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مقدمة 
 

 العمل فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر اتنتناول فً هذه المذكرة بشكل مختصر موضوع تأمٌن إصاب
:  و ذلك علً النحو التالً–  مع اإلستعانة بأمثلة تطبٌقٌة 1975 لسنة 79بالقانون رقم 

تمهٌد 
 مفهوم إصابة العمل: الفصل األول

 المخاطر التً ٌؽطٌها تأمٌن إصابات العمل: المبحث األول
 المقصود بكل خطر: المبحث الثانً

 أمراض المهنة: المطلب األول
 حوادث العمل: المطلب الثانً
 اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل: المطلب الثالث
  حوادث الطرٌق:المطلب الرابع

 اإلجراءات الواجب اتخاذها فً حالة وقوع اإلصابة: الفصل الثانً
 فً حالة الحادث: المبحث األول
 فً حالة اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق فً العمل: المبحث الثانً
 لتزام صاحب العمل بتقدٌم اإلسعافات األولٌة للمصاب ونقله إلى مكان العبلجإ: المبحث الثالث
 الكشؾ الطبً الدوري إلكتشاؾ أمراض المهنة: المبحث الرابع

 المزاٌا التً ٌكفلها تأمٌن إصابات العمل: الفصل الثالث
 المزاٌا العٌنٌة: المبحث األول

 الرعاٌة الطبٌة: المطلب األول
 األطراؾ الصناعٌة واألجهزة التعوٌضٌة: المطلب الثانً
 التأهٌل: المطلب الثالث
 مصارٌؾ االنتقال: المطلب الرابع

 نتكاس اإلصابة ومضاعفاتهاإحاالت : المطلب الخامس
 المزاٌا النقدٌة: المبحث الثانً

 تعوٌض األجر: المطلب األول
 تعوٌضات العجز والوفاة: المطلب الثانً

 حالة العجز: الفرع األول

التعوٌض : الفرع الثانً
 معاش الوفاة والعجز الكامل المستدٌم :البند األول
 معاش العجز الجزبً المستدٌم: البند الثانً
 زٌادة معاش الوفاة والعجز: البند الثالث
 التعوٌض من دفعة واحدة للعجز الجزبً المستدٌم: البند الرابع

 حرمان المصاب من تعوٌضات اإلصابة: البند الخامس
 إعادة الفحص الطبً: البند السادس
 تكرار اإلصابة: البند السابع
 التحكٌم الطبً: البند الثامن
 المسبولٌات: البند التاسع
الجمع بٌن تعوٌضات اإلصابة وبٌن األجر وبٌن معاش تأمٌن : البند العاشر

الشٌخوخة والعجز والوفاة وبٌن تعوٌض البطالة 



                                                                        2014مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                  نوفمبر 
 لتاسعة عشرةالمذكرة ا

 

لٌلً محمد الوزٌري – تأمٌن إصابات العمل فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                    محمد حامد الصٌاد 

      W :  www.elsayyad.net                                                              1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
  

5/69 

: أمثلة تطبٌقٌة
حساب معاش وتعوٌض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل عن كل من األجر األساسً واألجر : أوال

 المتؽٌر
  تكرار اإلصابة:ثانٌا
 إعادة الفحص: ثالثا
 التحكٌم الطبً: رابعا

 التحكٌم الطبً – عادة الفحص إ–  تكرار االصابة :مقارنة بٌن 
 
 

و هللا الموفق و الهادي إلى سواء السبٌل 
 

 
محمد حامد الصٌاد 
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 (سابقا)وكٌل أول وزارة التأمٌنات 
ربٌس صندوق التأمٌن االجتماعً 

 (سابقا)للعاملٌن بالحكومة 

W :  www.elsayyad.net        

لٌلً محمد الوزٌري 
 مستشار التأمٌن االجتماعً

 ربٌس مجلس إدارة

 (سابقا)الهٌبة العامة للتأمٌن والمعاشات 
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تمهٌد  
 

 أول قانون أصدره المشرع المصري لتنظٌم التعوٌض عن إصابة 1936 لسنة 64كان القانون رقم - 1
العمل ، وقد أقام فٌه مسبولٌة صاحب العمل على أساس تحمل التبعة ، فبنٌت فلسفة التشرٌع على أساس 

أن حوادث العمل ٌمكن أن تقع نتٌجة ألخطار العملٌات اإلنتاجٌة دون أن ٌكون هناك خطأ من جانب 
العامل أو صاحب العمل ، على أنه من العدل أن ٌتحمل صاحب العمل الخسارة التً لحقت العامل ألنه 

.  ٌتمتع بمكاسب المشروع وعلٌه أن ٌتحمل الخسابر وٌضمنها
 الذي ألزم فٌه المشرع صاحب العمل بالتأمٌن عن 1942 لسنة 86وبعد ذلك صدر القانون رقم - 2

. مسبولٌته المدنٌة عن إصابات العمل لدى شركات التأمٌن
 ، كما صدر 1936 لسنة 64 لٌحل محل القانون رقم 1950 لسنة 89 صدر القانون 1950وفى سنة - 3

 الذي أضاؾ لمسبولٌة صاحب العمل عن إصابات العمل مسبولٌته عن 1950لسنة 117القانون رقم 
.  أمراض المهنة أٌضا

 الذي أصبح 1958 لسنة 202 ألؽٌت هذه القوانٌن جمٌعها وحل محلها القانون رقم 1958وفى سنة - 4
.  ٌنظم مسبولٌة صاحب العمل عن حوادث العمل وأمراض المهنة والتأمٌن اإلجباري عن هذه المسبولٌة

، ومع تدعٌمها بالتأمٌن  لما كانت قواعد المسبولٌة المدنٌة برؼم تأسٌسها على فكرة تحمل التبعة- 5
اإلجباري عنها ال تكفل للعامل الحماٌة التأمٌنٌة الكافٌة ذلك ألنها على األقل تلزمه برفع دعوى على 

صاحب العمل أو على شركة التأمٌن وهو ما ال ٌتفق مع حاجة العامل إلى اإلعانة السرٌعة ، لذلك كان 
من الواجب جعل هذه المسبولٌة جماعٌة ٌتحملها جمٌع أصحاب األعمال لمصلحة جمٌع العمال من 

خبلل نظام التأمٌن االجتماعً ، وهو ما بدأه المشرع المصري فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة الصادر 
 وتناوله بمزٌد من المزاٌا فً قانون التأمٌنات االجتماعٌة الصادر بالقانون 1959 لسنة 92بالقانون رقم 

 . 1975 لسنة 79 ، ومن بعده فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 1964 لسنة 63رقم 
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الفصل األول 
مفهوم إصابة العمل 

 
 

المبحث األول 
المخاطر التً ٌغطٌها تأمٌن إصابات العمل 

 
فً تطبٌق أحكام هذا القانون ٌقصد بإصابة : " من قانون التأمٌن االجتماعً على أنه (ه) بند 5تنص المادة 

 المرافق (1)العمل اإلصابة بأحد األمراض المهنٌة المبٌنة بالجدول رقم 
  جدول أمراض المهنة : 1جدول رقم 

، أو اإلصابة نتٌجة حادث وقع أثناء تأدٌة العمل أو بسببه ، وتعتبر اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق 
من العمل إصابة عمل متى توافرت فٌها الشروط والقواعد التً ٌصدر بها قرار من وزٌر التأمٌنات باالتفاق 

مع وزٌر الصحة ، وٌعتبر فً حكم ذلك كل حادث ٌقع للمؤمن علٌه خبلل فترة ذهابه للعمل أو عودته منه 
" . بشرط أن ٌكون الذهاب أو اإلٌاب دون توقؾ أو تخلؾ أو انحراؾ عن الطرٌق الطبٌعً 

 :ٌغطى أربعة مخاطر ومن هذا النص ٌبٌن أن النظام 
 .اإلصابة بأحد األمراض المهنٌة - 1
 .اإلصابة نتٌجة حادث أثناء العمل أو بسببه  -2
  .اإلصابة نتٌجة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل  -3
. اإلصابة نتٌجة حادث ٌقع للعامل أثناء ذهابه للعمل أو عودته منه  -4

 
 

المبحث الثانً 
المقصود بكل خطر 

 
 

المطلب األول 
أمراض المهنة 

  
 :  المقصود باألمراض المهنٌة: أوال 

ٌقصد بأمراض المهنة تلك األمراض التً تصٌب العامل بسبب بٌبة العمل أو الظروؾ التً تحٌط         
 .بأدابه نتٌجة تداول المواد المستعملة أو منتجاتها ، وكذلك التعرض لها وإلشعاعاتها 

 
  :فى مجال تحدٌد أمراض المهنة تتبع التً النظم واألسالٌب: ثانٌا 

: أسلوب الجدول المغلق - 1
تحدد فٌه األمراض المهنٌة على سبٌل الحصر ، وترتٌبا على ذلك فإنه ٌتعٌن إلعتبار المرض 

وإذا ظهر مرض جدٌد نتٌجة للتطور . مرضا مهنٌا أن ٌرد فً الجدول الذي ٌلحق عادة بالقانون 
 .الصناعً فٌتعٌن إلعتباره من بٌن األمراض المهنٌة أن ٌصدر قانون بإضافته 
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: أسلوب الجدول المفتوح - 2
تحدد فٌه األمراض على سبٌل الحصر مع السماح بإضافة أمراض مهنٌة جدٌدة بإجراءات سهلة 

مبسطة تسمح بإضافة األمراض التً تكتشؾ نتٌجة التطور فً طب الصناعات ، ونتٌجة 
 .ستخدام مواد صناعٌة جدٌدة لها خطورتها على الصحة إ

 
: أسلوب التغطٌة المفتوحة - 3

ٌتضمن التشرٌع فً هذا األسلوب تعرٌفا عاما لمرض المهنة ، وٌترك تحدٌد المرض المهنً إلى 
اللجنة الطبٌة المختصة التً ٌتعٌن علٌها تشخٌص المرض فً حدود التعرٌؾ الذي ٌتضمنه 

وٌتمٌز هذا األسلوب . التشرٌع ، مع إقامة السببٌة بٌن المرض والعمل الذي ٌقوم به العامل 
بالمرونة الكاملة ، إال أنه تعترضه صعوبة فً التطبٌق إذا لم ٌكن أعضاء اللجان الطبٌة على 

 .مستوى عال من الخبرة 
 

: األسلوب المزدوج - 4

ٌكون هناك جدول ألمراض المهنة مرفق بالقانون ، وتكون هناك لجنة طبٌة لها صبلحٌات تحدٌد         
 .المرض المهنً الذي لم ٌرد بالجدول مع اإللتزام بالتعرٌؾ الذي ٌرد بالقانون للمرض المهنً 

 
    : لسنة79فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم األمراض المهنٌىة : ثالثا 

 بأسلوب 1975 لسنة  79ٌأخذ المشرع فً قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم - 1
ألحق بهذا القانون جدوال متضمنا بٌانا تفصٌلٌا لما ٌعتبر من أمراض حٌث الجدول المفتوح ، 

.  ، وكذا بٌانا لؤلعمال التً ٌنشأ عنها كل مرض من هذه األمراض ( 1الجدول رقم  )المهنة 
(   مرضا35بلؽت حالٌا  ) مرضا 29 فً تارٌخ صدور القانون (1)ٌتضمن الجدول المشار إلٌه- 2

ختبلؾ نوع العمل الذي إحددت على أساس دراسة علمٌة لؤلمراض التً ٌتعرض لها العمال ب
قتراح مجلس إدارة إٌؤدونه ، وفى الوقت ذاته سمح لوزٌر التأمٌنات بقرار ٌصدره بناء على 

الهٌبة التأمٌنٌة إضافة حاالت جدٌدة للجدول سواء بالنسبة لبٌان األمراض أو لبٌان األعمال 
.  المسببة لؤلمراض 

رعاٌة للوقابع السابقة على صدور القرار نص على سرٌانه فً شأنها مع صرؾ الحقوق المالٌة  - 3
سواء فً ذلك المزاٌا العٌنٌة والعبلج والرعاٌة الطبٌة ونفقات اإلنتقال  عتبارا من تارٌخ صدورهإ

. لجهة العبلج أو المزاٌا النقدٌة 
ٌشترط إلعتبار المرض من األمراض المهنٌة أن ٌكون من األمراض الواردة بالجدول وأن تكون - 4

والبد من اجتماع .. مهنة العامل المسببة للمرض من األعمال الواردة بالجدول قرٌن المرض 
.  فلو تحقق شرط وتخلؾ اآلخر ال ٌعد المرض مهنٌاً . الشرطٌن معاً 

   
ـــــــــــــــــــ 

.  من القانون 70 ، مادة 1جدول رقم  (1)

 الذي أضاؾ مرض ؼبار القطن وؼبار الكتان ألمراض الؽبار الربوي لجدول أمراض المهنة ، وٌعمل به اعتبارا من 1981 لسنة 235 قرار وزٌر التأمٌنات رقم  -

31/12/1981 . 

