة أن  [2]أوروبية دراسة إذ أشارت  ؛23.6% بما نسبته 2014 العامفي  اتصابإ 3006لى إ تانخفض

( 24-18في الفئة العمرية ) اإلصاباتبلغ معدل وقوع  فقد ،عاملعدد الحوادث وصغر عمر الازدياد في طردية 

في مجموعة دول االتحاد  2005 - 1995لباقي الفئات العمرية خالل الفترة  صاباتاإلضعف معدل وقوع 

لوقوع  ا  كثر تعرضاأل هم صغراألالعمال ن إلى أ [7]األمريكية دراسة في والية اوكالهوما . وأشارت وروبياأل

 التالية:سباب لأل ،الحوادث

 آمن. على نحوالعمل داء أل عدم كفاية التدريب (1

 العمل بشكل سليم.داء أل برةعدم توافر الخ (2

 من الرؤساء. عدم كفاية اإلشراف (3

 يوضح المخاطر المهنية في بيئة العمل. على نحولية العمل آعدم فهم  (4

 مع حاالت الطوارىء. عاملالخبرة للتو أالتدريب  توافر عدم (5

في وقوع الحوادث للعمال  تُعد سبب ا رئيسي اعدم كفاية وكفاءة تدريب السالمة والصحة المهنية أن يدل على  وهذا

 .السالمة والصحة المهنية في المنشآت على تدريبالضعف كفاءة الجهات المعنية بباإلضافة إلى  ،الجدد

 6.3% هتنسب بما 2011 العامفي صابة إ 863قد ارتفع من إصابات اإلناث عدد أن وجد فقد  ،أما من حيث الجنس

دى ل اإلصاباتفي حين انخفض عدد  ، 7.4% هتنسب بما 2014 العامفي صابة إ 942لى إ اإلصاباتمن إجمالي 

 العامفي صابة إ 11816لى إ اإلصاباتمن إجمالي  93.7% تهنسب بما 2011 العامفي صابة إ 12879لذكور من ا

 .92.6%تهنسب بما 2014
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 العامفي ة صابإ 10851 كانت بين األردنيين ووصلت إلى اإلصاباتمعظم أنَّ  المصابين جنسيةمن ناحية ووجد 

نسبتهم ن أغير .2014 العامفي صابة إ 10372لى إ تانخفض ،اإلصاباتمن إجمالي  79.0% نسبته بما 2011

 .اإلصاباتمن إجمالي  81.3%ارتفعت لتشكل ما نسبته 

 ،2014 العام حتى 2011 العامخالل الفترة من  اإلصاباتوقوع  لتسجيل معدل أعلى استحوذ فرع سحاب على

عمل لكل صابة إ 30.8لى إ 2011 العامفي  عامل1000عمل لكل صابة إ 40.2 مننخفاضه ا على الرغم من

عليهم في هذا الفرع هم في قطاع المؤمَّن من  80%وذلك لكون ما نسبته  ،2014 العامفي  عامل 1000

 .قطاع الصناعات التحويلية إصاباتمن  20.5%احتوائه ما نسبته إلى إضافة  ،الصناعات التحويلية

 األعوامنسبة خالل  أعلىهي  عامال   499لى إ 200حجم عمالة من  ذواتالمنشآت في العمل  إصاباتأن وجد و

من  27.6% نسبته بما 2011 العامفي صابة إ 3769 من على الرغم من انخفاض عددها ،2014 – 2011

معدل  أعلىتوائها على احباإلضافة إلى  ،23.8%نسبته بما 2014 العامفي صابة إ 3028لى إ اإلصاباتإجمالي 

 املع1000لكل  صابةإ 41.4 من على الرغم من انخفاضها2014–2011 األعوامالعمل خالل  إصاباتوقوع ل

أن في قطاع الصناعات التحويلية إال أنه وجد  ،2014 العامفي  عامل1000لكل صابة إ 30.0لى إ 2011 العامفي 

 واقعبـ 2014 العامنسبة في  أعلى هي عامال   199لى إ 100حجم عمالة من ذواتالمنشآت في العمل  إصابات

في  اإلصاباتشكلت وقطاع الخدمات وفي قطاع الزراعة والصيد والحراجة  .23.0% نسبته بماصابة إ 1097

من إجمالي  58.3% نسبته بماإصابة  56بلغ عددها ؛ إذنسبة أعلى فأكثر عامل1000 المنشآت التي تضم

األوروبي دول االتحاد بومقارنة  على التوالي. اإلصاباتمن إجمالي  28.5%سبته ن بماإصابة 1726و ،اإلصابات

لوقوع  معدال   علىاأل عامال   250ولغاية  عامال   49من ها فيكانت المنشات التي يعمل  2005-2000خالل الفترة 

في مجموعة دول  معدالت وقوع الحوادث أقلعمال  10من  أقلها فيفي حين كانت المنشآت التي يعمل  ،الحوادث

 .[2] وروبياألاالتحاد 

لمن فترة  اإلصاباتنسبة هذه  أنوجد  ،في المنشأة اإلصابةالتي تسبق وقت وقوع  فترة عمل المصابوفيما يتعلق ب

 2014 العامفي  27.7%و( إصابة 3716) 2011 العامفي  27.0%قد شكلت ما نسبته  شهرأ 6من  أقلعملهم 

 العامفي  5.0% قد شكلت ما نسبته من شهر أقللمن فترة عملهم  اإلصاباتة هذه نسبن أفي حين  ،إصابة 3536)

مما يدل على عدم كفاية وكفاءة تدريب السالمة  إصابة(، 704) 2014 العامفي  5.5%و( إصابة 688) 2011

ت المعنية كفاءة الجهاضعف فضال  عن  ،في وقوع الحوادث للعمال الجدد ا  رئيسي ا  سبب ، وكونهاوالصحة المهنية

بالسالمة  في المنشآت داراتاإلالتزام ووجود ضعف في  ،السالمة والصحة المهنية في المنشآتعلى تدريب الب

 . السالمة والصحة المهنيةبضعف الدور الرقابي للجهات المعنية و ،والصحة المهنية
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في الضمان بمرض مهني صابة إحالة  54 تم تسجيلفقد  ،أو التبليغ عنها المهنية األمراضتسجيل عدم وتبيَّن 

 .حالة منها كانت في الصناعات التحويلية 44و ،2014 العام حتى 2012 العامالفترة من خالل  االجتماعي

وتوفر المتطلبات والتجهيزات  ،بتشريعات السالمة والصحة المهنيةمنشآتهم  إلى التزامالسالمة أشار مشرفو وقد 

 -2011من منشآت العينة يتزايد فيها عدد حوادث العمل لألعوام ) 3.7%سبته ما ن ، بدرجة عالية؛ إذ إنَّ والحماية

 .صابيةإمن منشآت العينة لم تقع فيها وفاة   91.1%ما نسبته ن أفي حين وجد  ،(2014

السالمة مشرفو م فقد قيَّ  ،الناظمة لموضوع السالمة والصحة المهنيةوفيما يتعلق بجانب التشريعات الوطنية 

 العاملينمقاومة على األولى،بالدرجة  وتطبيقها، متطلبات السالمة والصحة المهنيةبلتي تقلل من االلتزام عيقات االم

 الصالحيات الكافية لمشرف السالمة والصحة المهنيةعطاء إعدم يليه (.  74.8%) بنسبة وعدم امتثالهم للتشريعات

نقص الكفاءات المؤهلة ثم  ،(72.2%) بنسبة طلوبةللقيام بالمهام الم العاملينهلية أعدم ثم  ،( 72.4%) بنسبة

نسبته  بما بالسالمة والصحة المهنية عاملالثقافة ثم  ،(68.8%) بنسبة السالمة والصحة المهنية في المنشأةدارة إل

 .من مجتمع الدراسة %68.6

على الرغم  ،مهنيةالسالمة والصحة التشريعات من تطبيق  العاممؤسسات القطاع يستثني قانون العمل أن ووجد 

عدم توضيح باإلضافة إلى تمييز. أو دون تحديد  الصحية للقواعد عاملخضوع العلى األردني من نص الدستور 

واسثنائه  ،من فرعكثر أالتي تمتلك والمنشآت  ،عامال  ( 20مع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن ) التعاملأسس 

 ،1998نظام تشكيل اللجان ومشرفي السالمة لسنة  فيعمل المنشأة طبيعة وعدم مراعاة  ،لقطاعي التعليم والبنوك

ما يحدد ضرورة توفير  وعدم وجود ،الجغرافي عن مراكز العالجعدها بُ و أمراعاة طبيعة عمل المنشأة تتم  كما ال

المنشآت رقم في  نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال في للمنشآت البعيدة جغرافياسعاف إو أوسيلة نقل 

 .داريةاإلفي الوظائف  العاملينالدورية لفئة الطبية  فحوصاتلل تحديدوال يوجد . 1998( لسنة 42)

نظام  في وسالمتهم العاملينثر تصميم موقع العمل على صحة أو ،لمخاطر الهندسية االرغونوميةا تحديدوال يتم 

عدم دقة إضافة الى  ،1998( لسنة 43العمل رقم )والماكينات الصناعية ومواقع الت اآلالوقاية والسالمة من 

 .الحدود العتبية للمواد الكيماوية المرفق بالنظام جدول
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 التوصيات:

 

 السالمة والصحة المهنيةمشرفي  تدريب:وال  أ

 

 برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية (1

 :للمتدرب متطلبات القبول بالبرنامج . أ

 عاما   21أتم يكون المشرف قد : أن العمر. 

 ى.بحد أدنبمؤهل ثانوية عامة يكون : أن الشهادة العلمية 

 الضمان االجتماعي. بها كشف اشتراكات ا  ومرفق ،تكون معتمدة من وزارة العمل: أن الخبرة 

 على المواضيع التالية:مل تيش؛ أن محتوى البرنامج . ب

  إدارة السالمة والصحة المهنيةنظام. 

 مهنيةتشريعات السالمة والصحة ال. 

 معداتو ،النقلو ،التحكم في مخاطر وأخطار مكان العمل ،المخاطر المهنية وطرق التحكم بها 

 ،الصحة على الكيميائية والبيولوجيةخطار واأل ،الكهرباءو ،الهيكلية العضلية واألخطار ،العمل

 .الجسدية والنفسية الصحةو

 االولية.سعافات اإل 

 الحرائق. من السالمة 

 تطبيق عملي.إجراء وللمنشآت  زيارات ميدانية 

 ساعة تدريبية. 300إلى 2500من يكون ؛ أن المدة الزمنية للبرنامج . ت

 ة للضمان االجتماعي.العاملجنة من وزارة العمل والمؤسسة بإشراف يكون ؛ أن االختبار . ث
 

 ة.السالمة والوقايوإجراءات مخاطر العمل على  ،أيام 3يقل عن  لتدريب ال؛ إخضاعهم الجدد العمال (2

 يتم شمولهم ببرامج تدريب السالمة والصحة المهنية.؛ أن ولجان السالمة والصحة المهنيةاإلدارات  (3

 3رفع كقاءتهم في مجال تطورات المهنة وتشريعاتها  كل  يتم؛ أن السالمة والصحة المهنيةمشرفو  (4

 سنوات لغاية تجديد االعتماد الدولي .

 

  السالمة والصحة المهنية تشريعات:ا  ثاني

 كما يلي: والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبهنظمة واألنقاط الضعف في قانون العمل معالجة  (1

 .من تطبيق القانون/ السالمة والصحة المهنية العامقانون العمل لمؤسسات القطاع  استثناء . أ

د طبيعة عمل المنشأة في تحديل1998( لسنة 7نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة رقم ) عدم مراعاة . ب

 العدد المطلوب لكادر الجهاز الوظيفي للسالمة والصحة المهنية.
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آلية تطبيق المواد بالنسبة  1998( لسنة 7نظام تشكيل لجان ومشرفي السالمة رقم )عدم توضيح  . ت

 من فرع.كثر أللمنشآت التي تمتلك 

 .قطاعي التدريس والبنوكل 1998نظام تشكيل اللجان ومشرفي السالمة لسنة  استثناء . ث

مع المنشآت التي يقل عدد  التعاملسس أ  1998نظام تشكيل اللجان ومشرفي السالمة لسنة  تحديد عدم . ج

 .عامال  ( 20عمالها عن )

المنشآت  1998( لسنة 42نظام العناية الطبية الوقائية والعالجية للعمال في المنشآت رقم ) إلزام . ح

الجغرافي عن مراكز عدها بُ و أالمنشأة  دون مراعاة لطبيعة عمل العاملينبتعيين كادر طبي نسبة لعدد 

 للمنشآت البعيدة جغرافيا.سعاف إو أما يحدد ضرورة توفير وسيلة نقل  وعدم وجود ،العالج

( لسنة 43والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم )الت اآلنظام الوقاية والسالمة من  عدم تحديد . خ

 وسالمتهم، العاملينقع العمل على صحة تصميم موثر أو ،لمخاطر الهندسية االرغونوميةل 1998

 الحدود العتبية للمواد الكيماوية المرفق بالنظام. جدولوعدم دقة 

 .1999للعمال في المنشآت لسنة ولي األتعليمات الفحص الطبي ب كافة القطاعات عدم شمول . د

طبي الدوري تعليمات الفحص البدارية اإلفي الوظائف  العاملينالفحوصات الدورية لفئة  عدم تحديد . ذ

 .1999للعمال في المنشآت لسنة 

طبيعة و أ ،في المنشأة العاملينعدد لى إالمطلوبة بالنسبة سعاف اإلالقرار عدد صناديق  عدم تحديد . ر

 .1997الطبي للعمال في المنشآت لسنة سعاف جهزة اإلأوقرار خاص بوسائل بعملها 

والتركيز فقط على معدات  ،ر المهنيةعدم مراعاة التسلسل الهرمي في الحد والوقاية من المخاط . ز

 .1998والمنشآت من مخاطر بيئة العمل لسنة  العاملينتعليمات حماية الوقاية الشخصية في 

( والمؤهالت 7رقم )تشكيل لجان ومشرفي السالمة عدم التناغم بين مهام مشرف السالمة في نظام  . س

الصحة المهنية في المنشآت لسنة قرار خاص بمستوى وجهات تدريب مشرفي السالمة و العلمية في

2014. 

 .السالمة المهنية تشريعات( في ةالزراع ،نشاءاتاإل)القطاعات االقتصادية  مراعاة  (2

 .دارةإوصياغتها بشكل نظام  وضع كودات خاصة بالسالمة والصحة المهنية (3

عنها بما بالغ واإل ،المهنية المحتملة األمراضوتقصي حوادث العمل ورصد في ما يلزم المنشات ضافة إ (4

 البسيطة. اإلصاباتفيها 

 :االستراتيجية والسياساتا  ثالث

لوقوع  ا  كثر تعرضاألالعمل للفئات  إصاباتوضع سياسات وبرامج عمل للحد والوقاية من حوادث و (1

 الحوادث.

 المهنية واالعتالالت الصحية المرتبطة بالعمل. األمراضوضع نظام تبليغ خاص ب (2

 .عامال   20من  أقلها فيالذاتي في المنشآت التي يعمل تبني التقييم والتفتيش  (3
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بحيث تحقق  ردنيةاألوضع استراتيجية وطنية بالسالمة والصحة المهنية / مكان عمل آمن في المنشآت  (4

 التالية:االستراتيجية األهداف 

 .نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية 

  المهنة.مراض أوالحد والوقاية من حوادث العمل 

 يئة عمل آمنة في المنشآت.بيجاد إ 

  بالسالمة والصحة المهنية. العاملينومهارات تنمية قدرات 

 

 بالسالمة والصحة المهنية التوعية:ا  رابع

السالمة والصحة المهنية من الناحية همية أالمنشآت في ندوات توضح دارات إصحاب وأاستهداف  (1

 االقتصادية.

 .لمهنية من خالل عقد الندوات وورش العملرفع مستوى الوعي بتشريعات السالمة والصحة ا (2

 

 السالمة والصحة المهنيةإدارة :خامسا  

ؤولة عن متابعة التزام المسلتكون الجهة  ،السالمة والصحة المهنية في الهيكل التنظيمي لوزارة العمل إيجاد إدارة

 المنشات  بتطبيق الفصلين التاسع والعاشر من قانون العمل.
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 حقالمال
تبانة حول واقع السالمة والصحة المهنية وبيئة وظروف العمل في سصيغة اال ملحق أ:

 :المؤسسات وأثرها في زيادة االنتاجية وتعزيز التنافسية

 

 الهدف:

لحد باومدى التقيد بالتشريعات المتعلقة  ،دراسة واقع السالمة والصحة المهنية في المنشآتلى إتهدف هذه االستبانة 

يرجى  ؛وعليه .منها وقايةللالمنشأة  وتحديد مدى كفاءة الوسائل المطبقة في ،المهنية األمراضمن الحوادث و

 مع التعاملسيتم نه أعلما  ،على ما يرد فيه بشكل موضوعي وصريحجابة واإل ،هذا االستبيان بدقة بتعبئةالتكرم 

 .ولغايات البحث والتطوير ةسريباالستبيان 

 

 البيانات الخاصة بالمنشأة:

 .......................................................................................................اسم المنشأة:.....

 العنوان:.................................................................................................................

 ......................................................................................:.............القطاع االقتصادي

 ......................................................................للمنشأة:............................. التأمينرقم 

 ......................................................................رقم الهاتف:......................................

 البريد االلكتروني:....................................................................................................