 بإضافة مرض ؼبار بودرة التلك ألمراض الؽبار الربوي ، وبإضافة المخالطة بحكم العمل فً مجاالت األمراض المعدٌة ، والعمل فً 1983 لسنة 167قرار وزٌر التأمٌنات رقم - 

.  المعامل أو مراكز األبحاث المختصة بهذه النوعٌة من األمراض واألعمال المسببة ألمراض الحمٌات المعدٌة

 21 إستبدال بند جدٌد بالبند 1994 لسنة 56قرار وزٌر التأمٌنات رقم - 

 ، وٌسري التعدٌل علً الوقابع السابقة علً تارٌخ صدور 4/1/2004 مرضا من 35 أمراض لتصبح عدد األمراض بالجدول 6 بإضافة 2004 لسنة 1قرار وزٌر التأمٌنات رقم - 

 .القرار مع عدم صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة علً التعدٌل 
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إذا كان العامل قد ترك العمل أو المهنة التً نشأ عنها المرض فإن قانون التأمٌن االجتماعً ٌكفل - 5
له جمٌع الحقوق المقررة ألمراض المهنة عندما تظهر علٌه أعراض مرض مهنً ٌرتبط بهذا 

نتهاء الخدمة سواء كان خبلل هذه السنة ببل عمل أو كان قد إالعمل خبلل سنة مٌبلدٌة من تارٌخ 
.  التحق بعمل فً صناعة ال ٌنشأ عنها ذلك المرض 

 

نقضاء المدة إال بعد إٌستمر التزام الهٌبة التأمٌنٌة بالنسبة لؤلمراض التً التظهر أعراضها  - 6
المشار الٌها والتً ٌصدر بتحدٌدها قرار من الوزٌر المختص بالتأمٌنات بعد أخذ رأي وزارة 

 .( 2)الصحة 
 
 

المطلب الثانً 
حوادث العمل 

 

متداد الحماٌة التً ٌكفلها النظام عند تحققه ، ٌتعٌن أن ٌكون هناك حادث وأن إلتوافر هذا الخطر ، وبالتالً 
. تكون هناك عبلقة بٌن هذا الحادث والعمل 

: مفهوم الحادث - 1
. لم ٌحدد المشرع المقصود بالحادث ، ولذلك فإن األمر فً هذا الشأن متروك إلجتهاد الفقه والقضاء 

ومن المستقر علٌه تعرٌؾ الحادث بأنه كل ما ٌمس جسم اإلنسان وٌتحقق منه ضرر وٌكون ذو أصل 
 :وذلك على التفصٌل اآلتً خارجً وٌتسم بالمفاجأة ، 

:  مساس الحادث بجسم اإلنسان- أ
سواء كان هذا المساس خارجٌا أم داخلٌا ، عمٌقا أم سطحٌا ، ظاهرا أم خفٌا ، عضوٌا أو نفسٌا ، 

 .وٌشمل ذلك الجروح والكسور واإلضطرابات العصبٌة والنفسٌة 
وال ٌعتبر حادثا ما ٌصٌب العامل فً ماله أو سمعته أو شرفه ، وال ٌعوض عنها العامل على أساس      

 .حوادث العمل بقانون التأمٌن االجتماعً ، بل على أساس القواعد العامة فً المسبولٌة المدنٌة 
:  أن تكون اإلصابة نتٌجة قوة خارجٌة- ب

نتهى إلى اإلصابة ناتج عن مؤثرات خارجٌة إومؤدى ذلك أن ٌكون السبب المباشر للحادث الذي 
وهذا الشرط ٌقصد به التفرقة بٌن الحادث والمرض ، وال . عن جسم اإلنسان ولٌس من داخله 

.    ٌشترط فً القوة الخارجٌة أن تكون مادٌة ، بل ٌمكن أن تكون معنوٌة أٌضا
:  ٌجب أن ٌكون الحادث مفاجئا- ج

ٌجب أن ٌكون الفعل الذي تسبب فً وقوع الحادث قد حدث فجأة ، أي فً وقت محدد ال ٌفصل بٌن بداٌته ونهاٌته 
فالضرر ذاته قد ٌعتبر حادثا أو  وهذا الشرط هو معٌار التفرقة بٌن الحادث ومرض المهنة ،. أي فاصل زمنً 

. مرضا تبعا لطول أو قصر الوقت الذي استغرقه وقوع الفعل الذي تسبب فٌه 

وباإلضافة لهذا المعٌار فإن هناك فروقا طبٌعٌة بٌن حوادث العمل وأمراض المهنة ٌلجأ إلٌها أوال    
للتفرقة بٌن هذٌن النوعٌن من مخاطر إصابات العمل ، فكل ما ٌصٌب جسم اإلنسان من حروق أو 

كذلك فإن بعض . جروح أو كسور ٌصدق علٌه وصؾ حادث العمل وال ٌثور بشأنه أي جدل 
اإلصابات التً تحدث عن أمراض معروؾ عنها فً الطب أنها تنشأ نتٌجة إلستمرار العمل فً 

 مهنة معٌنة أو عمل معٌن تدخل فً مفهوم مرض المهنة على أن هناك منطقة مشتركة بٌن حوادث

 

__________________________________________________________________________ 

 . بتعدٌل بعض أحكام قانون اتأمٌن االجتماعً  2009 لسنة 130اضافة بالقانون رقم  (2)
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العمل وأمراض المهنة تتمٌز اإلصابات التً تقع فٌها أنها من الناحٌة الطبٌة تعتبر مرضا ، وفى 
الوقت ذاته لم ترد بجدول أمراض المهنة أو ورد ذكرها فً الجدول منسوبة إلى عمل آخر ؼٌر 

وهذه اإلصابات لو اعتبرت مرضا فبل ٌعوض . العمل الذي ٌزاوله العامل الذي أصابه هذا المرض 
عنها العامل وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً ، وال ٌكون له الرجوع بالتعوٌض عنها إال على أساس 

عتبرت حادث عمل فإن ذلك ٌؤدى إلى التعوٌض أأما لو . القواعد العامة فً المسبولٌة التقصٌرٌة 
عنها وفقا لقانون التأمٌن اإلجتماعً ، ومعٌار السبب المفاجا الذي أخذ به فً تحدٌد الحادث ٌحقق 

خدمة كبٌرة للعامل المصاب فً حاالت اإلصابات التً تسمى أمراضا فً لؽة الطب ، ولم ٌرد 
بشأنها ذكر فً جدول أمراض المهنة ، ألنها لم تلحق العامل ببطء  وعلى سبٌل التدرج بل لحقته 
بطرٌقة سرٌعة ومفاجبة ، وبقدر التوسع فً تفسٌر هذا العنصر من عناصر الحادث ٌمكن تؽطٌة 

   .    (1)المنطقة المشتركة المكشوفة بٌن حادث العمل وأمراض المهنة
 

: وقوع الحادث أثناء العمل أو بسببه - 2
ال ٌكفى أن ٌقع حادث للعامل لشموله بالرعاٌة التً ٌكفلها التأمٌن ، وإنما ٌجب أن تكون هناك عبلقة 

 :وذلك على التفصٌل اآلتً سببٌة بٌن الحادث وبٌن العمل ، 
:  وقوع الحادث أثناء العمل- أ

ٌفترض المشرع وجود عبلقة السببٌة فً جمٌع الحاالت التً ٌقع فٌها الحادث أثناء تأدٌة العمل ، فبل 
. ٌشترط فً هذه الحالة إثبات وجود العبلقة كما ال ٌجوز نفٌها 

وٌعتبر الحادث قد وقع أثناء العمل إذا كان قد وقع خبلل الساعات المحددة للعمل وأثناء تأدٌة العامل 
. وتمتد الحماٌة للعمل الذي ٌباشره فً ؼٌر الساعات المقررة مادام لمصلحة صاحب العمل . لعمله 

وبالنسبة للحوادث التً تقع فً أوقات الراحة التً تتخلل ساعات العمل فإنها تعتبر واقعة أثناء العمل 
. طالما كان العامل خبللها ال ٌزال خاضعا إلشراؾ صاحب العمل فً اللحظة التً وقع فٌها الحادث

:  وقوع الحادث بسبب العمل- ب
عبلقة السببٌة فً هذه الحالة ؼٌر مفترضة بٌن الحادث والعمل ، بل ٌتعٌن إثباتها عن طرٌق إثبات 

 . أن العمل هو السبب فً وقوع الحادث ، وال ٌكفى أن ٌكون الحادث قد وقع بمناسبة العمل
 
 

المطلب الثالث 
اإلصابة الناتجة عن 

اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل 
 

حاول االجتهاد تؽطٌة هذا الخطر فً ظل األنظمة التً حل محلها قانون التأمٌن االجتماعً عن طرٌق 
وقد أثار هذا االجتهاد كثٌرا من الجدل والمناقشة مما دعا . التوسع فً تفسٌر عنصر المفاجأة فً الحادث 

المشرع فً هذا القانون إلى حسم الموضوع ، فأضاؾ لتعرٌؾ اإلصابة نصا ٌقضى باعتبار اإلصابة الناتجة 
عن اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل إصابة عمل متى توافرت فً شأنها الشروط والقواعد التً ٌصدر بها 

 .          (2)قرار من وزٌر التأمٌنات
ـــــــــــــــــــــــــــ 

 سمٌر عبد السٌد تناؼو ، التأمٌنات االجتماعٌة ، اإلسكندرٌة . د (1)

 . 1987 لسنة 21 المعدل بالقرار رقم 1985 لسنة 74 المستبدل بالقرار رقم 1977 لسنة 239 المستبدل بالقرار رقم 1976 لسنة 81قرار وزٌر التأمٌنات رقم  (2)
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وٌعتبر القرار الصادر فً شأن اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق فً العمل إصابة عمل متى توافرت 
:  الشروط اآلتٌة

أن ٌكون اإلجهاد أو اإلرهاق ناتجا عن بذل مجهود إضافً ٌفوق المجهود العادي للمؤمن علٌه سواء بذل - 1
  .هذا المجهود فً وقت العمل األصلً أو فً ؼٌره

وأن ٌكون المجهود اإلضافً ناتجا عن تكلٌؾ المؤمن علٌه بإنجاز عمل معٌن فً وقت محدد ٌقل عن      
. الوقت البلزم عادة إلنجاز هذا العمل ، أو تكلٌفه بإنجاز عمل معٌن باإلضافة إلى عمله األصلً 

أن تتوافر عبلقة السببٌة بٌن حالة اإلجهاد أو اإلرهاق من العمل والحالة المرضٌة ، وأن تكون الفترة - 2
. الزمنٌة لئلجهاد أو اإلرهاق كافٌة لوقوع الحالة المرضٌة 

أن تكون الحالة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق ذات مظاهر مرضٌة حادة ٌنتج عنها إصابة المؤمن علٌه - 3
 :بأحد األمراض التالٌة 

.  نسداد شراٌٌن المخ متى ثبت ذلك بعبلمات إكلٌنٌكٌة واضحةإنزٌؾ المخ أو - أ
. النسداد بالشراٌٌن التاجٌة للقلب متى ثبت ذلك بصفة قاطعة - ب

. أال تكون الحالة المرضٌة ناتجة عن مضاعفات أو تطور لحالة مرضٌة سابقة - 4
أن تكون سن المصاب أقل من الستٌن ، ذلك ألن األمراض الناتجة عن اإلجهاد واإلرهاق بعد هذه السن - 5

.  تعتبر من األمراض الطبٌعٌة لمرحلة الشٌخوخة
 
 

المطلب الرابع 
حوادث الطرٌق 

 
ٌشترط إلستحقاق المؤمن علٌه الرعاٌة التً ٌكفلها نظام التأمٌن اإلجتماعً لحاالت حادث الطرٌق أن ٌقع 
حادث للعامل وأن ٌكون ذلك فً الطرٌق الطبٌعً للذهاب إلى العمل أو العودة منه ، وأال ٌكون العامل قد 

 :  وذلك على التفصٌل اآلتًتوقؾ أو تخلؾ أو انحرؾ عن الطرٌق الطبٌعً ،
:  إصابة العامل فً حادث- 1

 .ٌرجع فً تعرٌؾ الحادث لما سبق بٌانه من مفهوم الحادث
 

: وقوع الحادث فً طرٌق العمل- 2
لم ٌحدد المشرع طرٌق العمل إال بمعٌار زمنً فقط ، فهو الطرٌق الذي ٌسلكه العامل خبلل فترة ذهابه 

ولم ٌضع المشرع أي قٌد ٌتعلق بالمكان الذي ٌذهب إلٌه العامل بعد مؽادرته العمل . للعمل وعودته منه 
أو ٌأتً منه فً طرٌقه لعمله ، وذلك طالما أن الحادث وقع خبلل الفترة الزمنٌة التً ٌكون فٌها العامل 

.  متجها من مكان العمل أو إلٌه
وٌبلحظ أن معٌار التفرقة بٌن حادث العمل وحادث الطرٌق أنه فً األول ٌقع الحادث أثناء فترة ٌخضع 

ثابت عمل فٌها العامل لسٌطرة رب العمل وإشرافه ، وعلى ذلك فإن العمال الذٌن ال ٌكون لهم مكان 
كالمندوبٌن والطوافٌن ال ٌتصور بالنسبة لهم حادث طرٌق ، بل ما ٌقع لهم من حوادث فً الطرٌق ٌعتبر 

 .حوادث عمل 
 

:  مفهوم الطرٌق الطبٌعً للعمل- 3
ٌبدأ طرٌق العمل عندما ٌؽادر العامل المكان الذي ٌوجد به فً اتجاهه لعمله ، وعندما ٌؽادر مكان عمله 