 ..............................................ؤول:................................................المساسم الشخص 

 : العاملينعدد 

  20- 50    51- 100    101- 200   201-500     500أكثر من 

 :(2014-2011لألعوام )التي وقعت داخل المنشأة  اإلصابيةعدد الوفيات 

 ال يوجد        1             1أكثر من  

 :(2014-2011لألعوام )أة حوادث العمل في المنش عدد

   يتزايد         يتناقص     ثابت 

 :(معبىء االستبانةمشرف السالمة والصحة المهنية )البيانات الشخصية ل

 الجنس:

    ذكر                 انثى 

 المؤهل العلمي:

 من ثانوية أقل           ثانوية  دبلوم متوسط           جامعية         اسات عليادر 

 الفئة العمرية:

 سنة     25من  أقل 26-35   سنة 36-45    سنة 46- 55 سنة 

  سنة 55أكبر من 

 :العملية الخبرة

 من سنة أقل          1-4 واتسن    5-6 واتسن   6- 10  سنوات 

 واتسن 10من ثر أك   
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 ي الحقل المناسب( أمام العبارة فبنود االستبانة: الرجاء وضع عالمة )

 

 

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

 فاعليةكثر أأوال : مدى التزام المؤسسات بتشريعات السالمة والصحة المهنية وجوانب تطويرها لتصبح 

      المنشأة سياسة خاصة بالسالمة والصحة المهنية تطب ق 1

      وية خاصة بالسالمة والصحة المهنيةسنهدافا  أدارة اإلد تحد   2

      بالسالمة والصحة المهنية ا  خاص ا  برنامجتطب ق المنشأة  3

      خاصة بالسالمة والصحة المهنيةالتعليمات الفي المنشأة  توفرت 4

      تعقد المنشأة اجتماعات شهرية لمناقشة أمور السالمة والصحة المهنية 5

      از وظيفي متخصص بالسالمة والصحة المهنيةجه يوجد بالمنشأة 6

       العامترتبط إدارة السالمة على الهيكل التنظيمي للمنشأة مباشرة بالمدير  7

      ين من خالل توفير المرافق المختلفةعاملبيئة عمل مريحة لل توفرت 8

9 
الحرارة و نارةاإلبيئة عمل آمنة من خالل توفير التهوية،  توفرت

 مالئمة للعملال
     

      د المنشأة بالتشريعات الخاصة بعمل األحداثتتقي   10

      د المنشأة بالتشريعات الخاصة بعمل النساءتتقي   11

      اإلعاقةد المنشأة بالتشريعات الخاصة بتشغيل ذوي تتقي   12

      في مواقع العمل منع التدخيني 13

14 
)الصلبة، السائلة، الخطرة،  لمنشأةفي ا خلص من النفاياتالتيتم 

 البيولوجية، اإلشعاعية( حسب األنظمة والقوانين
     

      كافة التجهيزات الالزمة لمكافحة الحرائقفي المنشأة  توفرت 15

16 
سعاف اإلتشمل  الطارئةحاالت ال مع عاملللتالمنشأة خطة في  وفرتت

 نقاذخالء واإلواإل
     

      ع الجهات المعنية بالسالمة والصحة المهنيةتتواصل المنشأة م 17



     

148 

 

 

 

ين واستخدام تجهيزات تتوفر فيها التصاميم عاملثانيا : تحديد الفجوة بين متطلبات السالمة والصحة المهنية للوقاية الشخصية لل

 وتجهيزات أدواتالواقية من الحوادث وبين ما توفره المؤسسات من 

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد قمواف

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      برنامج الصيانة الوقائية لآلالت والماكينات بشكل منتظم يطبق 1

      وفر جميع معدات الوقاية الشخصية المناسبة للعملتت 2

      ن باستخدام معدات الوقاية الشخصيةوعاملم اليلتز 3

      صحيحة ون معدات الوقاية الشخصية بطريقةعامليستخدم ال 4

      اليدوية بشكل آمن    دواتألدد واون الع  عامليستخدم ال 5

      بطريقة آمنة وصحيحةيتم تخزين المواد  6

      توجد ممرات آمنة للمشاة مفصولة عن حركة المركبات 7

      الحواجز الواقية من المخاطر الميكانيكية لآلالتتتوفر  8

      ات العمل اآلمن مع الكهرباءتتوفر في المنشأة تعليم 9

10 
أنظمة تتوفر في المنشأة تعليمات خاصة بعزل الطاقة )الكهربائية، 

 الهواء المضغوط، الهيدروليك،...(
     

      اآلمن مع المواد الخطرة التعاملتتوفر في المنشأة تعليمات  11

12 
جية نتااإلاالعتبار آثار تصميم مكان العمل، العمليات ب يؤخذ

 العاملينإلمكانيات متها ءمكانية مواإووالتشغيلية، 
     

13 
العدد في مواقع العمل مالئمة من حيث والتحذيرية رشادية اإلاللوحات 

 مكنة ألواوالنوعية 
     

      تتم مناولة المواد باستخدام التجهيزات الخاصة بها 14

 

 

 فيها العاملينالمهنية وأولويات الوقاية وحماية في القطاعات لألمراض  العاملينثالثا : مدى تعرض 
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 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      ين عامليتوفر كادر طبي لمتابعة الخدمات الطبية لل 1

2 
ين قبل مباشرة العمل للتأكد من عامللل ةولياأل ةطبيال تصاوفحتجرى ال

 لياقتهم الصحية
     

3 
ين المعرضين للمخاطر عاملالفحوصات الطبية الدورية للجرى ت

 المهنية
     

      المصابينو أللعناية الطبية بالمرضى يتوفر مكان  4

5 
الفحوصات الطبية جراء إتتحمل المنشأة الكلفة المالية المترتبة على 

 فيها العاملينوالدورية لجميع ولية األ
     

6 
وتوثق في سجل خاص لمتابعتها لضرورية القياسات البيئية ا تجرى

 وانبعاثات،...(غبرة أ، حرارة، ضجيج، نارةإ)
     

      المهنية في سجل خاص األمراضتوث ق  7

      في حال االشتباه بها أو  المهنية األمراضيتابع الطبيب  8

      في ملف خاص بكل موظفين عاملللتوثق نتائج الفحوصات الطبية  9

 

 

 ومعنوياتهمنتاجيتهم إو العاملينونتائجها وأثر بيئة العمل اآلمنة على استقرار  اإلصابات: أسباب رابعا  

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      معها التعاملرصد المخاطر المهنية وتقييمها وتحديد سبل يتم  1

      إليهاوصول مناسبة يسهل ال مخارج للطوارئ توجد 2

      ليهاإيسهل الوصول سعاف اإلعدد مناسب من صناديق يوجد  3

      العمل إصاباتيش والتحقيق في حوادث وتالتفيتم  4

5 
الحلول الوقائية  ووضعوقوع حوادث العمل سباب أيتم تقصي 

 والتصحيحية لها
     

      الحلول الوقائية لها ووضعرصد الحوادث الوشيكة يتم  6
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      العمل إصاباتيوجد سجل خاص ب 7

8 
إنتاجية تطبيق معايير السالمة والصحة المهنية في المنشأة تزيد من 

 العاملين
     

9 
يساهم في تحسين معايير السالمة والتشريعات المتعلقة بها تطبيق 

 ينعاملالحالة المعنوية لل
     

 

 

 جراءاتواإلة لدى الجهات المعنية من حيث األعداد والتنوع خامسا : كفاءة إدارة السالمة والصحة المهني

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      تقوم المنشأة بتحديد االحتياجات  الفعلية للتدريب  1

      وجد خطة تدريبية سنوية خاصة بالسالمة والصحة المهنيةت 2

      تويات الوظيفيةالمسة تأهيل كافة تشمل الخطة التدريبي 3

      الجدد قبل مباشرتهم العمل  العاملينيتم تدريب  4

      يتم متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة السالمة والصحة المهنية 5

6 
يتم ربط االلتزام والتقيد بتعليمات السالمة والصحة المهنية مع تقييم 

 داءاأل
     

7 
بتعليمات وقواعد السالمة  العاملينقق من التزام آلية للتح توجد

 والصحة المهنية
     

8 
الخاصة بالسالمة  ومقترحاتهم العاملين يشكاوتوجد آلية لمتابعة 

 والصحة المهنية
     

9 
برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية كافيا  لتأهيلهم يعتبر 

 تإلدارة السالمة والصحة المهنية في المنشآ
     

10 
 ا  محتوى برنامج اعتماد مشرفي السالمة والصحة المهنية مناسبيعتبر 

 على الوجه المطلوب إلدارة السالمة والصحة المهنية في المنشآت
     

11 
عدم فاعلية الدورات التدريبية المقدمة لمشرفي السالمة والصحة 

 المهنية من جهة االختصاص 
     

12 
ين من قبل مشرفي السالمة عاملتدريبية المقدمة للعدم فاعلية الدورات ال

 والصحة المهنية
     

 

 

 العمل إصاباتي السالمة والصحة المهنية في التقليل من حوادث ويسادسا : أثر مشرفي وأخصائ
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 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

      قع العملمشرف بإجراء التفتيش الدوري لموااليقوم  1

2 
توصيات لجنة السالمة والصحة وتنفيذ قرارات يقوم المشرف بمتابعة 

 المهنية
     

3 
الخاصة بحوادث العمل حصائيات اإلوإعداد التقارير مشرف باليقوم 

 شهرأ 3وتقديمها لوزارة العمل كل  المهنية األمراضو
     

4 
أمور ذيرية حول وتحوإرشادية يقوم المشرف بإعداد لوائح تعليمية 

 السالمة والصحة المهنية
     

5 
ض  التي صالحيات بكافة المشرف السالمة والصحة المهنية يفو 

 تساعده في التقليل من حوادث العمل
     

 

 

 و فاعلية التشريعات وتوفير متطلبات السالمة والصحة المهنية على تنافسية المؤسساتثر أ: ا  سابع

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
المتطلبات القانونية الخاصة بالسالمة والصحة المهنية تزيد من  تطبيق

 المادية على المنشاةعباء األ
     

2 
منشأة مستقطبة المعايير السالمة والتشريعات المتعلقة بها يجعل تطبيق 

 للكفاءات
     

3 
 علىالمنشأة يزيد قدرة المتعلقة بها  معايير السالمة والتشريعاتتطبيق 

 مثيالتها من المنشآتالتنافس مع 
     

4 
يعمل على تخفيض معايير السالمة والتشريعات المتعلقة بها تطبيق 

 اإلنتاجكلفة 
     

 

 : ما هي معيقات االلتزام والتطبيق لمتطلبات السالمة و الصحة المهنيةا  ثامن

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد قمواف

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
لعدم  ا  صعبأمرا  تطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة تعتبر 

 وضوحها
     

2 
لكثرة  ا  صعبأمرا  تطبيق معايير السالمة والتشريعات المتعلقة تعتبر 

 المتطلبات 
     

3 
بات السالمة العليا في المنشأة ال تدعم االلتزام والتطبيق لمتطلاإلدارة 

 والصحة المهنية
     

      كاف  السالمة والصحة المهنية غير أمور نشر الوعي في  4
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5 
بالسالمة والصحة المهنية تعيق االلتزام والتطبيق  عاملالثقافة 

 لمتطلبات السالمة والصحة المهنية
     

6 
السالمة والصحة المهنية في المنشأة إلدارة نقص الكفاءات المؤهلة 

 عيق االلتزام والتطبيق لمتطلبات السالمة والصحة المهنيةت
     

7 
الصالحيات الكافية لمشرف السالمة والصحة المهنية يقلل إعطاء عدم 

 االلتزام والتطبيق لمتطلبات السالمة والصحة المهنية
     

8 
للقيام بالمهام المطلوبة يعيق االلتزام والتطبيق  العاملينأهلية عدم 

 السالمة والصحة المهنية لمتطلبات
     

9 
وعدم امتثالهم للتشريعات يقلل من االلتزام والتطبيق  العاملينمقاومة 

 لمتطلبات السالمة والصحة المهنية
     

10 
مفتش العمل غير قادر على تحديد المشاكل المتعلقة بالسالمة والصحة 

 المهنية في المنشأة 
     

 

 

 ة الحكومية  دور الجهات الرقابي: تاسعا  

 السؤال الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

1 
متابعة الجهات الرقابية الحكومية لمدى تطبيق التشريعات في المنشأة 

 يقلل من حوادث العمل 
     

2 
متابعة الجهات الرقابية الحكومية لاللتزام وتطبيق متطلبات السالمة 

 من حيث عدد الزياراتوالصحة المهنية كافية 
     

3 
الجهات الرقابية الحكومية تعتبر مؤهلة وقادرة على القيام بالتفتيش 

 المطلوب
     

4 
انخفاض يساهم في السالمة والصحة المهنية العمل في  مفتشيدور 

 العمل إصاباتعدد حوادث و
     

      هنيةالعمل بالسالمة والصحة المتوصيات مفتشي تقوم المنشأة بتنفيذ  5

6 
مفتشي  التزام المنشأة بتنفيذ توصياتمدى بمتابعة  وزارة العملتقوم 

 العلمل بالسالمة والصحة المهنية
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 :حصائياإل SPSSبرنامج نتائج تحليل االستبانة باستخدام ملحق ب: 

 ة:: االجابات والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألسئلة االستبان1ب.  الجدول

 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

تطب ق المنشأة سياسة 

خاصة بالسالمة 

 والصحة المهنية

1 0.3 9 2.4 20 5.2 155 40.7 196 51.4 4.41 0.722 

د  هدافا  أدارة اإلتحد 

سنوية خاصة 

بالسالمة والصحة 

 المهنية

2 0.5 14 3.7 52 13.6 170 44.6 143 37.5 4.15 0.828 

تطب ق المنشأة برنامجا  

خاصا  بالسالمة 

 والصحة المهنية

4 1 15 3.9 50 13.1 162 42.5 150 39.4 4.15 0.869 

تتوفر في المنشأة 

التعليمات الخاصة 

صحة بالسالمة وال

 المهنية

2 0.5 15 3.9 31 8.1 138 36.2 195 51.2 4.34 0.829 

تعقد المنشأة 

اجتماعات شهرية 

لمناقشة أمور السالمة 

 والصحة المهنية

20 5.2 37 9.7 77 20.2 131 34.4 116 30.4 3.75 1.144 

يوجد بالمنشأة جهاز 

وظيفي متخصص 

بالسالمة والصحة 

 المهنية

14 3.7 43 11.3 52 13.6 131 34.4 141 37 3.9 1.132 

ترتبط إدارة السالمة 

على الهيكل التنظيمي 

للمنشأة مباشرة 

  العامبالمدير 

8 2.1 34 8.9 55 14.4 126 33.1 158 41.5 4.03 1.052 

تتوفر بيئة عمل 

ين من عاملمريحة لل

خالل توفير المرافق 

 المختلفة

4 1 12 3.1 25 6.6 169 44.4 171 44.9 4.29 0.808 

تتوفر بيئة عمل آمنة 

من خالل توفير 

نارة اإلالتهوية، 

والحرارة المالئمة 

 للعمل

5 1.3 5 1.3 23 6 150 39.4 198 52 4.39 0.773 

تتقي د المنشأة 

بالتشريعات الخاصة 

 بعمل األحداث

5 1.3 12 3.1 23 6 116 30.4 225 59.1 4.43 0.845 

 0.851 4.32 51.7 197 33.3 127 11.8 45 1.8 7 1.3 5تتقي د المنشأة 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

بالتشريعات الخاصة 

 ساءبعمل الن

تتقي د المنشأة 

بالتشريعات الخاصة 

 اإلعاقةبتشغيل ذوي 

22 5.8 16 4.2 89 23.4 120 31.5 134 35.2 3.86 1.121 

يمنع التدخين في 

 مواقع العمل
13 3.4 22 5.8 33 8.7 89 23.4 224 58.8 4.28 1.065 

يتم التخلص من 

ات في المنشأة النفاي

)الصلبة، السائلة، 

الخطرة، البيولوجية، 

اإلشعاعية( حسب 

 األنظمة والقوانين

8 2.1 9 2.4 35 9.2 110 28.9 219 57.5 4.37 0.902 

تتوفر في المنشأة كافة 

التجهيزات الالزمة 

 لمكافحة الحرائق

5 1.3 9 2.4 16 4.2 108 28.3 243 63.8 4.51 0.797 

تتوفر في المنشأة 

مع  عاملخطة للت

الحاالت الطارئة 

سعاف اإلتشمل 

 نقاذخالء واإلواإل

7 1.8 19 5 32 8.4 126 33.1 197 51.7 4.28 0.944 

تتواصل المنشأة مع  

الجهات المعنية 

بالسالمة والصحة 

 المهنية

4 1 9 2.4 59 15.5 143 37.5 166 43.6 4.2 0.861 

يطبق برنامج الصيانة 

الوقائية لآلالت 

كينات بشكل والما

 منتظم

0 0 11 2.9 28 7.3 166 43.6 176 46.2 4.33 0.737 

تتوفر جميع معدات 

الوقاية الشخصية 

 المناسبة للعمل

2 0.5 9 2.4 39 10.2 161 42.3 170 44.6 4.28 0.783 

ون عامليلتزم ال

باستخدام معدات 

 الوقاية الشخصية

1 0.3 25 6.6 47 12.3 193 50.7 115 30.2 4.04 0.844 

ون عامليستخدم ال

معدات الوقاية 

الشخصية بطريقة 

 صحيحة

2 0.5 17 4.5 50 13.1 187 49.1 125 32.8 4.09 0.824 

ون عامليستخدم ال

 دواتألالعدد وا

 اليدوية بشكل آمن   

5 1.3 6 1.6 38 10 198 52 134 35.2 4.18 0.775 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

يتم تخزين المواد 

بطريقة آمنة 

 وصحيحة

1 0.3 9 2.4 29 7.6 170 44.6 172 45.1 4.32 0.738 

توجد ممرات آمنة 

للمشاة مفصولة عن 

 حركة المركبات

7 1.8 19 5 50 13.1 147 38.6 158 41.5 4.13 0.947 

تتوفر الحواجز 

الواقية من المخاطر 

 الميكانيكية لآلالت

3 0.8 14 3.7 61 16 156 40.9 147 38.6 4.13 0.866 

تتوفر في المنشأة 

عمل اآلمن تعليمات ال

 مع الكهرباء

5 1.3 10 2.6 31 8.1 158 41.5 177 46.5 4.29 0.828 

تتوفر في المنشأة 

تعليمات خاصة بعزل 

الطاقة )الكهربائية، 

الهواء نظمة أ

المضغوط، 

 الهيدروليك،...(

6 1.6 12 3.1 70 18.4 166 43.6 127 33.3 4.04 0.886 

تتوفر في المنشأة 

 التعاملتعليمات 

ع المواد اآلمن م

 الخطرة

4 1 10 2.6 42 11 164 43 161 42.3 4.23 0.826 

يؤخذ باالعتبار آثار 

تصميم مكان العمل، 

نتاجية اإلالعمليات 

مكانية إووالتشغيلية، 

إلمكانيات متها ءموا

 العاملين

5 1.3 9 2.4 56 14.7 185 48.6 126 33.1 4.1 0.826 

رشادية اإلاللوحات 

والتحذيرية في مواقع 

عمل مالئمة من ال

حيث العدد والنوعية 

 مكنة واأل

7 1.8 14 3.7 40 10.5 166 43.6 154 40.4 4.17 0.891 

تتم مناولة المواد 

باستخدام التجهيزات 

 الخاصة بها

4 1 12 3.1 58 15.2 173 45.4 134 35.2 4.1 0.846 

يتوفر كادر طبي 

لمتابعة الخدمات 

 ين عاملالطبية لل

17 4.5 52 13.6 61 16 111 29.1 140 36.7 3.8 1.2 

تجرى الفحوصات 

ولية األالطبية 

ين قبل مباشرة عامللل

9 2.4 43 11.3 60 15.7 103 27 166 43.6 3.98 1.123 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