تجاهه إلى المكان الذي ٌقصده ، فبمجرد أن ٌترك العامل باب الشقة التً كان ٌوجد بها فإنه ٌعتبر إفً 
.  فً طرٌق عمله
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وٌجب أن ٌكون الطرٌق الذي ٌسلكه العامل الطرٌق الطبٌعً ، وٌقصد به الطرٌق الذي ٌسلكه الرجل 
المعتاد لو وجد فً الظروؾ التً وجد فٌها العامل المصاب ، أي ٌنبؽً األخذ فً تحدٌد فكرة الطرٌق 

 . بمعٌار موضوعً ال بمعٌار شخصً
 

:  الوقت الطبٌعً للطرٌق- 4
ٌقصد بالوقت الطبٌعً للطرٌق الفترة الزمنٌة التً ٌذهب فٌها العامل عادة إلى عمله أو ٌعود فٌها من 

هذا العمل ، فإذا وقع الحادث فً ؼٌر هذا الوقت فإنه ال ٌعتبر حادث طرٌق ، وتتحدد هذه الفترة بالوقت 
الذي ٌستؽرقه الشخص العادي لقطع المسافة بٌن مكان العمل والمكان الذي ٌقصده العامل أو العكس ، 

وارتباط الوقت . والوقت الطبٌعً للطرٌق هو الوقت الذي ٌكون قرٌبا من بدء ساعات العمل أو نهاٌتها 
الطبٌعً بمواعٌد العمل ٌقوم على أساس قرٌنة بسٌطة تقبل إثبات العكس سواء من جانب العامل أو 

 . الهٌبة التأمٌنٌة
 

:  ٌجب أال ٌكون العامل قد توقف أو تخلف أو انحرف عن الطرٌق الطبٌعً- 5

وٌقصد بالتوقؾ فً الطرٌق أن ٌتوقؾ العامل فً الطرٌق الطبٌعً ألي سبب من األسباب ، وبالتخلؾ 
أن ٌتوجه إلى مكان ال ٌقع على الطرٌق ذاته ، وباالنحراؾ أن ٌترك الطرٌق الطبٌعً لٌسلك طرٌقا آخر 

 .ال ٌمكن أن ٌوصؾ بحسب المعٌار الموضوعً بأنه طرٌقا طبٌعٌا للذهاب إلى العمل أو العودة منه 
 

:  االعتداد باإلصابة التً تقع خارج الجمهورٌة- 6

ٌعتد القانون باإلصابة التً وقعت للعامل سواء وقعت داخل أراضى الجمهورٌة أو خارجها طالما كانت 
. (1)عبلقة العمل ما زالت قابمة بٌنه وبٌن صاحب العمل

 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
.  من القانون 69مادة   (1)
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الفصل الثانً 
 (1)اإلجراءات الواجب اتخاذها فً حالة وقوع اإلصابة

 
 

المبحث األول 
فً حالة الحادث 

 
على العامل إذا كانت حالته تسمح بإدراك ما حدث له أن ٌخطر صاحب العمل أو مندوبه فورا بوقوع - 1

.  الحادث والظروؾ التً وقع فٌها ، وذلك إذا كان الحادث من حوادث العمل
إذا كان الحادث من حوادث الطرٌق فإن اإلخطار عنها ٌكون لهٌبة الشرطة ، وٌتعٌن أن تحرر مذكرة - 2

.  بالحادث ، وٌخطر صاحب العمل برقم المحضر وتارٌخه للقٌام بااللتزامات المقررة علٌه
نتدابه خارج الجمهورٌة فعلٌه أو على المستحقٌن عنه إإذا كانت إصابة العامل قد وقعت أثناء إعارته أو - 3

بحسب األحوال التقدم بصورة ترجمة رسمٌة إلى هذه اللؽة ومصدقا علٌه من السفارة أو القنصلٌة 
المصرٌة ، ومعتمدا من وزارة الخارجٌة من محضر التحقٌق عن الحادث ، وٌجب أن ٌكون المحضر 

.  ٌةعربالإلً اللؽة محررا بمعرفة جهة رسمٌة باللؽة العربٌة أو مترجما 
بالنسبة لحادث العمل ٌلتزم صاحب العمل أو المشرؾ على العمل بأن ٌحرر إخطار عن اإلصابة على - 4

وٌجب أن ٌتضمن اسم المصاب . النموذج المخصص لذلك ، وٌحرر اإلخطار من أصل وثبلث صور 
.  وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التً نقل إلٌها المصاب لعبلجه

ٌرسل أصل اإلخطار إلى مكتب صندوق التأمٌن علً العاملٌن بقطاع األعمال المختص بالنسبة للمؤمن - 5
علٌهم من العاملٌن بالقطاع الخاص ، وٌودع فً ملؾ التأمٌن االجتماعً الخاص بالمصاب إذا كان من 

العاملٌن بإحدى وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو القطاع العام ، وتسلم الصورة األولى من اإلخطار إلى 
المصاب أو لمرافقه عند نقله إلى الجهة المحددة لعبلجه ، وتسلم الصورة الثانٌة إلى قسم الشرطة 

المختص بالنسبة للعاملٌن بالقطاع الخاص ، وإلى السلطة المختصة بإجراء التحقٌق اإلداري بالنسبة 
. للعاملٌن بالجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة ووحدات القطاع العام 

ٌلتزم صاحب العمل بهذا اإلخطار عن كل حادث ٌقع ألحد عماله ، وٌعجزه عن العمل ، وذلك خبلل - 6
 ساعة من تارٌخ تؽٌب العامل عن العمل بسبب تلك اإلصابة ، وال ٌعتبر هذا المٌعاد مٌعاد سقوط ، 48

وبالتالً فإنه ٌعتد باإلخطار فً موعد الحق ، وذلك إذا ما انتهت دراسة الهٌبة التأمٌنٌة المختصة إلى 
. توافر شروط إصابة العمل 

:  ٌجب على سلطة التحقٌق أن تجرى تحقٌقا عن كل بالغ من صورتٌن ، وٌبٌن فً التحقٌق- 7
. ظروؾ الحادث بالتفصٌل - أ

. أقوال الشهود إن وجدوا - ب
 (2)ما إذا كان الحادث نتٌجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب- ج
. أقوال صاحب العمل أو مندوبه - د
. أقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك -  ه

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  من القانون 64 و 63مادة  - (1)

 . 1976 لسنة 310قرار وزٌر التأمٌنات رقم     -  

.  من القانون 57مادة  (2)
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ستكمال التحقٌق إذا إعلى جهة التحقٌق موافاة الهٌبة التأمٌنٌة بصورة من التحقٌق ، ولهذه الهٌبة طلب - 8
تخاذ ما تراه الزما لحصر صور التحقٌقات التً ترد إلٌها من الجهات إوعلى الهٌبة . رأت محبل لذلك 

وإرسال ما ٌخص العاملٌن بالقطاعٌن . ستٌفابها فور ورودها إالقابمة بأعمال التحقٌق ومراجعتها و
أما ما ٌخص منها . الحكومً والعام إلى صاحب العمل لحفظها بملؾ التأمٌن االجتماعً للمؤمن علٌه 

العاملٌن بالقطاع الخاص فتحفظ بملفات التأمٌن االجتماعً الخاصة بهم الموجودة لدى مكتب صندوق 
التأمٌن اإلجتماعً للعاملٌن بالقطاعٌن العام والخاص المختص ، وٌحتفظ صاحب العمل بالصورة الثالثة 

.  فً سجل خاص لئلصابات ٌتعٌن علٌه تقدٌمه للهٌبة التأمٌنٌة المختصة أو إلى مفتشٌها عند طلبه
متناع صاحب العمل عن اإلخطار عن اإلصابة فٌكون للمصاب أو من ٌنٌبه أن ٌخطر إفى حالة - 9

. الصندوق المختص باإلصابة فور حدوثها ، وبتارٌخ مذكرة أو محضر الشرطة المحرر عن الحادث 
.  وعلى الهٌبة اتخاذ اإلجراءات البلزمة

 
 

المبحث الثانً 
فً حالة اإلصابة الناتجة عن 

( 1)اإلجهاد أو اإلرهاق فً العمل

 
ٌلتزم صاحب العمل أن ٌخطر الجهة المختصة بالعبلج بحالة اإلصابة الناشبة عن اإلجهاد أو اإلرهاق - 1

فور حدوثها ، كما ٌلتزم أن ٌخطر الصندوق المختص خبلل أسبوع على األكثر من تارٌخ حدوث 
. اإلصابة

ٌكون اإلخطار بموجب كتاب موصى علٌه بعلم الوصول ، وٌجوز فً حالة الضرورة تسلٌم اإلخطار - 2
سم المصاب وسنه ووقت حدوث الحالة وتارٌخ وساعة ومكان وقوعها إوٌجب أن ٌتضمن . بالٌد 

وموجز عن الحالة المرضٌة ، وموجز عن ظروؾ العمل الذي أدى إلى اإلجهاد واألمراض السابقة 
للمؤمن علٌه ، والجهة التً نقل إلٌها المصاب للعبلج ، وأٌة بٌانات أخرى تفٌد الجهات المختصة لتقرٌر 

. مدى توافر شروط اإلصابة 
وذلك باإلضافة إلى إقرار صاحب العمل بمسبولٌته عن رد تكالٌؾ العبلج للجهة الطبٌة طبقا لؤلسعار 

.  المعمول بها لدٌها فً حالة ثبوت عدم صحة الحالة أو ثبوت أنها لٌست إصابة عمل
فى حالة الوفاة قبل مباشرة العبلج بمعرفة الجهة المختصة بالعبلج ٌجب على أصحاب الشأن إرفاق - 3

وفى الحاالت التً تم فٌها مباشرة العبلج بمعرفة الهٌبة . األبحاث والتقارٌر الطبٌة قبل الوفاة مباشرة 
.  العامة للتأمٌن الصحً تلتزم هذه الهٌبة بتقدٌم التقرٌر عن الحالة المرضٌة

فى جمٌع األحوال ٌكون لجهة العبلج طلب أي مستندات أخرى الزمة إلعتبار الحالة إصابة عمل من - 4
.  الناحٌة الطبٌة

تتولى لجنة منشأة بالهٌبة التأمٌنٌة ٌكون من بٌن أعضابها طبٌبٌن من الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً البت - 5
.  فً مدى توافر الشروط المطلوبة إلعتبار الحالة إصابة عمل

ٌجوز ألصحاب الشأن التظلم من القرار الذي تصدره اللجنة بعدم توافر الشروط البلزمة إلعتبار - 6
 ، كما ٌجوز (2)اإلصابة الناتجة عن اإلجهاد أو اإلرهاق إصابة عمل إلى لجنة فحص المنازعات بالهٌبة

. لهم التظلم لوزٌر التأمٌنات فً حالة رفض لجنة فحص المنازعات طلبهم 
ــــــــــــــــــــ 

 . 1987 لسنة 21 المعدل بالقرار رقم 1985 لسنة 74قرار وزٌر التأمٌنات رقم  (1)

.  من القانون 157مادة    (2)
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المبحث الثالث 
لتزام صاحب العمل إ

( 1)بتقدٌم اإلسعافات األولٌة للمصاب ونقله إلى مكان العالج

 

ٌجب على صاحب العمل أن ٌقدم اإلسعافات األولٌة للمصاب ولو لم تمنعه اإلصابة من مباشرة عمله ، كما 
. ٌلتزم بنقل المصاب إلى مكان العبلج وٌتحمل صاحب العمل نفقات هذا النقل 

 
 

المبحث الرابع 
الكشف الطبً الدوري الكتشاف أمراض المهنة 

 
وقد ال تظهر أعراضها . أمراض المهنة بطبٌعتها ال تحدث فجأة ولكنها تتكون بطرٌقة بطٌبة وتدرٌجٌة - 1

وقد ٌكون العامل قد ترك المهنة التً سببت له المرض ، ولذلك نص القانون على . إال بعد مدة طوٌلة 
أن تمتد مسبولٌة الهٌبة بالحقوق التً ٌكفلها التأمٌن لمدة سنة مٌبلدٌة من تارٌخ انتهاء خدمة المؤمن 

وذلك إذا ظهرت علٌه أعراض مرض مهنً خبللها وذلك سواء أكان العامل خبلل تلك المدة  . (2)علٌه
. ببل عمل أو كان ٌعمل فً صناعة ال ٌنشأ عنها هذا المرض 

تخاذ اإلجراءات البلزمة لعبلجه إعلى صاحب العمل الذي ٌعمل المصاب لدٌه وقت ظهور المرض - 2
وحصوله من الجهة المختصة على حقوقه التً ٌكفلها هذا التأمٌن ، وعلى المؤمن علٌه التقدم إلى الجهة 

. المختصة إلتخاذ اإلجراءات إذا كان متعطبل 
إلكتشاؾ أمراض المهنة ٌلزم القانون الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً بفحص العاملٌن المعرضٌن لئلصابة - 3

 ملٌم عن كل مؤمن علٌه معرض لئلصابة 500بأحد أمراض المهنة مقابل تحصٌلها رسما مقداره 
بمرض المهنة ، وٌتحمل بالرسم صاحب العمل ، وٌتعٌن علٌه السداد خبلل عشرة أٌام من تارٌخ 

وٌجرى الكشؾ الدوري فً مواعٌد تتراوح بٌن مرة كل ستة أشهر ، ومرة كل سنة ، ومرة . المطالبة 
 . (3)كل سنتٌن ، وذلك بحسب نوع العمل الذي ٌؤدٌه العامل والمرض المعرض له نتٌجة أداء هذا العمل