العمل للتأكد من 

 لياقتهم الصحية

تجرى الفحوصات 

الطبية الدورية 

ين المعرضين عامللل

 للمخاطر المهنية

16 4.2 42 11 69 18.1 103 27 151 39.6 3.87 1.176 

يتوفر مكان للعناية 

و أالطبية بالمرضى 

 المصابين

14 3.7 53 13.9 70 18.4 104 27.3 140 36.7 3.8 1.183 

تتحمل المنشأة الكلفة 

المالية المترتبة على 

الفحوصات جراء إ

ولية األالطبية 

والدورية لجميع 

 فيها العاملين

12 3.1 32 8.4 48 12.6 105 27.6 184 48.3 4.09 1.106 

تجرى القياسات 

البيئية الضرورية 

وتوثق في سجل 

خاص لمتابعتها 

، حرارة، نارةإ)

غبرة أضجيج، 

 وانبعاثات،...(

17 4.5 47 12.3 74 19.4 121 31.8 122 32 3.75 1.161 

 األمراضتوث ق 

المهنية في سجل 

 خاص

14 3.7 38 10 96 25.2 125 32.8 108 28.3 3.72 1.091 

يب يتابع الطب

و أالمهنية  األمراض

 في حال االشتباه بها

22 5.8 50 13.1 91 23.9 111 29.1 107 28.1 3.61 1.189 

توثق نتائج 

الفحوصات الطبية 

ين في ملف عامللل

 خاص بكل موظف

16 4.2 39 10.2 61 16 121 31.8 144 37.8 3.89 1.147 

يتم رصد المخاطر 

المهنية وتقييمها 

 التعاملوتحديد سبل 

 هامع

6 1.6 23 6 52 13.6 152 39.9 148 38.8 4.08 0.951 

توجد مخارج 

للطوارئ مناسبة 

 ليهاإيسهل الوصول 

4 1 11 2.9 32 8.4 134 35.2 200 52.5 4.35 0.835 

يوجد عدد مناسب من 

سعاف اإلصناديق 

 ليهاإيسهل الوصول 

6 1.6 19 5 33 8.7 145 38.1 178 46.7 4.23 0.918 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

التحقيق يتم التفتيش و

 إصاباتفي حوادث و

 العمل

5 1.3 14 3.7 30 7.9 155 40.7 177 46.5 4.27 0.858 

سباب أيتم تقصي 

وقوع حوادث العمل 

ووضع الحلول 

الوقائية والتصحيحية 

 لها

4 1 14 3.7 35 9.2 154 40.4 174 45.7 4.26 0.851 

يتم رصد الحوادث 

الوشيكة ووضع 

 الحلول الوقائية لها

10 2.6 22 5.8 47 12.3 155 40.7 147 38.6 4.07 0.987 

يوجد سجل خاص 

 العمل إصاباتب
8 2.1 17 4.5 45 11.8 134 35.2 177 46.5 4.19 0.956 

تطبيق معايير 

السالمة والصحة 

المهنية في المنشأة 

نتاجية إتزيد من 

 العاملين

8 2.1 9 2.4 30 7.9 139 36.5 195 51.2 4.32 0.879 

تطبيق معايير 

سالمة و التشريعات ال

المتعلقة بها يساهم في 

تحسين الحالة 

 ينعاملالمعنوية لل

9 2.4 7 1.8 23 6 146 38.3 196 51.4 4.35 0.862 

تقوم المنشأة بتحديد 

االحتياجات  الفعلية 

 للتدريب 

6 1.6 25 6.6 58 15.2 171 44.9 121 31.8 3.99 0.936 

توجد خطة تدريبية 

سنوية خاصة 

الصحة بالسالمة و

 المهنية

10 2.6 45 11.8 70 18.4 139 36.5 117 30.7 3.81 1.08 

تشمل الخطة التدريبية 

تويات المستأهيل كافة 

 الوظيفية

9 2.4 44 11.5 82 21.5 138 36.2 108 28.3 3.77 1.059 

 العاملينيتم تدريب 

الجدد قبل مباشرتهم 

 العمل 

7 1.8 20 5.2 48 12.6 152 39.9 154 40.4 4.12 0.945 

يتم متابعة تنفيذ 

قرارات وتوصيات 

لجنة السالمة 

 والصحة المهنية

7 1.8 30 7.9 58 15.2 158 41.5 128 33.6 3.97 0.985 

يتم ربط االلتزام 

والتقيد بتعليمات 
6 1.6 36 9.4 58 15.2 169 44.4 112 29.4 3.91 0.98 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

السالمة والصحة 

المهنية مع تقييم 

 داءاأل

حقق من توجد آلية للت

 العاملينالتزام 

بتعليمات وقواعد 

السالمة والصحة 

 المهنية

6 1.6 30 7.9 48 12.6 182 47.8 115 30.2 3.97 0.941 

توجد آلية لمتابعة 

 العاملينشكاوي 

ومقترحاتهم الخاصة 

بالسالمة والصحة 

 المهنية

8 2.1 27 7.1 58 15.2 161 42.3 127 33.3 3.98 0.98 

د يعتبر برنامج اعتما

مشرفي السالمة 

والصحة المهنية كافيا  

لتأهيلهم إلدارة 

السالمة والصحة 

 المهنية في المنشآت

5 1.3 44 11.5 69 18.1 155 40.7 108 28.3 3.83 1.009 

يعتبر محتوى برنامج 

اعتماد مشرفي 

السالمة والصحة 

المهنية مناسبا  إلدارة 

السالمة والصحة 

المهنية في المنشآت 

 مطلوبعلى الوجه ال

4 1 37 9.7 78 20.5 168 44.1 94 24.7 3.82 0.95 

عدم فاعلية الدورات 

التدريبية المقدمة 

لمشرفي السالمة 

والصحة المهنية من 

 جهة االختصاص 

33 8.7 83 21.8 126 33.1 90 23.6 49 12.9 3.1 1.144 

عدم فاعلية الدورات 

التدريبية المقدمة 

ين من قبل عامللل

مشرفي السالمة 

 الصحة المهنيةو

37 9.7 99 26 113 29.7 85 22.3 47 12.3 3.02 1.17 

يقوم المشرف بإجراء 

التفتيش الدوري 

 لمواقع العمل

4 1 23 6 39 10.2 155 40.7 160 42 4.17 0.913 

يقوم المشرف بمتابعة 

تنفيذ قرارات 

وتوصيات لجنة 

6 1.6 25 6.6 56 14.7 159 41.7 135 35.4 4.03 0.952 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

السالمة والصحة 

 المهنية

يقوم المشرف بإعداد 

التقارير 

حصائيات واإل

الخاصة بحوادث 

 األمراضالعمل و

المهنية وتقديمها 

 3لوزارة العمل كل 

 شهرأ

11 2.9 46 12.1 88 23.1 132 34.6 104 27.3 3.71 1.081 

يقوم المشرف بإعداد 

لوائح تعليمية 

وتحذيرية رشادية إو

السالمة مور أحول 

 المهنيةوالصحة 

6 1.6 32 8.4 57 15 139 36.5 147 38.6 4.02 1.008 

يفو ض مشرف 

السالمة و الصحة 

المهنية بكافة 

الصالحيات التي 

تساعده في التقليل من 

 حوادث العمل

9 2.4 32 8.4 58 15.2 143 37.5 139 36.5 3.97 1.033 

تطبيق المتطلبات 

القانونية الخاصة 

بالسالمة والصحة 

يد من المهنية تز

المادية على عباء األ

 المنشاة

23 6 86 22.6 57 15 138 36.2 77 20.2 3.42 1.21 

تطبيق معايير 

السالمة والتشريعات 

المتعلقة بها يجعل 

المنشأة مستقطبة 

 للكفاءات

6 1.6 13 3.4 50 13.1 180 47.2 132 34.6 4.1 0.865 

تطبيق معايير 

السالمة والتشريعات 

قدرة المتعلقة بها يزيد 

المنشأة على التنافس 

مع مثيالتها من 

 المنشآت

3 0.8 11 2.9 34 8.9 181 47.5 152 39.9 4.23 0.79 

تطبيق معايير 

السالمة والتشريعات 

المتعلقة بها يعمل 

على تخفيض كلفة 

19 5 32 8.4 63 16.5 140 36.7 127 33.3 3.85 1.124 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 نتاجاإل

تطبيق معايير 

السالمة والتشريعات 

 ا  مرأعلقة تعتبر المت

 لعدم وضوحها ا  صعب

36 9.4 147 38.6 77 20.2 87 22.8 34 8.9 2.83 1.151 

تطبيق معايير 

السالمة والتشريعات 

 أمرا  المتعلقة تعتبر 

لكثرة  ا  صعب

 المتطلبات 

30 7.9 136 35.7 93 24.4 88 23.1 34 8.9 2.9 1.119 

العليا في دارة اإل

المنشأة ال تدعم 

التطبيق االلتزام و

لمتطلبات السالمة 

 والصحة المهنية

78 20.5 134 35.2 75 19.7 60 15.7 34 8.9 2.57 1.228 

مور أنشر الوعي في 

السالمة والصحة 

 المهنية غير كاف  

33 8.7 104 27.3 67 17.6 129 33.9 48 12.6 3.14 1.202 

بالسالمة  عاملثقافة ال

والصحة المهنية تعيق 

االلتزام والتطبيق 

متطلبات السالمة ل

 والصحة المهنية

26 6.8 68 17.8 72 18.9 148 38.8 67 17.6 3.43 1.169 

نقص الكفاءات 

دارة إلالمؤهلة 

السالمة والصحة 

المهنية في المنشأة 

تعيق االلتزام 

والتطبيق لمتطلبات 

السالمة والصحة 

 المهنية

25 6.6 66 17.3 73 19.2 151 39.6 66 17.3 3.44 1.156 

عطاء إعدم 

الصالحيات الكافية 

لمشرف السالمة 

والصحة المهنية يقلل 

االلتزام والتطبيق 

لمتطلبات السالمة 

 والصحة المهنية

17 4.5 48 12.6 76 19.9 163 42.8 77 20.2 3.62 1.079 

 العاملينهلية أعدم 

للقيام بالمهام المطلوبة 

يعيق االلتزام 

والتطبيق لمتطلبات 

13 3.4 52 13.6 76 19.9 168 44.1 72 18.9 3.61 1.047 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

السالمة والصحة 

 ةالمهني

وعدم  العاملينمقاومة 

امتثالهم للتشريعات 

يقلل من االلتزام 

والتطبيق لمتطلبات 

السالمة والصحة 

 المهنية

12 3.1 50 13.1 58 15.2 167 43.8 94 24.7 3.74 1.068 

مفتش العمل غير 

قادر على تحديد 

المشاكل المتعلقة 

مة والصحة بالسال

 المهنية في المنشأة 

33 8.7 115 30.2 124 32.5 65 17.1 44 11.5 2.93 1.131 

متابعة الجهات 

الرقابية الحكومية 

لمدى تطبيق 

التشريعات في 

المنشأة يقلل من 

 حوادث العمل 

6 1.6 8 2.1 42 11 163 42.8 162 42.5 4.23 0.844 

متابعة الجهات 

الرقابية الحكومية 

م وتطبيق لاللتزا

متطلبات السالمة 

والصحة المهنية كافية 

من حيث عدد 

 الزيارات

10 2.6 65 17.1 77 20.2 137 36 92 24.1 3.62 1.105 

الجهات الرقابية 

الحكومية تعتبر 

مؤهلة وقادرة على 

القيام بالتفتيش 

 المطلوب

11 2.9 24 6.3 85 22.3 169 44.4 92 24.1 3.81 0.97 

 دور مفتشي العمل في

السالمة والصحة 

المهنية يساهم في 

انخفاض عدد حوادث 

 العمل إصاباتو

6 1.6 10 2.6 50 13.1 180 47.2 135 35.4 4.12 0.848 

تقوم المنشأة بتنفيذ 

توصيات مفتشي 

العمل بالسالمة 

 والصحة المهنية

5 1.3 16 4.2 51 13.4 170 44.6 139 36.5 4.11 0.88 

تقوم وزارة العمل 

التزام  بمتابعة مدى
12 3.1 31 8.1 72 18.9 148 38.8 118 31 3.86 1.045 
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 السؤال

غير موافق 

 بشدة
الوسط  موافق بشدة موافق محايد غير موافق

الحسابي 

Mean    

االنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

المنشأة بتنفيذ 

توصيات مفتشي 

بالسالمة  العمل

 والصحة المهنية
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 :(2014 -2011العمل خالل الفترة ) إصاباتواقع ملحق ج: 

  اع االقتصادي.العمل ونسبتها المئوية حسب القط إصاباتعدد  :1ج. الجدول

 االقتصادي اسم القطاع
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 37.4 41.9 44.1 43.7 4777 5374 5966 6007   التحويليةالصناعات 

 13.7 13.8 13.0 11.5 1752 1775 1766 1578 تجارة الجملة والتجزئة  

 12.8 10.3 9.6 12.4 1629 1315 1301 1701 اإلنشاءات  

 11.5 11.1 10.5 11.2 1467 1419 1420 1544 الفنادق والمطاعم  

 5.3 4.9 4.5 4.5 678 633 612 617 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 3.6 2.8 2.4 2.5 459 362 327 342 النقل والتخزين واالتصاالت  

 3.6 3.8 3.6 3.3 459 490 485 459 والعمل االجتماعي   الصحة

 3.5 3.0 3.0 2.1 448 379 410 288   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 3.2 2.3 2.5 2.4 409 297 340 326 التعليم  

 1.6 1.6 2.2 2.6 207 202 303 361 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 1.5 1.7 1.5 1.3 197 219 209 183 التعدين واستغالل المحاجر  

 0.8 1.2 1.2 1.1 96 154 164 158   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.7 0.9 1.0 0.7 93 111 130 97   المالية الوساطة

 0.6 0.6 0.6 0.5 75 74 80 63   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 0.1 0.1 0.2 0.1 10 15 21 18   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 ألداء األعمال المنزلية ا  رادأفن يِّ تعاألسر الخاصة التي 

 100.0 100.0 100.0 100.0 12756 12819 13534 13742 المجموع

 .ة للضمان االجتماعيالعامالمؤسسة  المصدر:
 

  حسب القطاع االقتصادي. عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع  :2.ج الجدول

 االقتصادي اسم القطاع
 عامل 1000لكل  اإلصابةمعدل وقوع 

2011 2012 2013 2014 

 44.7 37.2 38.6 48.9 اإلنشاءات  

 36.2 35.9 40.9 46.8 الفنادق والمطاعم  

 29.4 34.3 42.9 44.9   التحويليةالصناعات 

 21.7 23.4 19.9 18.3 التعدين واستغالل المحاجر  

 20.5 34.9 32.0 29.7   والحراجةوالصيد  الزراعة

 18.1 18.9 19.4 18.0 جارة الجملة والتجزئة  ت

 17.3 19.8 30.4 36.1 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 14.4 16.6 17.2 17.4 والعمل االجتماعي   الصحة

 13.7 10.9 10.5 11.0 النقل والتخزين واالتصاالت  

 10.2 9.3 13.5 9.7   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 4.7 3.9 4.9 4.8 التعليم  

 3.4 3.8 3.0 2.6   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 3.1 4.0 4.7 3.6   المالية الوساطة

 3.1 6.0 11.0 9.4   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 1.6 1.5 1.6 1.6 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 0.0 0.0 0.0 0.0 ةألداء األعمال المنزلي ا  أفرادن يِّ تعاألسر الخاصة التي 

 12.2 13.0 14.5 15.3 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:
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  ونسبتها المئوية حسب القطاع االقتصادي. اإلصابيةالوفيات : عدد 3ج. الجدول

 اسم القطاع االقتصادي
 النسبة المئوية اإلصابيةعدد الوفيات 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 43.3 38.1 16.7 23.3 65 40 16 21 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 17.3 20.0 25.0 25.6 26 21 24 23   التحويليةالصناعات 

 10.7 6.7 13.5 24.4 16 7 13 22 اإلنشاءات  

 10.0 8.6 12.5 10.0 15 9 12 9 تجارة الجملة والتجزئة  

 9.3 8.6 4.2 2.2 14 9 4 2 ت  النقل والتخزين واالتصاال

 2.0 4.8 7.3 1.1 3 5 7 1   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 2.0 1.0 4.2 1.1 3 1 4 1 التعليم  

 1.3 2.9 5.2 4.4 2 3 5 4 التعدين واستغالل المحاجر  

 1.3 2.9 3.1 1.1 2 3 3 1 الفنادق والمطاعم  

 1.3 1.9 0.0 3.3 2 2 0 3 والعمل االجتماعي   الصحة

 0.7 1.9 6.3 2.2 1 2 6 2 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 0.7 1.0 1.0 0.0 1 1 1 0   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 0.0 0.0 1.0 1.1 0 0 1 1   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.0 1.0 0.0 0.0 0 1 0 0   المالية الوساطة

 0.0 1.0 0.0 0.0 0 1 0 0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 ألداء األعمال المنزلية ا  أفرادن يِّ تعاألسر الخاصة التي 

 100.0 100.0 100.0 100.0 150 105 96 90 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:

 

  تصادي.حسب القطاع االق عامللكل مئة الف  اإلصابيةالوفيات معدل وقوع  :4.ج الجدول

 االقتصادي اسم القطاع
 عامل 100000لكل  اإلصابيةمعدل وقوع الوفاة 

2011 2012 2013 2014 

 43.9 19.8 38.5 63.2 اإلنشاءات  

 41.9 27.1 12.8 6.4 النقل والتخزين واالتصاالت  

 22.0 32.0 47.5 40.1 التعدين واستغالل المحاجر  

 16.0 13.4 17.3 17.2   التحويليةالصناعات 

 15.5 9.6 13.1 10.2 تجارة الجملة والتجزئة  

 15.2 9.8 4.1 5.6 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 8.4 19.6 60.2 20.0 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 6.8 12.2 23.0 3.4   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 6.3 6.8 0.0 11.4 والعمل االجتماعي   الصحة

 4.9 7.6 8.6 3.0 الفنادق والمطاعم  

 4.6 5.1 3.8 0.0   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 3.5 1.3 5.7 1.5 التعليم  