بتدابً عام لكل مرشح لعمل ٌعرضه ألحد إتتولى الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً إجراء فحص طبً - 4
وٌراعى فً . األمراض المهنٌة للتحقق من لٌاقته صحٌا للقٌام بهذا العمل ، وذلك قبل تسلمه العمل 

.  إجراء الفحص الطبً طبٌعة العمل ونوع المرض المعرض له المرشح للعمل
وتسجل النتابج . ٌتم إثبات نتٌجة الفحص الطبً اإلبتدابً والدوري لكل عامل على البطاقة الخاصة به - 5

.  سم كل عامل فً السجل المعد لهذا الؽرضإأمام 
شتباه إصابة عامل وجب على الهٌبة إجراء ما ٌلزم للتأكد من اإلصابة إتضح من الفحص الطبً إإذا - 6

وللهٌبة إعادة فحص أي عامل معرض لمرض مهنة بعد مدة من الفترات الدورٌة إذا وجدت أن . ومداها 
.  حالته المرضٌة تستدعى ذلك

وال ٌجوز تداول هذه المعلومات إال بٌن .  ٌجب مراعاة السرٌة التامة فٌما ٌتعلق بنتابج الفحص الطبً- 7
.  المختصٌن ، وٌجوز إعطاء صورة من البٌانات للعامل بناء على طلب كتابً منه

 
ـــــــــــــــــــــ 

.  من القانون 65فقرة أولى من المادة    (1)

.  من القانون 87مادة    (2)

. 1978 لسنة 78 المعدل بالقرار رقم 1977 لسنة 218قرار وزٌر التأمٌنات رقم    (3)
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وٌلتزم صاحب العمل بأجر العامل . ٌلتزم العامل بالحضور للفحص الطبً فً المكان الذي ٌحدد لذلك- 8
كما ٌلتزم بتقدٌم كافة التسهٌبلت والبٌانات .  فً األوقات التً تستؽرقها عملٌة الفحص الطبً الدوري

.  التً تطلبها الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً فً المواعٌد التً تحددها
على الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً أن تخطر وزارة القوى العاملة بحاالت األمراض المهنٌة التً تظهر - 9

.             بٌن العاملٌن وحاالت الوفاة الناشبة عنها
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الفصل الثالث 
المزاٌا التً ٌكفلها تأمٌن إصابات العمل 

 
 

المبحث األول 
المزاٌا العٌنٌة 

 
ٌكفل القانون للمصاب باإلضافة لئلسعافات األولٌة التً ٌقدمها صاحب العمل عند اإلصابة حق العبلج 

والرعاٌة الطبٌة وتوفٌر الخدمات التأمٌنٌة وتقدٌم األطراؾ واألجهزة الصناعٌة والتعوٌضٌة ، كما ٌكفل له 
 :هذه األحكام بالتفصٌل وسنتناول فٌما ٌلً . نتقاله إلى مكان العبلج إمصارٌؾ 

 
 

المطلب األول 
( 1)الرعاٌة الطبٌة

 
 : وٌتضمن العالج ما ٌأتًتتولى الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً عبلج المصاب ورعاٌته على نفقتها ، - 1

. الخدمات الطبٌة التً ٌؤدٌها الممارس العام واإلخصابٌون ، بما فً ذلك أخصابً األسنان - أ
الرعاٌة الطبٌة المنزلٌة عند اإلقتضاء ، والعبلج واإلقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز - ب

. المتخصص 
. العملٌات الجراحٌة وأنواع العبلج األخرى حسب الحالة - ج
. الفحص باألشعة والبحوث المعملٌة وؼٌرها من الفحوص الطبٌة - د
 . هصرؾ األدوٌة البلزمة للعبلج بكل صور- ه

ٌتم عبلج المصاب ورعاٌته طبٌا فً جهات العبلج التً تحددها الهٌبة ، وال ٌجوز لها إجراء العبلج أو - 2
تقدٌم الرعاٌة الطبٌة فً العٌادات أو المصحات النوعٌة أو المستشفٌات العامة أو المراكز المتخصصة 

وٌتعـٌن أن تتضمن هذه اإلتفاقـات أجر الخدمة والحد . تفاقات خاصة تعقد لهذا الؽـرض إإال بمقتضى 
األدنى لمستوى الخدمة الطبٌة ، وٌتعٌن أال ٌقل مستوى الخدمة فً هذه الحالة عند الحد األدنى الصادر 

. (2)به قرار من وزٌر الصحة باالتفاق مع وزٌر التأمٌنات
تستمر الرعاٌة الطبٌة حتى ٌشفى المصاب أو ٌثبت عجزه ، وٌتعٌن على الهٌبة إخطار المصاب بتارٌخ - 3

.  تهاء العبلج ، وبتارٌخ عودته لعمله ، كما تلتزم بإخطاره بما ٌكون قد تخلؾ لدٌه من عجز ونسبته إن
كما تلتزم الهٌبة . للمؤمن علٌه أن ٌتقدم بطلب إعادة النظر فً قرار الهٌبة وفقا لما سنوضحه فٌما بعد - 4

بإخطار صاحب العمل والهٌبة التأمٌنٌة بما تم إخطار المصاب به مع بٌان أٌام التخلؾ عن العبلج إن 
.  وجدت وال تدخل هذه األٌام فً أٌام التخلؾ عن العمل نتٌجة اإلصابة

تتولى الهٌبة عبلج المصاب خارج الجمهورٌة إذا لم ٌتوافر العبلج البلزم داخل الببلد ، وتتكفل بنفقات - 5
.  هذا العبلج

ٌجوز للمصاب العبلج فً درجة أعلى من درجته التأمٌنٌة على أن ٌتحمل فروق التكالٌؾ أو ٌتحملها - 6
. صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك 

ـــــــــــــــــــــ 
.  من القانون 47مادة    -   (1)

 من القانون 89 : 83مواد من        -   

 . 1976 لسنة 140قرار وزٌر الصحة رقم   (2)
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المطلب الثانً 
األطراف الصناعٌة واألجهزة التعوٌضٌة 

 

تلتزم الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً بأن تصرؾ للمصاب األجهزة التعوٌضٌة إذا قرر الطبٌب أن صرفها - 1
وتتحدد األجهزة التعوٌضٌة . ٌساعد المصاب على قضاء حاجته وزٌادة قدرته اإلنتاجٌة فً العمل 

 (1): وفقا لآلتًواألطراؾ الصناعٌة التً تلتزم بها الهٌبة
. النظارات والعدسات – األجهزة التعوٌضٌة للعٌون - أ

. الطاقم الكامل والتركٌبات الجزبٌة – األجهزة التعوٌضٌة لؤلسنان - ب
األطراؾ السفلٌة والعلوٌة ، أجهزة ساندة للعمود الفقري – األجهزة التعوٌضٌة للجراحة وللعظام - ج

العكاكٌز والعصً بأنواعها ، الكراسً المتحركة بأنواعها ، األجهزة  )واألطراؾ ، أجهزة ساندة 
 . (الخاصة بتفلطح القدمٌن 

. أجهزة الشلل لؤلطراؾ السفلً - د
. األجهزة التعوٌضٌة لؤلذن - ه
 .الشعر المستعار بالنسبة للمؤمن علٌهن - و
 

: ٌشترط لصرف هذه األجهزة ما ٌأتً- 2
.  أن ٌكون الؽرض من الجهاز اإلستكمال الكلى للنقص العضوي الناتج عن اإلصابة- أ

ستقرار حالة المصاب الصحٌة وعدم تعارض تركٌب الجهاز مع تلك الحالة ، وعلى المصاب إ- ب
 .صٌانة الجهاز والمحافظة علٌه 

 
: ستبدال الجهاز أو تعدٌله على نفقتها فً الحالتٌن اآلتٌتٌن إتلتزم الهٌئة ب- 3

. الحاالت التً ٌكون فٌها التلؾ نتٌجة لئلستعمال العادي - أ
. الحاالت التً ٌكون فٌها التلؾ نتٌجة ألسباب فنٌة خارجة عن إرادة المصاب - ب

 
 

المطلب الثالث 
التأهٌل 

 

وٌقصد بالتأهٌل . تلتزم الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً بمباشرة وتوفٌر الخدمات التأهٌلٌة الطبٌة للمصاب - 1
ستعادة القدرة الجسمانٌة ، وٌجرى بناء على طلب الطبٌب وفى المراكز المعدة لذلك إتمكٌن المصاب من 

. بمستشفٌات ومعاهد التأهٌل 
ٌجوز لصاحب العمل عبلج المصاب ورعاٌته طبٌا بتصرٌح من الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً ، وتلتزم - 2

الهٌبة فً منح التصرٌح بالشروط واألوضاع التً ٌقررها القرار الصادر فً هذا الشأن من وزٌر 
شتراك صاحب العمل فً إ ، وفى هذه الحالة ٌتم تخفٌض نسبة (2)الصحة باالتفاق مع وزٌر التأمٌنات

تأمٌن إصابات العمل بواقع النصؾ إذا كان من وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو الهٌبة العامة أو 
. وحدات القطاع العام ، وبواقع الثلث إذا كان من القطاع الخاص 

 (3)وللهٌبة التأمٌنٌة المختصة الحق فً مبلحظة المصاب حٌثما ٌجرى عبلجه
ــــــــــــــــــــ 

. 1976 لسنة 141قرار وزٌر الصحة رقم  (1)

 .1987 لسنة 23قرار وزٌر الصحة رقم  (2)

 . من القانون85مادة  (3)



                                                                        2014مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                  نوفمبر 
 لتاسعة عشرةالمذكرة ا

 

لٌلً محمد الوزٌري – تأمٌن إصابات العمل فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                    محمد حامد الصٌاد 

      W :  www.elsayyad.net                                                              1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
  

19/69 

المطلب الرابع 
( 1 )مصارٌف اإلنتقال

 

تؤدى للمصاب مصارٌؾ االنتقال بواسطة االنتقاالت العادٌة من محل اإلقامة إلى مكان العبلج ، وذلك  -1
.  إذا كان ٌقع خارج المدٌنة التً ٌقٌم فٌها وتحسب بفبة الدرجة الثانٌة بالسكة الحدٌد

ستخدام وسابل اإلنتقال الخاصة فإن مصارٌؾ هذا اإلنتقال إإذا كان االنتقال إلى جهة العبلج ٌتطلب  -2
تؤدى للمصاب سواء كان مكان العبلج ٌقع داخل المدٌنة التً ٌقٌم بها أو خارجها ، وٌتعٌن إلستخدام 

ستعماله وسابل اإلنتقال إوسابل اإلنتقال الخاصة أن ٌقرر الطبٌب المعالج أن حالة المصاب ال تسمح ب
 . العادٌة

قامته وفقا لفبة أجر اإلشتراك إتستحق نفقات اإلقامة عن اللٌالً التً ٌقضٌها المصاب خارج محل  -3
ذا استدعت حالة المؤمن علٌه المصاب العبلج خارج إاألساسً وذلك تبعا لبلبحة بدل السفر الحكومٌة ، 

 وتستحق مصارٌؾ اإلنتقال فً ،ن تستدعً حالته اإلقامة داخل جهة العبلج أالمدٌنة التً ٌقٌم بها دون 
 . لً البلد الذي به مكان العبلج والعكسإهذه الحالة عن الذهاب من محل اإلقامة 

ستدعت حالة المصاب وجود مرافق معه ، وتصرؾ بذات القواعد الخاصة إذا إتستحق نفقات المرافق  -4
 . ( مصارٌؾ اإلنتقال واإلقامة )بالمصاب 

 جنٌه  وٌلتزم صاحب العمل 300فى حالة الوفاة خارج الجمهورٌة تؤدى النفقات الفعلٌة بحد أقصى  -5
بهذه المصارٌؾ بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن بوحدات الجهاز اإلداري للدولة والهٌبات العامة 

ووحدات القطاع العام ، وٌلتزم صندوق التأمٌن االجتماعً علً العاملٌن بقطاع األعـمال بهذه 
المصارٌؾ بالنسبة للمؤمن علٌهم من العاملٌن بالقطـاع الخاص ، وٌجوز بقـرار من وزٌر التأمـٌنات 

 .(2)شتراكه فً هذا التأمٌن بواقع الثلث إنقل هذا اإللتزام إلى صاحب العمل مقابل تخفٌض نسبة 
فى حالة وفاة المصاب ٌتم نقل جثته من مكان العبلج إلى محل إقامته ، وٌؤدى لمن تصرؾ إلٌهم  -6

مصارٌؾ الجنازة مبلػ خمسٌن جنٌها كنفقات لتجهٌز الجثة والصندوق البلزم لعملٌة النقل ، وذلك إذا 
 . حدثت الوفاة فً مكان العبلج الذي ٌقع خارج البلد الذي ٌقع فٌه محل إقامة المصاب

نتهت خدمة المؤمن علٌه طالما مازل تحت إتستحق مصارٌؾ اإلنتقال واإلقامة وفقا لما تقدم حتً لو  -7
 . العبلج

 
 
 
 
 

ــــــــــــــــــــ 

 من القانون  50مادة  (1)

  1976 لسنة 296قرار وزٌر التأمٌنات رقم      -  

 554 من قرار وزٌر المالٌة رقم 85 : 78حل محله المواد من  – 2002 لسنة  33 وقد حل محله القرار رقم 1976 لسنة 229قرار وزٌر التأمٌنات رقم   (2 )

 . 2007لسنة 
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المطلب الخامس 
نتكاس اإلصابة ومضاعفاتها إحاالت 

 

األحكام السابق إٌضاحها فً شأن الرعاٌة الطبٌة ومصارٌؾ اإلنتقال بكل ما تشتمل علٌها من مزاٌا 
نتكاس اإلصابة  وٌقصد باإلنتكاسة معاودة آالم اإلصابة بعد إتمام العبلج ، إلتزامات تسرى على حاالت إو

زدٌاد حالة اإلصابة سوءا أو إوٌقصد بالمضاعفات . كما تسرى أٌضا على حاالت مضاعفات اإلصابة 
 . إصابة عضو آخرتطورها بما ٌؤدى إلى 

 
 

المبحث الثانً 
المزاٌا النقدٌة 

 
ٌكفل النظام للمؤمن علٌه فً حالة اإلصابة تعوٌضا عن أجره خبلل فترة عجزه المؤقت ، كما ٌكفل له 

وإذا قلت النسبة عن . فأكثر % 35معاشا فً حالة العجز الكلى المستدٌم أو العجز الجزبً الذي تبلػ نسبته 
وإذا أدت اإلصابة إلى وفاة المصاب صرؾ المستحقٌن معاش . هذا القدر فٌؤدى له تعوٌض من دفعة واحدة 

 :وذلك على التفصٌل اآلتً شهري ، وذلك باإلضافة إلى حقوق الوفاة والعجز األخرى ، 
 
 

المطلب األول 
 (1)تعوٌض األجر

وٌعادل هذا التعوٌض  ، للمصاب الحق فً تعوٌض أجر إذا أدت اإلصابة إلى تخلفه عن أداء عمله -1
األجـر الكامل للمصاب الذي تؤدى على أساسه اإلشتراكات بإفتراض مباشرته للعمل ، وبالنسبة 

لعناصر األجر المتؽٌر المحسوبة باإلنتاج أو بمعدالت األداء أو بساعات العمل اإلضافٌة ، فٌحدد 
التعوٌض المستحق على أساس متوسط ما حصل علٌه العامل من هذه األجور ، وأدٌت عنها اشتراكات 

وإذا كان للمصاب حقوق مقررة بمقتضً القوانٌن أو  )التأمٌن خبلل السنة السابقة لتارٌخ وقوع اإلصابة 
اللوابح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو اإلتفاقٌات أو ؼٌرها فٌما ٌتعلق بتعوٌض األجر فٌتعٌن 

.  ( مراعاة ما تقضً به هذه النظم
 .30تقدر فبة األجر الٌومً المستحق عنه التعوٌض على أساس قٌمة األجر المشار إلٌه مقسوما على  -2
ٌصرؾ تعوٌض األجر فً مواعٌد صرؾ األجور بالنسبة لمن ٌتقاضون أجورهم بالشهر ، وأسبوعٌا  -3

 . بالنسبة لؽٌرهم وإن قلت مدة التخلؾ عن أسبوع فٌؤدى التعوٌض فً نهاٌة فترة العبلج
عتبارا من الٌوم التالً لئلصابة ، وٌستمر صرفه طوال مدة عجز المصاب عن إوٌبدأ صرؾ التعوٌض 

نتهت العبلقة التعاقدٌة بٌن العامل وصاحب العمل وحتى ثبوت عجزه أو وقوع إأداء عمله حتى ولو 
.  وفاته

 
 
ـــــــــــــــــــ 

.   من القانون49مادة   (1)
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ٌستمر صرؾ التعوٌض خبلل فترة التخلؾ عن العمل للتأهٌل الطبً ، وكذلك فً حالة التخلؾ عن  -4
العمل إلنتكاس اإلصابة أو حدوث مضاعفات لها ، وذلك حتى ولو وقعت اإلنتكاسة أو المضاعفة بعد 

وٌتحمل صاحب العمل أجر ٌوم .  ستحقاقهإإنتهاء الخدمة مع مراعاة إٌقاؾ صرؾ المعاش فً حالة 
اإلصابة أٌا كان وقت وقوعها ، كما ٌتحمل تعوٌض األجر إن كان من وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو 

الهٌبات العامة أو وحدات القطاع العام ، أما إذا كان من القطاع الخاص فٌتحمل صندوق التأمٌن 
وٌجوز الترخٌص بتحمٌل صاحب العمل .  اإلجتماعً للعاملٌن بقطاع األعمال بتعوٌض األجر
 . بالتعوٌض مقابل تخفٌض نسبة اشتراكه بواقع الثلث

نتظار نتٌجة إٌعتمد فً صرؾ التعوٌض على ببلغ اإلصابة وتقرٌر الجهة الطبٌة المختصة دون  -5
التحقٌق ، وذلك فٌما عدا حوادث الطرٌق ، وقرار الجهة الطبٌة بمدة التخلؾ عن العمل ملزم لصاحب 

 . العمل
ذا أصٌب أثناء فترة إعارته أو إنتدابه خارج الجمهورٌة بدون إال ٌستحق المؤمن علٌه تعوٌض األجر  -6

نتدابه وكان مازال عاجزا عن إعارته أو إأجر ، وٌستحق التعوٌض من تارٌخ عودته للجمهورٌة إلنتهاء 
.  العمل بسبب اإلصابة

 
 

المطلب الثانً 
( 1)تعوٌضات العجز والوفاة

 

نتهت فترة العبلج دون شفاء المصاب فإنه ٌستحق تعوٌضا أو معاشا تبعا للنتٌجة المترتبة على اإلصابة إإذا 
 :وذلك وفقا لإلٌضاح اآلتً ،  (عجز كامل أو عجز جزبً  )، وتبعا لنسبة العجز  (العجز أو الوفاة  )
 
 

الفرع األول 
حالة العجز 

 
قد ٌتخلؾ عن اإلصابة عجز كامل أو مستدٌم أو عجز جزبً مستدٌم ، وٌقصد بالعجز المستدٌم كل عجز 
ٌؤدى بصفة مستدٌمة إلى فقدان المؤمن علٌه لقدرته على العمل كلٌا أو جزبٌا فً مهنته األصلٌة أو قدرته 

على الكسب بوجه عام ، وحاالت األمراض العقلٌة ، وحاالت األمراض المزمنة والمستعصٌة التً ٌحددها 
 ، وٌثبت العجز بشهادة من الهٌبة العامة للتأمٌن (2)قرار من وزٌر التأمٌنات باإلتفاق مع وزٌر الصحة

.             الصحً تحدد بٌاناتها بقرار من وزٌر التأمٌنات 
وللهٌبة أن تفوض المجالس الطبٌة فً إثبات حالة العجز ، وتوضح فً الشهادة درجة العجز المتخلؾ عن 

. (3)اإلصابة
:  وٌقدر العجز الجزئً المستدٌم وفقا للقواعد اآلتٌة

المرافق للقانون ، روعٌت النسبة المبوٌة من درجة العجز  (2)إذا كان العجز مبٌنا فً الجدول رقم - 1
. الكلى الواردة به 

إذا لم ٌكن العجز قد ورد بالجدول المذكور فعلى الطبٌب تقدٌر نسبة العجز بنسبة ما أصاب العامل فً - 2
  .قدرته على الكسب

ــــــــــــــــــــ 

.  من القانون 54 ، 53 ، 52 ، 51مواد (1)

 1980 لسنة 216قرار وزٌر التأمٌنات رقم  (2)

 من القانون 89مادة  (3)
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إذا كان للعجز المتخلؾ عن اإلصابة تأثٌر خاص على قدرة المصاب على الكسب فً مهنته األصلٌة - 3
فٌتعٌن على الطبٌب توضٌح نوع العمل الذي ٌؤدٌه المصاب تفصٌبل مع بٌان تأثٌر ذلك فً درجة العجز 

.  فً تلك الحاالت على النسب المقررة لها بالجدول السالؾ ذكره
ولوزٌر التأمٌنات زٌادة النسب الواردة فً الجدول المذكور ، وله أٌضا إضافة حاالت جدٌدة ، 
وٌجوز للقرار أن ٌقرر سرٌان الزٌادة أو اإلضافة على الحاالت السابقة على أن ٌكون صرؾ 

. (1)الفروق النقدٌة من تارٌخ العمل بالقرار
وعلى الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً إخطار صاحب العمل والهٌبة التأمٌنٌة بشهادة ثبوت العجز ، 
وترفق هذه الشهادة بملؾ التأمٌن اإلجتماعً للمؤمن علٌه ، كما تلتزم بإخطار المصاب بدرجة 

. عجزه 
 
 

الفرع الثانً 
التعوٌض 

 
فً حالة ثبوت عجز المصاب أو وقوع وفاته نتٌجة اإلصابة ٌكفل القانون تعوٌضا ٌكون فً شكل معاش 

% 35دوري ، وذلك فً حالة الوفاة والعجز الكامل المستدٌم والعجز الجزبً المستدٌم متى بلؽت نسبته 
وذلك على أما إذا قلت نسبة العجز عن ذلك فٌقرر النظام تعوٌضا للمصاب من دفعة واحدة ، . أوأكثر 

 :التفصٌل اآلتً 
 

 
البند األول 

معاش الوفاة والعجز الكامل المستدٌم 
 

من % 80إذا نتج عن اإلصابة وفاة للمصاب أو تخلؾ لدٌه عجز كلى مستدٌم استحق معاشا ٌساوى - 1
وإذا قلت قٌمة هذا المعاش عن . (2)تسوٌة السابق إٌضاحه فً تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة الأجر 

ستحقاق معاش تأمٌن إ ، وإذا ما توافرت للمصاب إحدى حاالت (3)عشرٌن جنٌها رفع إلى هذا المقدار
ستحقاق المعاش إالشٌخوخة والعجز والوفاة لبلوغ سن الشٌخوخة ، العجز أو الوفاة دون توافر شروط 
. (4)فً هذه الحاالت فٌكون الحد األدنى لمعاش العجز الناتج عن اإلصابة أربعون جنٌها

 سنة والمتدرجٌن والتبلمٌذ 18بالنسبة لمن ال ٌتقاضون أجرا من العاملٌن الذٌن ٌقل سنهم عن - 2
الصناعٌٌن والطبلب المشتؽلٌن فً مشروعات التشؽٌل الصٌفً والمكلفٌن بالخدمة العامة ٌقرر لهم 

 . (5)القانون معاشا جزافٌا مقداره عشرة جنٌهات شهرٌا فً حالتً العجز الكامل والوفاة 
 
 

ــــــــــــــــــ 

.  من القانون 55مادة  -   (1)

. 1993 لسنة 12 و 1989 لسنة 64 و 1978 لسنة 137قرار وزٌر التأمٌنات رقم -   

 فقرة أولً من القانون 51مادة  (2)

.  من القانون 24 ، فقرة ثانٌة من المادة 51مادة  (3)

 . 1994 لسنة 204 ، معدلة بالقانون رقم 1987 لسنة 107المادة الثالثة من القانون  (4)

.  من القانون 54مادة  (5)
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البند الثانً 
( 1)معاش العجز الجزئً المستدٌم 

 

فأكثر ، استحق المصاب معاشا ٌعادل نسبة % 35إذا نشأ عن اإلصابة عجز جزبً مستدٌم تقدر نسبته ب 
هذا العجز من معاش العجز الكامل بمعنى أنه ٌتم حساب معاش العجز الكلى وفقا لما سبق إٌضاحه ، ثم 

. ٌضرب معاش العجز الكلى فً نسبة العجز المتخلؾ
. نسبة العجز × % 80× أجر التسوٌة = أي أن معاش اإلصابة فً هذه الحالة 

 
 

البند الثالث 
( 2)زٌادة معاش الوفاة والعجز

 
رعاٌة للمصاب وتعوٌضا له وألسرته فً حالتً العجز والوفاة عن الزٌادة التً كانت ستترتب فً أجره - 1

كامل أو )لو لم ٌنتج عن اإلصابة وفاة أو عجز ٌقرر القانون زٌادة معاش العجز المستدٌم بنوعٌه 
كل خمس سنوات حتى بلوغ المؤمن علٌه سن الستٌن % 5ومعاش الوفاة نتٌجة اإلصابة بنسبة  (جزبً

. حقٌقة أو حكما وذلك إذا كان العجز أو الوفاة الناتجة عن اإلصابة سببا فً إنهاء خدمة المؤمن علٌه 
ستحق فٌه معاش اإلصابة ، وتستحق أعتبارا من أول الشهر الذي إتحسب بداٌة مدة الخمس سنوات - 2

وتحسب الزٌادة على المعاش . الزٌادة عن كل من معاش األجر األساسً ومعاش األجر المتؽٌر 
 :وبالتالً تستبعد من المعاش األجزاء التالٌة عند حساب الزٌادة المستحق عن إصابة العمل فقط 

. المعاش المستحق وفقا لتأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة - أ
. الزٌادة اإلستثنابٌة فً المعاش - ب
. الزٌادات واإلعانات التً تضاؾ إلى المعاش - ج

ٌراعى عدم تجاوز مجموع المعاش والزٌادة الحد األقصى الرقمً لمعاش األجر األساسً ، كذلك عدم - 3
 .تجاوز مجموع معاش األجر المتؽٌر والزٌادة الحد األقصى لمعاش هذا األجر

 تستحق الزٌادة عن كل من معاش األجر األساسً واألجر 24/12/2006إعتبارا من : ملحوظة
 2007 لسنة 1المتغٌر دون التقٌد بالحد األقصً للمعاش وفقا لما إنتهً إلٌه المنشور العام رقم 