 0.0 0.0 19.5 18.8   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.0 3.6 0.0 0.0   المالية الوساطة

 0.0 39.9 0.0 0.0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 0.0 0.0 0.0 ألداء األعمال المنزلية ا  أفرادن يِّ تعي األسر الخاصة الت

 14.4 10.6 10.3 10.0 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  :المصدر
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  ونسبتها المئوية حسب القطاع االقتصادي. فأكثر 30%عجز ب اإلصابات : عدد5ج. الجدول

 االقتصادي اسم القطاع
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 46.0 37.8 34.4 38.0 23 34 33 38   التحويليةالصناعات 

 12.0 6.7 3.1 7.0 6 6 3 7 النقل والتخزين واالتصاالت  

 12.0 11.1 9.4 9.0 6 10 9 9 تجارة الجملة والتجزئة  

 10.0 18.9 21.9 16.0 5 17 21 16 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 6.0 11.1 9.4 9.0 3 10 9 9 اإلنشاءات  

 4.0 2.2 1.0 0.0 2 2 1 0 التعدين واستغالل المحاجر  

 4.0 3.3 6.3 8.0 2 3 6 8 الفنادق والمطاعم  

 2.0 3.3 5.2 2.0 1 3 5 2 التعليم  

 2.0 0.0 0.0 3.0 1 0 0 3   والحراجةوالصيد  الزراعة

 2.0 0.0 0.0 1.0 1 0 0 1   يةالمال الوساطة

 0.0 1.1 3.1 1.0 0 1 3 1   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 0.0 2.2 2.1 4.0 0 2 2 4 والعمل االجتماعي   الصحة

 0.0 0.0 2.1 0.0 0 0 2 0   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 0.0 1.1 1.0 1.0 0 1 1 1   المجتمعية الخدمةنشطة أ

 0.0 1.1 1.0 1.0 0 1 1 1 رباء والغاز والماء  إمدادات الكه

 100.0 100.0 100.0 100.0 50 90 96 100 المجموع

 .ة للضمان االجتماعيالعامالمؤسسة  المصدر:

 

  ونسبتها المئوية حسب القطاع االقتصادي. 30%من  أقلعجز ب اإلصابات: عدد 6ج. الجدول

 االقتصادي اسم القطاع
 لمئويةالنسبة ا اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 42.8 41.9 44.2 42.8 736 838 910 850   التحويليةالصناعات 

 10.2 11.5 11.7 11.1 176 229 242 221 تجارة الجملة والتجزئة  

 9.8 10.3 9.2 11.3 169 206 189 224 والدفاع والضمان االجتماعي   العامة اإلدارة

 9.4 8.6 7.4 9.0 161 171 153 179   اإلنشاءات

 6.9 5.9 6.1 6.0 118 117 125 120 الفنادق والمطاعم  

 5.6 4.1 3.6 3.7 96 81 74 74 التعليم  

 4.2 3.4 3.7 4.6 73 67 77 91 النقل والتخزين واالتصاالت  

 3.4 2.6 2.5 2.7 58 52 51 53   واإليجاريةالعقارية  األنشطة

 1.9 2.9 2.4 1.8 33 57 50 36 الل المحاجر  التعدين واستغ

 1.6 3.2 2.9 2.1 28 64 60 41 والعمل االجتماعي   الصحة

 1.6 2.2 2.4 1.9 28 44 50 38 إمدادات الكهرباء والغاز والماء  

 0.9 1.3 1.0 0.7 16 25 21 14   المجتمعية الخدمةانشطة 

 0.8 1.1 1.2 0.7 14 22 25 14   والحراجةوالصيد  الزراعة

 0.8 1.3 1.4 1.4 14 26 28 27   المالية الوساطة

 0.0 0.1 0.2 0.3 0 1 5 5   اإلقليميةالمنظمات والهيئات غير 

 100.0 100.0 100.0 100.0 1720 2000 2060 1987 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:
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  .السببية حسب ونسبتها المئو العمل إصابات: عدد 7ج. الجدول

 اإلصابةسبب 
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 32.0 30.7 28.5 28.3 4084 3936 3861 3894   األشخاصسقوط 

 15.5 16.0 13.5 13.5 1981 2046 1821 1862   شياءاألسقوط 

 15.1 13.3 14.6 14.6 1923 1704 1970 2004 العمل اليدوي   أدوات

 10.2 12.7 8.5 7.4 1305 1634 1147 1016 صطدام بها  الا أو شياءاألالسير على 

 6.9 7.4 9.3 12.2 877 948 1261 1681 ماكنات  الاآلالت و

 6.5 6.8 6.5 6.1 831 877 885 844 حوادث الطريق  

 3.1 2.8 2.7 2.1 397 353 364 293   أو بينها أشياءاالنحصار داخل 

 2.2 1.8 6.8 9.5 281 234 924 1306   أخرىعوامل 

 1.9 1.6 2.7 0.6 246 206 361 87 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 1.5 1.8 1.5 1.1 195 228 203 157   كيماويةمواد 

 1.2 1.1 1.0 0.9 148 142 133 128 أو الباردة   الساخنةالمواد  لمس

 1.1 0.9 1.3 0.8 141 117 181 111 انفجارات وحرائق  

 0.8 0.7 0.8 0.7 104 96 102 92   لمسهالتعرض للتيار الكهربائي أو 

 0.7 0.9 1.0 0.6 93 109 138 77 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.7 0.8 0.8 0.9 83 97 105 126 بيئة العمل  

 0.5 0.7 0.6 0.5 69 92 78 64 أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 12758 12819 13534 13742 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:

 

  .السببونسبتها المئوية حسب  اإلصابيةالوفيات : عدد 8ج. الجدول

 اإلصابةسبب 
 النسبة المئوية اإلصابيةعدد الوفيات 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 62.7 60.0 60.4 57.8 94 63 58 52 حوادث الطريق  

 9.3 11.4 6.3 4.4 14 12 6 4   أخرىعوامل 

 6.7 2.9 1.0 8.9 10 3 1 8 انفجارات وحرائق  

 6.7 7.6 14.6 12.2 10 8 14 11   األشخاصسقوط 

 4.7 1.9 1.0 1.1 7 2 1 1 بيئة العمل  

 3.3 4.8 2.1 5.6 5 5 2 5   شياءاألسقوط 

 2.7 4.8 11.5 5.6 4 5 11 5   لمسهالتعرض للتيار الكهربائي أو 

 1.3 1.9 1.0 0.0 2 2 1 0 ماكنات  الاآلالت و

 1.3 1.0 0.0 1.1 2 1 0 1 حادث جنائي  

 0.7 1.0 0.0 2.2 1 1 0 2  أو بينها أشياءاالنحصار داخل 

 0.7 1.0 0.0 1.1 1 1 0 1 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.0 1.0 1.0 0.0 0 1 1 0 صطدام بها  الا أو شياءاألالسير على 

 0.0 1.0 1.0 0.0 0 1 1 0   كيماويةمواد 

 100.0 100.0 100.0 100.0 150 105 96 90 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:
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  .السببونسبتها المئوية حسب  فأكثر 30%عجز ب اإلصابات: عدد 9ج. الجدول

 اإلصابةسبب 
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 22.0 22.2 34.4 37.0 11 20 33 37 حوادث الطريق  

 20.0 23.3 27.1 16.0 10 21 26 16   األشخاصسقوط 

 14.0 15.6 14.6 18.0 7 14 14 18 ماكنات  الاآلالت و

 12.0 10.0 3.1 8.0 6 9 3 8 العمل اليدوي   أدوات

 8.0 6.7 4.2 6.0 4 6 4 6   شياءاألسقوط 

 8.0 6.7 1.0 2.0 4 6 1 2   أو بينها أشياءاالنحصار داخل 

 6.0 2.2 2.1 3.0 3 2 2 3 صطدام بها  الا أو شياءاألالسير على 

 4.0 2.2 3.1 1.0 2 2 3 1 انفجارات وحرائق  

 4.0 2.2 3.1 4.0 2 2 3 4   أخرىعوامل 

 2.0 1.1 2.1 0.0 1 1 2 0   لمسهالتعرض للتيار الكهربائي أو 

 0.0 3.3 2.1 0.0 0 3 2 0 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 0.0 1.1 2.1 2.0 0 1 2 2 وسائل النقل ومعدات الرفع  

 0.0 1.1 1.0 0.0 0 1 1 0 بيئة العمل  

 0.0 1.1 0.0 2.0 0 1 0 2 حادث جنائي  

 0.0 1.1 0.0 1.0 0 1 0 1   كيماويةمواد 

 100.0 100.0 100.0 100.0 50 90 96 100 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:

 

  .السببونسبتها المئوية حسب  30%من  أقلعجز ب اإلصابات: عدد 10ج. الجدول

 اإلصابةسبب 
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 31.9 32.4 29.6 29.5 548 647 609 587   األشخاصسقوط 