بشأن الجمع بٌن معاش إصابة العمل ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصً وفقا 
 بتعدٌل بعض أحكام قانون التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون 2006 لسنة 153ألحكام القانون رقم 

. 1975 لسنة 79رقم 
ستحقاقها ولو كان صاحب المعاش قد عاد إلى عمل ٌخضعه ألحكام تأمٌن إتستحق الزٌادة فً مٌعاد - 4

الشٌخوخة والعجز والوفاة أو إلحدى الجهات التً خرجت من نطاق تطبٌق قانون التأمٌن االجتماعً 
وتعتبر كل زٌادة جزءا من المعاش عند حساب قٌمة الزٌادة التالٌة . جتماعً بدٌل إلوجود نظام تأمٌن 

 . 1/7/1981عتبارا من إوذلك عند تحدٌد قٌمة الزٌادة المستحقة 
 

 
ـــــــــــــــــــــ 

.  فقرة أولى من القانون 52مادة  (1)

.  فقرة ثانٌة من القانون 52 فقرة ثانٌة ، ومادة 51مادة  (2)

 . 1989 لسنة 3منشور عام وزارة التأمٌنات رقم   -  
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البند الرابع 
( 1)التعوٌض من دفعة واحدة للعجز الجزئً المستدٌم

 

ستحق أمن العجز الكلى المستدٌم % 35إذا تخلؾ لدى المصاب عجز جزبً مستدٌم تقل نسبته عن 
للمصاب تعوٌضا من دفعة واحدة ٌعادل نسبة ذلك العجز مضروبة فً قٌمة معاش العجز الكامل المستدٌم 

.  عن أربع سنوات ، وٌصرؾ هذا التعوٌض دفعة واحدة
.  شهراً 48× نسبة العجز × % 80× أجر التسوٌة = تعوٌض الدفعة الواحدة للعجز 

 
 

البند الخامس 
( 2)حرمان من تعوٌضات اإلصابة

 
: ٌحرم النظام المصاب من تعوٌض األجر وتعوٌضات اإلصابة فً الحاالت اآلتٌة - 1

. إذا تعمد المؤمن علٌه إصابة نفسه - أ
إذا حدثت اإلصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وٌعتبر فً حكم ذلك كل - ب

فعل ٌأتٌه المصاب تحت تأثٌر الخمر أو المخدرات ، وكل مخالفة صرٌحة لتعلٌمات الوقاٌة المعلقة 
. فً أماكن ظاهرة فً محل العمل 

 تعتبر تطبٌقا مباشرا للقواعد العامة فً التأمٌن إذ ال ٌستحق مبلػ التأمٌن كقاعدة الحالة األولىو

عامة إذا كان سبب الضرر خطأ متعمد من جانب المؤمن علٌه ، وٌشترط للحرمان توافر سوء النٌة 
.  فً اإلصابة العمد

 فمن المبادئ المقررة أن الخطأ الجسٌم ٌعتبر فً ذاته فً مرتبة الخطأ العمد ، الحالة الثانٌةكذلك 
وٌجب للحرمان أن ٌتوافر السلوك الفاحش أو الخطأ الجسٌم ، وأن ٌكون هذا الخطأ مقصودا من 

جانب العامل بمعنى أن ٌكون العامل متبٌنا وجه اإلنحراؾ فً تصرفه ومقدرا مدى الخطورة التً 
وٌقع إثبات سوء السلوك الفاحش . تترتب علٌه ، وأن توجد عبلقة سببٌة بٌن هذا الخطأ والحادث 

.  على مدعٌه
وٌبلحظ أن المثالٌن الذٌن نص علٌهما القانون فً هذه الحالة قد جاء بهما على سبٌل المثال ولٌس 

. على سبٌل الحصر
وال ٌشترط فً السكران أن ٌكون فاقد التمٌٌز بل ٌكفى أن ٌكون الخمر مضعفا لقوة تمٌٌزه بدون 

وٌعتبر ثبوت حالة السكر وقت اإلصابة قرٌنة على ارتكاب العامل . التفات إلى درجة هذا التأثٌر 
 . وٌجوز له هدم هذه القرٌنة. الخطأ 

 
ٌشترط فً مخالفة تعلٌمات الوقاٌة توافر شروط ثالثة نوعٌة العتبارها من قبٌل سوء السلوك - 2

: الفاحش

. وجود تعلٌمات للوقاٌة - أ
 .تعلٌق التعلٌمات ، فٌجب أن تكون مكتوبة ومعلقة فً أماكن ظاهرة بمحل العمل - ب
 

ـــــــــــــــــ 

.  من القانون 53مادة   (1)

.  من القانون 57مادة  (2)
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 .مخالفة صرٌحة من العامل للتعلٌمات - ج
 

 أن ٌثبت ذلك من التحقٌق الذي ٌجرى فً هذا وٌشترط للتمسك ضد العامل بإحدى الحاالت المشار إلٌها

 من قانون 64 ، 63وٌتعٌن أن تتوافر فً التحقٌق الشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن . الشأن
. 1975 لسنة 79التأمٌن اإلجتماعً الصادر بالقانون رقم 

 على الحاالت التً ٌنتج فٌها عن الحادث وفاة العامل أو إصابته بعجز هذا وال تسرى أحكام الحرمان     
. من العجز الكامل % 25مستدٌم تزٌد نسبته على 

 
 

البند السادس 
( 1)إعادة الفحص الطبً 

 
ٌجٌز القانون لكل من المصاب وجهة العبلج والهٌبة التأمٌنٌة طلب إعادة الفحص الطبً مرة كل ستة - 1

،  ومرة كل سنة خبلل الثبلث سنوات التالٌة. أشهر خبلل السنة األولى تبدأ من تارٌخ ثبوت العجز 
وال ٌجوز إعادة التقدٌر بعد أربع سنوات من . وعلى جهةالعبلج أن تعٌد تقدٌر درجة العجز فً كل مرة 

وتلتزم جهة العبلج بإعادة الفحص فً كل مرة سواء كان بناء على طلبها أو طلب . تارٌخ ثبوت العجز 
. المصاب أو الهٌبة التأمٌنٌة 

. ٌجوز لوزٌر التأمٌنات بقرار ٌصدره إطالة مدة إعادة التقدٌر فً األمراض التً ٌثبت طبٌا حاجتها لذلك- 2
و ٌسرى هذا القرار على الحاالت السابقة على تارٌخ صدوره طالما لم تنفذ مدة إعادة التقدٌر 

. (2)المنصوص علٌها بالقرار مع عدم صرؾ فروق مالٌة عن الماضً
 والحكمة من ذلك أن العجز المستدٌم بعد أن تقدر نسبته قد تحدث مضاعفات تؤدى إلى زٌادة نسبته ،

.   و قد ٌحدث بعد عبلج أو تأهٌل أن تقل نسبته عن النسبة السابق تقدٌرها
وفقا (  المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة )إذا زادت نسبة العجز أو قلت فٌعاد تقدٌر التعوٌض - 3

  :(3)لآلتً
 :  إذا كان المصاب صاحب معاش - أ

عتبارا من أول الشهر التالً لثبوت إٌعدل المعاش بالزٌادة أو النقصان تبعا لنسبة العجز الجدٌدة 
فٌوقؾ صرؾ  % 35درجة عجزه األخٌرة ، و إذا أصبحت الدرجة األخٌرة للعجز اقل من 

 .المعاش و ٌمنح تعوٌض العجز الجزبً المستدٌم السابق بٌانه 
 

:   إذا كان المصاب سبق تعوٌضه عن عجزه بالدفعة الواحدة فٌتبع اآلتً -ب

إذا كانت درجة العجز المقررة بعد إعادة الفحص تزٌد على الدرجة المقررة من قبل و تقل عن  (1)
ستحق المصاب تعوٌضا محسوبا على أساس النسبة األخٌرة و ٌخصم منه التعوٌض إ % 35

السابق صرفه ، أما إذا قلت نسبة العجز األخٌرة عن الدرجة المقررة من قبل فبل ترجع الهٌبة 
.   على المصاب بالفرق بٌن التعوٌضٌن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

.  من القانون 58مادة    (1)

 . 1992 لسنة 30 بالقانون رقم 58فقرة مضافة لنص المادة  -  (2)

 بشأن إطالة مدة إعادة تقدٌر درجة العجز إلً عشر سنوات بالنسبة ألمراض الؽبار الربوي 1994 لسنة 78قرار وزاري رقم - 

 من القانون59مادة   (3)
 . 
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فأكثر فٌستحق المصاب معاش العجز  % 35إذا كانت درجة العجز المقررة عند إعادة الفحص  (2)
عتبارا من أول الشهر التالً لثبوت هذه الدرجة و ٌخصم من هذا إالجزبً بنسبة العجز الجدٌدة 

فتراض إالمعاش فً حدود الربع الفرق بٌن قٌمة التعوٌض السابق صرفه وقٌمة المعاش ب
ستحقاقه له على أساس درجة العجز المقررة األولى ، بمعنى أنه ٌتم حساب المعاش على إ

ستحقاق صرؾ المعاش إجمع المعاشات الشهرٌة حتى تارٌخ تأساس درجة العجز األولى ثم 
 على الدرجة األخٌرة  و ٌخصم هذا المبلػ من تعوٌض الدفعة الواحدة السابق صرفه 

 .و ٌكون الفرق هو الرصٌد المستحق على المصاب للهٌبة التأمٌنٌة 
 

 :  األجر الذي ٌعاد على أساسه حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة- ج
فً جمٌع حاالت إعادة حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة لتؽٌر درجة العجز بالزٌادة أو      

النقصان تتم إعادة الحساب على أساس األجر السابق حساب المعاش أو التعوٌض من دفعة واحدة 
 .األول على أساسه 

 
:  تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبً- د

إذا تخلؾ العامل عن إعادة الفحص ٌوقؾ صرؾ معاش العجز الجزبً المستدٌم من أول  (1)
 (1).وٌستمر هذا الوقؾ حتى ٌتم الفحص. الشهر التالً للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص الطبً 

إذا ثبت تحسن العجز المستدٌم أي نقصت درجة العجز ، فتعتبر الدرجة الجدٌدة قابمة منذ  (2)
التارٌخ األصلً للفحص الذي تخلؾ فٌه العامل ، وبالتالً ٌتم إعادة حساب معاشه وصرفه وفقا 

.  لما سبق اعتبارا من هذا التارٌخ
وفى هذه الحالة ٌسوى . ٌجوز للهٌبة التأمٌنٌة التجاوز عن هذا التخلؾ ألسباب مبررة تقتنع بها  (3)

المعاش المستحق عن مدة الوقؾ بما تسفر عنه نتٌجة إعادة الفحص ، فإن كانت درجة العجز قد 
. ستحق الفروق المالٌة الناشبة عن زٌادة درجة العجز عن مدة التخلؾ إزادت 

 
 

البند السابع 
تكرار اإلصابة 

 
ٌقصد بتكرار اإلصابة وقوع اإلصابة لعامل ؼٌر سلٌم لدٌه درجة عجز من إصابة سابقة وٌخرج من هذا 

المجال الحادث المتعدد العاهات ، فالعامل فً هذا الحادث ٌكون سلٌما قبل الحادث ، ولوقوع الحادث ٌصاب 
فً أكثر من جزء من أجزاء جسمه ، وتقدٌر العجز فً هذه الحالة ٌتم على أساس القوة الباقٌة للعامل ولٌس 

وفقا وٌنظم القانون تعوٌض المصاب فً حالة تكرار اإلصابة . بمجموع درجات عجز كل عضو على حدة 
 (2): لآلتً

 . (3)تجمٌع نسب العجز الناشبة عن كل اإلصابات التً لحقت بالعامل - 1
 -----------------------------------

.  من القانون 60مادة  (1)

.  من القانون 56مادة  (2)

 وفقا للمادة السادسة 1/7/1992 والمعدلة اعتبارا من 1984 لسنة 47 من القانون 8 بند 12المادة  (3)

 1992 لسنة 30       من القانون رقم 
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إذا نتج عن تجمٌع نسب العجز أن كل ما لحق العامل من عجز عن إصابته األخٌرة وإصابته السابقة ال - 2
، فإن العامل ٌستحق تعوٌضا ٌدفع مرة واحدة ، ونظـرا لسـبق حصـوله على تعوٌض % 35ٌصل إلى 

بالنسبة لئلصابات السابقة فإنه ال ٌستحق تعوٌضا عن اإلصابة الجدٌدة إال بقدر نسبة العجز التً أحدثتها 
. هذه اإلصابة فقط 

فأكثر ، فإن العامل ٌستحق معاشا سواء كان % 35إذا نتج عن تجمٌع نسب العجز وصول المجموع إلى - 3
ستحق تعوٌضا ، وٌحسب المعاش على أساس مجموع نسب إقد استحق معاشا عن إصابته السابقة أو 

.  العجز عن كل اإلصابات
فى تحدٌد قٌمة المعاش أو التعوٌض المستحق عن األجر المتؽٌر فً حالة تكرار اإلصابة تؤخذ نسب - 4

. (1)العجز السابقة فً اإلعتبار إذا كان المؤمن علٌه مشتركا عن األجر المتؽٌر فً تارٌخ ثبوتها
ٌحسب المعاش أو التعوٌض على أساس أجر التسوٌة السابق إٌضاح أحكامه وقت ثبوت العجز المتخلؾ - 5

. عن اإلصابة األخٌرة 
إذا كان العامل ٌستحق معاشا عن إصابته السابقة ، فبل ٌجوز أن ٌقل المعاش الذي ٌتقاضاه بعد إصابته - 6

. األخٌرة عن المعاش الذي كان ٌتقاضاه عن اإلصابة السابقة 
والمفروض فً تجمٌع النسب أن ٌزٌد المعاش بعد اإلصابة األخٌرة على المعاش عن العجز الناتج عن 

اإلصابات السابقة ، ولكن قد ٌكون األجر وقت اإلصابة األخٌرة أقل مما ٌؤدى أن ٌقل المعاش عن 
.  المعاش السابق ، فٌستمر فً إستحقاق المعاش السابق

 
 

البند الثامن 
( 2)التحكٌم الطبً 

 
للعامل المصاب أن ٌلجأ إلى التحكٌم للطعن فً تقرٌر الطبٌب أمام لجنة التحكٌم التً عهد القانون - 1

بتشكٌلها بقرار من وزٌر التأمٌنات باإلتفاق مع وزٌر القوى العاملة ، والقرار الصادر فً هذا الشأن 
 : على الوجه اآلتًٌشكل اللجنة 

. مقررا – ختصاصها مكان العمل إطبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة الواقع فً دابرة - أ
. طبٌب من الهٌبة العامة للتأمٌن الصحً - ب
طبٌب أخصابً ٌختاره مدٌر مدٌرٌة الشبون الصحٌة بالمحافظة تبعا لحالة المؤمن علٌه طالب - ج

 .التحكٌم وذلك بناء علً طلب المقرر
 

:  الحاالت التً ٌجٌز فٌها القانون طلب التحكٌم -2

. تقرٌر انتهاء العبلج - أ
. تحدٌد موعد عودة المصاب إلى عمله - ب
. تقرٌر عدم إصابة العامل بمرض مهنً - ج
. تقرٌر عدم ثبوت عجز العامل - د
 .اإلعتراض على درجة العجز - ه
 

ــــــــــــــــــ 

 . 1992 لسنة 30المادة السادسة من القانون  (1 )

.  من القانون 62 و 61مواد    (2 )

 .2003 لسنة 16 المعدل بقرار وزٌر التأمٌنات رقم 1977 لسنة 215قرار وزٌر التأمٌنات رقم      - 
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:   مواعٌد تقدٌم طلب التحكٌم-3
ٌتعٌن على المصاب تقدٌم طلب التحكٌم خبلل أسبوع من تارٌخ إخطاره فً الحاالت الثبلث األولى ، 

.  وخبلل شهر من تارٌخ اإلخطار فً الحاالت األخرى
وٌقدم طلب التحكٌم إلى الهٌبة التأمٌنٌة مرفقا به الشهادات الطبٌة المؤٌدة لوجهة نظر المصاب مع أداء 

. ( 1) خمسة جنٌهات 12/6/2009مابة قرش كرسم تحكٌم ، وأصبحت قٌمة الرسم اعتبارا من 
 

:   سقوط حق المصاب فً التحكٌم-4
 : فً الحاالت اآلتٌةٌسقط حق المصاب فً التحكٌم 

. إذا قدم الطلب بعد المٌعاد - أ
. إذا لم ٌقم بأداء رسم التحكٌم - ب
. إذا لم ٌرفق الشهادة الطبٌة المؤٌدة لوجهة نظره - ج

على أن ذلك ال ٌسقط حق العامل فً اإللتجاء إلى القضاء للطعن فً قرار اللجنة برفض الطلب لعدم 
.  توافر إحدى الحاالت السابقة

سواء كان بأحقٌة المصاب فً طلبه أو بتأٌٌد قرار الجهة الطبٌة األولى ملزم لكل – وقرار لجنة التحكٌم 
، والٌخل هذا  لتزاماتإوعلى كل منهم تنفٌذ ما ٌترتب علٌه من . من العامل المصاب والهٌبة التأمٌنٌة 

 .(2)الحكم بحق كل من المصاب والهٌبة التأمٌنٌة فً الطعن فً قرار لجنة التحكٌم أمام القضاء 
 

 :إجراءات التحكٌم- 5

ٌحرر طلب التحكٌم على النموذج المعد لهذا الؽرض ، وٌسلم مرفقا به الشهادات الطبٌة المؤٌدة له - أ
مٌن اإلجتماعً للعاملٌن بقطاع األعمال المختص أو الوحدة أورسم التحكٌم إلى مكتب صندوق الت

. المختصة لصندوق التأمٌن االجتماعً للعاملٌن بالقطاع الحكومً بحسب األحوال 
ٌؤدى الرسم فً هذه الحالة إلى خزٌنة الهٌبة ، وٌجوز أن ٌرسل بكتاب موصى علٌه بعلم الوصول - ب

.  وٌؤدى الرسم فً هذه الحالة بحوالة برٌدٌة
على الجهة التً قدم إلٌها الطلب أن ترسل الطلب مرفقا به جمٌع المستندات إلى مقرر لجنة التحكٌم - ج

وعلى مقرر اللجنة أن ٌحدد موعدا إلنعقادها خبلل أسبوعٌن . خبلل عشرة أٌام من تارٌخ التقدٌم 
وعلٌه أن ٌخطر عضوي اللجنة اآلخرٌن والمؤمن علٌه . على األكثر من تارٌخ ورود األوراق إلٌه 

.  بمٌعاد انعقاد اللجنة
تعقد اللجنة بمقر طبٌب الصحة المهنٌة بمدٌرٌة القوى العاملة أو فً مكان وجود المؤمن علٌه إذا ثبت - د

ختصاص لجنة تحكٌم إوإذا كان العامل موجود فً دابرة . بشهادة طبٌة عدم قدرته على اإلنتقال 
.  أخرى فعلى مقرر اللجنة إحالة أوراق النزاع إلى مقرر اللجنة المشار إلٌها

وٌجب . على لجنة التحكٌم أن تراعى حالة المؤمن علٌه وقت صدور قرار جهة العبلج المطعون فٌه - ه
.  أن ٌكون قرارها مسببا

على مقرر اللجنة إخطار الهٌبة التأمٌنٌة المختصة بقرار اللجنة خبلل ثبلثة أٌام على األكثر من - و
. وعلى الهٌبة إخطار المؤمن علٌه خبلل ثبلثة أٌام أخرى بكتاب موصى علٌه . تارٌخ صدوره 

 
 _________________________________

 
  .2009 لسنة 130 بالقانون رقم 61تعدٌل المادة  (1)

.  ق دستورٌة 23 لسنة 81القضٌة المقٌدة بجدول المحكمة برقم – المحكمة الدستورٌة العلٌا (2)
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البند التاسع 
المسئولٌات 

 
 (1): مسئولٌة الهٌئة- 1

حق العامل فً التعوٌض عن إصابة العمل فً مواجهة الهٌبة التأمٌنٌة ٌقوم على أساس فكرة التأمٌن 
.  ولٌس على أساس فكرة المسبولٌة أو الخطأ 

ولذلك فإن العامل ٌستحق هذا التعوٌض حتى ولو كانت اإلصابة قد نشأت عن خطأ العامل ؼٌر الجسٌم 
. أو خطأ رب العمل أو خطأ الؽٌر

على أنه مهما كان الضرر الذي أصاب العامل نتٌجة اإلصابة ، فإنه ال ٌكون للمصاب أو للمستحقٌن 
عنه التمسك ضد الهٌبة التأمٌنٌة بالتعوٌضات التً تستحق طبقا لقانون آخر ؼٌر قانون التأمٌن 

.  االجتماعً
 

 (2):مسئولٌة صاحب العمل- 2

كتفاء إٌمنع القانون العامل المصاب أو المستحقٌن عنه بحسب األحوال من الرجوع على صاحب العمل 
شتراكات إبما ٌكفله لهم نظام التأمٌن اإلجتماعً من تعوٌضات مقابل ما سبق من أداء صاحب العمل من 

 وذلك إال إذا كانت اإلصابة نتٌجة خطأ صاحب العمل ، فٌجوز الرجوع علٌه وفقا لؤلحكام العامة ،
.  للمسبولٌة فً القانون المدنً

. وٌقصد بالخطأ كل فعل أو قول ال ٌرتكبه الشخص العادي ، وٌستوي فً ذلك الخطأ واإلهمال 
 

 (3):مسئولٌة الغٌر- 3
إذا كانت إصابة العمل نتٌجة خطأ الؽٌر ، ؼٌر صاحب العمل  فٌكون هذا الؽٌرمسبوال أمام العامل 

.  المصاب طبقا لؤلحكام العامة للمسبولٌة فً القانون المدنً
وتطبٌقا لمبدأ عدم جواز الجمع بٌن تعوٌضٌن عن ضرر واحد ، فإن التعوٌض الذي ٌرجع به على 

صاحب العمل أو الؽٌر ٌكون فً حدود الفرق بٌن التعوٌض الكلى والتعوٌض الجزبً المستحق وفقا 
. لقانون التأمٌن االجتماعً 

 
 
 
 

ـــــــــــــــــــــــ 

 . من القانون 68 و 66مادة  (1)

 . من القانون 68مادة  (2)

 . من القانون 66مادة  (3)
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البند العاشر 
الجمع بٌن تعوٌضات اإلصابة 

وبٌن األجر 
وبٌن معاشات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة 

( 1)وبٌن تعوٌض البطالة

 
تعتبر معاشات إصابة العمل تعوٌضا للمؤمن علٌه أو المستحقٌن عنه عما لحقهم نتٌجة العجـز من فقدان 

وترتٌبا على ذلك راعى المشرع أن تكفى هذه المعاشات لمواجهة كل . القدرة على الكسب أو فقدان الدخل 
الخسابر المادٌة والمعنوٌة التً ٌتأثر بها المؤمن علٌه أو المستحقون كنتٌجة مباشرة وؼٌر مباشرة لحدوث 

من أجر التسوٌة % 80فباإلضافة إلى تحدٌد نسبة معاش العجز الكامل والوفاة بما ٌساوى . العجز والوفاة 
 :ٌقرر القانون ما ٌأتً – 
. ٌجمع المصاب بٌن معاش اإلصابة وبٌن أجره بدون حدود - 1
. ٌجمع المصاب بٌن معاش اإلصابة وتعوٌض البطالة عند توافر شروط استحقاق بدون حدود - 2
ٌجمع المصاب بٌن معاش اإلصابة ومعاشات تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بما ال ٌجاوز األجر - 3

 وذلك بمراعاة عدم تجاوز مجموع المعاشٌن عن األجر (2)األكبر الذي سوى على أساسه أي المعاشٌن
األساسً الحد األقصى الرقمً وفقا ألحكام القانون وعدم تجاوز مجموع المعاشٌن عن األجر المتؽٌر 

 . (3)الحد األقصى النسبً لمعاش أقصى أجر اشتراك متؽٌر
 تستحق الزٌادة عن كل من معاش األجر األساسً واألجر 24/12/2006إعتبارا من : ملحوظة

 2007 لسنة 1المتغٌر دون التقٌد بالحد األقصً للمعاش وفقا لما إنتهً إلٌه المنشور العام رقم 
بشأن الجمع بٌن معاش إصابة العمل ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة بدون حد أقصً وفقا 

 بتعدٌل بعض أحكام قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون 2006 لسنة 153ألحكام القانون رقم 
 1975 لسنة 79رقم 

بٌن معاشه – ٌجمع المصاب بٌن المعاش المستحق وفقا لقوانٌن التأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة - 4
وبٌن معاش اإلصابة عن األجر األساسً واألجر – األساسً ومعاشه اإلضافً وفقا لهذه القوانٌن 

المتؽٌر بما ال ٌجاوز الحد األقصى للجمع بٌن معاش األجر األساسً واألجر المتؽٌر وفقا لقانون التأمٌن 
. اإلجتماعً 

 ٌجمع المصاب من الفبة المشار الٌها بٌن معاشه األساسً ومعاشه االضافً 12/6/2009عتبارا من إ و    
  .(4)ومعاش اصابة العمل وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً بدون حد أقصً

 ٌكون الجمع بٌن المعاش العسكري وبٌن معاش اإلصابة ومعاش 2010 / 6 / 30     واعتبارا من 
( 5)بدون حدود  (المدنٌة  )الشٌخوخة والعجز والوفاة عن المدة األخٌرة 

 .