 14.5 11.8 9.7 10.8 249 236 200 214   شياءاألسقوط 

 12.6 17.3 16.3 17.4 217 346 335 346 حوادث الطريق  

 12.3 10.1 13.3 14.6 212 202 274 291 ماكنات  الاآلالت و

 10.3 9.7 9.7 10.5 178 193 200 208 العمل اليدوي   أدوات

 6.3 6.0 3.7 3.8 108 119 77 76 صطدام بها  الا أو شياءألاالسير على 

 4.1 3.5 3.3 3.1 70 69 68 62   أو بينها أشياءاالنحصار داخل 

 1.6 2.0 2.1 1.7 27 39 43 33 انفجارات وحرائق  

 1.2 0.8 1.1 0.6 21 16 23 11   كيماويةمواد 

 1.2 1.3 2.4 0.8 20 26 50 16 الجهد المفرط والحركات العنيفة  

 1.0 0.9 1.2 0.5 18 18 25 10 أو الباردة   الساخنةالمواد  لمس

 0.8 1.1 0.4 0.7 13 22 9 13   لمسهالتعرض للتيار الكهربائي أو 

 2.3 3.4 7.1 6.0 39 67 147 120 أخرى

 100.0 100.0 100.0 100.0 1720 2000 2060 1987 المجموع

 جتماعي.ة للضمان االالعامالمؤسسة  المصدر:
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  .فروع الضمان االجتماعي ونسبتها المئوية حسب العمل إصابات: عدد 11ج. الجدول

 اسم الفرع / المكتب
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 14.9 15.0 15.5 14.4 1897 1921 2096 1981 فرع جنوب عمان  

 12.3 12.3 11.6 11.9 1572 1580 1566 1633 فرع عمان المركز  

 11.8 9.1 11.7 16.3 1500 1171 1588 2237 فرع شمال عمان  

 11.5 10.3 8.9 4.9 1467 1319 1206 672 فرع الحسين  

 10.3 11.8 11.6 12.6 1320 1514 1567 1725 فرع اليوبيل

 9.5 9.9 9.0 9.2 1210 1263 1218 1265 فرع سحاب  

 9.2 9.9 9.3 8.9 1169 1271 1264 1222 ان  فرع شرق عم

 8.1 9.1 8.7 6.7 1031 1168 1171 924 فرع الزرقاء  

 4.2 3.6 4.2 4.5 533 457 567 619   العقبةفرع 

 2.8 2.8 3.4 3.3 363 357 463 460 فرع السلط  

 1.7 2.2 2.0 2.3 220 283 266 315 فرع اليرموك  

 1.7 1.6 1.6 1.6 214 205 221 222   إربدفرع  

 0.7 0.8 1.1 1.4 92 105 143 199 فرع الكرك  

 0.6 0.9 0.7 1.2 78 113 100 161 فرع المفرق  

 0.5 0.6 0.5 0.5 62 71 62 71 مكتب مأدبا  

 0.1 0.1 0.2 0.2 17 14 24 27 مكتب جـرش  

 0.1 0.1 0.1 0.1 11 7 12 9 مكتب عجلون  

 100.0 100.0 100.0 100.0 12756 12819 13534 13742 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:
 

  .حسب فروع الضمان االجتماعي عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع : 12ج. الجدول

 اسم الفرع / المكتب
 عامل 1000العمل لكل  إصاباتمعدل وقوع 

2011 2012 2013 2014 

 30.8 33.9 37.0 40.2 فرع سحاب  

 27.7 30.1 34.8 34.5 فرع جنوب عمان  

 21.8 19.0 24.6 26.4   العقبةفرع 

 19.1 22.2 24.6 20.8 فرع الزرقاء  

 17.7 19.5 20.4 20.1 فرع شرق عمان  

 16.8 16.6 22.2 21.8 فرع السلط  

 15.9 18.0 18.5 9.8 فرع عمان المركز  

 14.9 12.3 17.4 25.5 فرع شمال عمان  

 11.8 13.6 12.1 16.0 مكتب مأدبا  

 9.9 14.7 12.9 19.2 فرع المفرق  

 8.2 7.4 7.0 8.3 فرع الحسين  

 7.1 10.3 11.7 14.4 فرع اليرموك  

 7.0 7.2 8.1 7.9   إربدفرع 

 5.6 6.5 9.2 12.2 فرع الكرك  

 4.7 3.1 5.3 3.9 مكتب عجلون  

 4.5 5.6 6.1 7.2 فرع اليوبيل

 3.8 3.2 5.5 6.3 رش  مكتب جـ

 12.2 13.0 14.5 15.3 المعدل الكلي

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:
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  .فروع الضمان االجتماعي ونسبتها المئوية حسب اإلصابيةالوفيات : عدد 13ج. الجدول

 اسم الفرع / المكتب
 النسبة المئوية اإلصابيةالوفيات عدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 40.7 35.2 10.4 14.4 61 37 10 13 فرع اليوبيل  

 11.3 9.5 10.4 21.1 17 10 10 19 فرع جنوب عمان  

 9.3 5.7 8.3 15.6 14 6 8 14 فرع عمان المركز  

 7.3 4.8 17.7 18.9 11 5 17 17 فرع شمال عمان  

 5.3 6.7 6.3 4.4 8 7 6 4 فرع شرق عمان  

 5.3 2.9 2.1 1.1 8 3 2 1   إربدفرع 

 5.3 2.9 7.3 2.2 8 3 7 2 فرع سحاب  

 4.7 12.4 4.2 8.9 7 13 4 8 فرع الزرقاء  

 3.3 1.9 8.3 2.2 5 2 8 2   العقبةفرع 

 2.7 4.8 18.8 7.8 4 5 18 7 فرع الحسين  

 2.7 3.8 1.0 2.2 4 4 1 2 فرع اليرموك  

 1.3 5.7 4.2 1.1 2 6 4 1 فرع السلط  

 رع الكرك  ف
 

1 1 1 0.0 1.0 1.0 0.7 

 مكتب مأدبا  
  

2 
 

0.0 0.0 1.9 0.0 

 فرع المفرق  
  

1 
 

0.0 0.0 1.0 0.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 150 105 96 90 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمؤسسة  المصدر:

 

  .روع الضمان االجتماعيف ونسبتها المئوية حسب فأكثر 30%عجز ب اإلصابات: عدد 14ج. الجدول

 اسم الفرع / المكتب
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 18.0 13.3 8.3 12.0 9 12 8 12 فرع سحاب  

 14.0 15.6 12.5 12.0 7 14 12 12 فرع جنوب عمان  

 12.0 10.0 7.3 9.0 6 9 7 9 فرع شرق عمان  

 10.0 14.4 16.7 18.0 5 13 16 18  فرع اليوبيل 

 10.0 8.9 2.1 8.0 5 8 2 8 فرع شمال عمان  

 8.0 13.3 9.4 7.0 4 12 9 7 فرع الحسين  

 6.0 6.7 14.6 6.0 3 6 14 6 فرع الزرقاء  

 6.0 1.1 1.0 1.0 3 1 1 1 مكتب مأدبا  

 4.0 8.9 6.3 1.0 2 8 6 1 فرع السلط  

 4.0 2.2 11.5 11.0 2 2 11 11 فرع عمان المركز  

 1 5   إربدفرع 
 

2 5.0 1.0 0.0 4.0 

 4   العقبةفرع 
 

3 1 4.0 0.0 3.3 2.0 

 1 2 فرع المفرق  
 

1 2.0 1.0 0.0 2.0 

 1 4 2 فرع الكرك  
 

2.0 4.2 1.1 0.0 

 1 2 1 فرع اليرموك  
 

1.0 2.1 1.1 0.0 

 1 1 مكتب عجلون  
  

1.0 1.0 0.0 0.0 

 مكتب جـرش  
 

1 
  

0.0 1.0 0.0 0.0 

 100.0 100.0 100.0 100.0 50 90 96 100 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمصدر: المؤسسة 
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  .فروع الضمان االجتماعي ونسبتها المئوية حسب 30%من  أقلعجز ب اإلصابات: عدد 15ج. الجدول

 اسم الفرع / المكتب
 النسبة المئوية اإلصاباتعدد 

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

 13.4 9.5 9.6 8.2 230 190 198 163 فرع الزرقاء  

 11.7 11.1 14.4 17.9 202 221 296 355 فرع عمان المركز  

 10.8 8.2 9.5 7.4 186 164 195 148 فرع شرق عمان  

 10.4 14.0 13.5 14.7 179 279 278 293 فرع جنوب عمان  

 9.2 9.2 8.4 8.9 158 183 173 176 فرع سحاب  

 8.7 10.3 9.6 10.8 149 206 197 215 فرع شمال عمان  

 7.9 10.7 9.5 4.7 136 213 195 93 فرع الحسين  

 7.2 9.5 9.1 9.6 124 189 187 190 فرع اليوبيل  

 4.5 3.1 2.6 2.6 78 61 53 51   إربدفرع 

 4.2 3.7 3.9 3.6 73 73 80 72   العقبةفرع 

 4.1 4.1 3.6 3.7 70 82 74 74   فرع السلط

 2.7 2.5 2.9 3.8 46 50 59 75 فرع الكرك  

 2.3 1.5 1.5 1.7 40 29 30 33 فرع اليرموك  

 1.3 1.2 0.5 0.8 22 23 11 16 مكتب مأدبا  

 0.9 1.3 1.0 1.1 16 26 21 22 فرع المفرق  

 0.4 0.3 0.4 0.4 7 5 9 7 مكتب جـرش  

 0.2 0.3 0.2 0.2 4 6 4 4 مكتب عجلون  

 100.0 100.0 100.0 100.0 1720 2000 2060 1987 المجموع

 ة للضمان االجتماعي.العامالمصدر: المؤسسة 

 