 
ــــــــــــــــــــ 

.  من القانون 71مادة  (1)

بالنسبة للمؤمن علٌهم المعاملٌن بكادرات خاصة تتضمن أجر تسوٌة المعاش أجرا اخر بخبلؾ األجر المنصوص علٌه فً قانون التأمٌن االجتماعً ، فٌراعى  (2)

 .فً حدود الجمع بٌن معاش اإلصابة ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة أجر حساب المعاش وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً 

بالنسبة للمعاملٌن بكادرات خاصة ٌكون التقٌد فً حدود الجمع بٌن معاش اإلصابة ومعاش تأمٌن الشٌخوخة والعجز والوفاة عن كل من األجر األساسً  (3)

. من مجموع الحد األقصى ألجر االشتراك األساسً والمتؽٌر وفقا لقانون التأمٌن االجتماعً % 80والمتؽٌر ب 

 . 2009 لسنة 130 من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 71 من المادة 4تعدٌل البند رقم  (4)

 معدلة  بالقانون 1975 لسنة 90 من قانون التقاعد التقاعد والتأمٌن والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 99 من الفقرة الثانٌة من المادة 4البند  (5)

   .2010 لسنة 69رقم 
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 1جدول رقم 
 جدول أمراض المهنة

 

العملٌات و األعمال المسببة لهذا المرض نوع المرض م 

التسمم   1
بالرصاص و 

مضاعفاته 

 أو مركباته أو تداول الرصاص أو أى عمل ٌستدعى استعمال
.  علٌه المواد المحتوٌة

: و ٌشمل ذلك 
. تداول الخامات المحتوٌة على الرصاص 

. فى سبابك (الخردة)صب الرصاص القدٌم و الزنك القدٌم 
الرصاص  أو العمل فى صناعة األدوات من سبابك الرصاص

العمل فى صناعة مركبات الرصاص ،صهر . (الخردة)القدٌم 
تحضٌر و استعمال مٌناء الخزؾ المحتوٌة على . الرصاص
المساحٌق  أو بواسطة برادة الرصاص التلمٌع. رصاص

 أو استعمال البوٌات أو تحضٌر. المحتوٌة على الرصاص 
و كذا أى . ألخ. . الدهانات المحتوٌة على الرصاص  أو األلوان

 أو مركباته أو أبخرة الرصاص أو عمل ٌستدعى التعرض لؽبار
. المواد المحتوٌة علٌه 

التسمم بالزببق       2
و مضاعفاته 

المواد  أو مركباته أو تداول الزببق أو أى عمل ٌستدعى استعمال
أبخرة  أو المحتوٌة علٌه و كذا اى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار

. المواد المحتوٌة علٌه أو مركباته أو الزببق
: وٌشمل ذلك 

العمل فى صناعة مركبات الزببق و صناعة آالت المعامل و 
المقاٌٌس الزببقٌة و تحضٌر المادة الخام فى صناعة القبعات و 

عملٌات التذهٌب و استخراج الذهب وصناعة المفرقعات 
. إلخ. . الزببقٌة 

التسمم بالزرنٌخ      3
و مضاعفاته 

 أو مركباته أو تداول الزرنٌخ أو أى عمل ٌستدعى استعمال
 أو المواد المحتوٌة علٌه و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار

. المواد المحتوٌة علٌه  أو مركباته أو أبخره الزرنٌخ
: و ٌشمل ذلك 

مركباته وكذا العمل فى  أو العملٌات التى ٌتولد فٌها الزرنٌخ
.  مركباته أو صناعة الزرنٌخ أو إنتاج

التسمم باألنتٌمون   4
و مضاعفاته 

 أو مركباته أو تداول األنتٌمون أو أى عمل ٌستدعى استعمال
 ، وكذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار علٌه المواد المحتوٌة

. المواد المحتوٌة علٌه أو مركباته أو أبخره األنتٌمون أو
التسمم بالفسفور       5

و مضاعفاته 
 أو مركباته أو تداول الفسفور أو أى عمل ٌستدعى استعمال

المواد المحتوٌة علٌه ، و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض 
. المواد المحتوٌة علٌه أو مركباته ابخره الفسفورأو أو لؽبار

 التسمم بالبنزول  6
 أو مثٌبلتة أو

 مركباته األمٌدٌة
 أو األزوتٌة أو

تداول هذه المواد و كذا كل عمل  أو كل عمل ٌستدعى استعمال
. ؼبارها أو ٌستدعى التعرض ألبخرتها
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مشتقاتها        و 
مضاعفات ذلك 

التسمم 

التسمم بالمنجنٌز      7
و مضاعفاته  

 أو مركباته أو تداول المنجنٌز أو كل عمل ٌستدعى استعمال
. المواد المحتوٌة علٌه

 أو ؼبار المنجنٌز أو و كذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة
. المواد المحتوٌة علٌه  أو مركباته

: و ٌشمل ذلك 
مركباته و صحنها  أو تحضٌر المنجنٌز أو العمل فى استخراج

. الخ. . و تعببتها 
التسمم بالكبرٌت      8

و مضاعفاته  
 أو مركباته أو تداول الكبرٌت أو كل عمل ٌستدعى استعمال

 المواد المحتوٌة علٌه و كذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة
. المواد المحتوٌة علٌه  أو مركباته أو ؼبار الكبرٌت أو

: و ٌشمل ذلك 
. إلخ..التعرض للمركبات الؽازٌة و ؼٌر الؽازٌة للكبرٌت 

التأثر بالكروم و   9
من  عنه ما ٌنشأ
قرح و 

مضاعفات 

 تداول الكروم أو استعمال أو تولد أو كل عمل ٌستدعى تحضٌر
 أو بٌكرومات الصودٌوم أو كرومات  أو حمض الكرومٌك أو

. أٌة مادة تحتوى علٌه  أو الزنك أو البوتاسٌوم

 أو التأثر بالنٌكل  10
من  عنه ما ٌنشأ
قرح و 

مضاعفات 

 تداول النٌكل أو استعمال أو تولد أو كل عمل ٌستدعى تحضٌر
. مركباته  أو أٌة مادة تحتوى على النٌكل أو مركباته أو

: و ٌشمل ذلك 
. التعرض لؽبار كربونٌل النٌكل 

التسمم بأول   11
أكسٌد الكربون و 

من  عنه ما ٌنشأ
مضاعفات 

كل عمل ٌستدعى التعرض الول اكسٌد الكربون 
: و ٌشمل ذلك 

تولده كما ٌحدث فى الجراجات  أو استعماله عملٌات تحضٌره أو
. إلخ. . و قمابن الطوب و الجٌر 

التسمم بحامض   12
السٌانور و 

مركباته و ما 
ٌنشأ عن ذلك من 

مضاعفات 

 أو تداول حامض السٌانور أو كل عمل ٌستدعى تؽٌٌر استعمال
رذاذ  أو و كذا كل عمل ٌستدعى التعرض ألبخرة مركباته

. المواد المحتوٌة علٌها أو أتربتها أو مركباته أو الحامض

التسمم بالكلور         13
و الفلور و 

البروم و 
مركباتها  

 أو تداول الكلور أو استعمال أو كل عمل ٌستدعى تحضٌر
مركباتها ، و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض  أو البروم أو الفلور

. ؼبارها  أو ألبخرتها أو لتلك المواد

 التسمم بالبترول  14
 أو ؼازاته أو

مشتقاته و 
مضاعفاته 

 أو ؼازاته أو استعمال البترول أو كل عمل ٌستدعى تداول
مشتقاته و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض لتلك المواد ، صلبة 

. ؼازٌة  أو سابلة أو كانت
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التسمم   15
بالكلوروفورم و 

رابع كلورور 

الكربون 

رابع  أو  استعمال الكلوروفورم      أو أى عمل ٌستدعى تداول
 أو كلورور الكربون و كذا أى عمل ٌستدعى التعرض ألبخرتها

. األبخرة المحتوٌة علٌها

التسمم برابع   16
كلورور األثٌن و 

ثالث كلورور 
االثٌلٌن و 
المشتقات 

الهالوجٌنٌة 
األخرى 

للمركبات 
األٌدروكربونٌة 
من المجموعة 

األلٌفاتٌة 

تداول هذه المواد والتعرض  أو أى عمل ٌستدعى استعمال
. األبخرة المحتوٌة علٌها أو ألبخرتها

األمراض              17
و األعراض 

الباثولوجٌة التى 
تنشأ عن 
 أو الرادٌوم

المواد ذات 
 النشاط اإلشعاعى

أشعة إكس  أو

أٌة مادة أخرى ذات  أو أى عمل ٌستدعى التعرض للرادٌوم
. أشعة إكس أو نشاط إشعاعى

سرطان الجلد   18
األولى و 

التهابات و 
تقرحات الجلد و 
العٌون المزمنة  

 أو التعرض للقطران أو تداول أو أى عمل ٌستدعى استعمال
 أو (بما فٌها البارفٌن)الزٌوت المعدنٌة  أو البٌتومٌن أو الزفت
متخلفات هذه المواد ، و  أو منتجات أو أى مركبات أو الفلور

. ؼازٌة  أو سابلة أو كذا التعرض ألٌة مادة مهٌجة أخرى صلبة

تأثر العٌن من   19
الحرارة و ما 
ٌنشأ عنه من 

مضاعفات 

 أو المتواصل للوهج أو أى عمل ٌستدعى التعرض المتكرر
 أو المعادن المحمٌة أو اإلشعاع الصادر عن الزجاج المصهور

حرارة شدٌدة مما ٌؤدى  أو التعرض لضوء قوى أو المنصهرة
. ضعؾ باإلبصار أو إلى تلؾ بالعٌن

أمراض الؽبار   20
الربوٌة 

 (نوموكٌنوزس)
: التى تنشأ عن 

ؼبار السلٌكا  -1
 (سٌلكوزس)

ؼبار  -2
االسبستوس 

أسبستوزس)

 أو أى عمل ٌستدعى التعرض لؽبار حدٌث التولد لمادة السلٌكا
% 5المواد التى تحتوى على مادة السلٌكا بنسبة تزٌد على 

 أو صحنها أو كالعمل فى المناجم و المحاجرأو نحت األحجار
أٌة  أو تلمٌع المعادن بالرمل أو فى صناعة المسنات الحجرٌة   

أعمال أخرى تستدعى نفس التعرض ، و كذا أى عمل ٌستدعى 
التعرض لؽبار االسبستوس و ؼبار القطن و ؼبار الكتان و 

. بودرة التلك لدرجه ٌنشأ عنها هذه األمراض 



                                                                        2014مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                  نوفمبر 
 لتاسعة عشرةالمذكرة ا

 

لٌلً محمد الوزٌري – تأمٌن إصابات العمل فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                    محمد حامد الصٌاد 

      W :  www.elsayyad.net                                                              1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
  

34/69 

 )
ؼبار القطن      -3

و ؼبار 

الكتان 
 )*(بسٌنوزس

ؼبار بودرة  -4
التلك 

 (تلٌكوزس)
)**( 

الجمرة الخبٌثة   21
إنثراكس  

 أو كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض
متخلفاتها بما  أو أجزاء منها و منتجاتها الخام أو تداول رممها

فى ذلك الجلود و الحوافر والشعر والقرون و كذلك العمل فى 
شحن و تفرٌػ البضابع المحتوٌة على منتجات الحٌوانات الخام 

و مخلفاتها أو البضابع التى ٌحتمل أن تكون قد تلوثت بأبواغ 
عن طرٌق الحٌوانات أو  (حوٌصبلت المرض)المرض 
. )*(فضبلتها 

كل عمل ٌستدعى االتصال بحٌوانات مصابة بهذا المرض و السقاوة    22
أجزاء منها   أو تداول رممها

. العمل فى المستشفٌات المخصصة لعبلج هذا المرضمرض الدرن   23
أمراض الحمٌات   24

المعدٌة 
العمل فى المستشفٌات المخصصة لعبلج هذة الحمٌات و 

المخالطة بحكم العمل فى مجاالت األمراض المعدٌة ، و العمل 
مراكز األبحاث المختصة بهذه النوعٌة من  أو فى المعامل
   )**(األمراض

 أو مركباته أو تداول هذا العنصر أو أى عمل ٌستدعى استعمالالتسمم بالبرٌلٌوم   25
.  علٌه المواد المحتوٌة

التسمم   26
بالسٌلٌلٌوم 

 أو مركباته أو أبخرته أو كذا أى عمل ٌستدعى التعرض لؽباره
. المواد المحتوٌة علٌه

األعراض و   27
األمراض الناتجة 

عن التعرض 

كل عمل ٌستدعى التعرض المفاجا اوالعمل تحت ضؽط جوى 
العمل تحت  أو التخلخل المفاجا فى الضؽط الجوى أو مرتفع

. ضؽط جوى منخفض لمدد طوٌلة

                                                
*

 الصادر بتاريخ 269 نشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 31/12/1981 ، و يعمل به اعتباراً من 1981 لسنة 235قرار وزير التأمينات رقم  ( 

27/11/1983 . 

. إضافة غبار الكتان ألمراض الغبار الرئوية و أسبابها:  بيان التعديل 
**

.  تاريخ صدوره – 15/9/1983 و يعمل به اعتباراً من 1983 لسنة 167قرار وزير التأمينات رقم  (

: بيان التعديل  -

. إضافة مرض غبار بودرة التلك ألمراض الغبار الرئوية و أسبابها  -

. إضافة المخالطة بحكم العمل فى مجاالت األمراض المعدية و العمل فى المعامل أو مراكز األبحاث المختصة بنوعية األمراض المعدية  -

تسرى هذه التعديالت على الحاالت السابقة على صدور القرارين المشار إليهما مع صرف الحقوق المالية اعتباراً من تاريخ :  ملحوظة  -

 .صدور كل منهما 
*

   .1994 لسنة 56قرار وزير التأمينات رقم  ( 
**

 . ، تاريخ صدروه5/9/1983 ، و يعمل به اعتباراً من 1983 لسنة 167قرار وزير التأمينات رقم  ( 
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لتؽٌرات الضؽط 
الجوى 

األعراض و   28
األمراض 

الباثولوجٌة التى 
تنشأ عن 

الهرمونات        
و مشتقاتها 

المشتقات  أو كل عمل ٌستدعى التعرض لتأثٌر الهرمونات
. الهرمونٌه

األعمال التى ٌتعرض فٌها العمال لتأثٌر  أو العمل فى الصناعاتالصمم المهنى    29
. العقاقٌر و الكٌماوٌات التى تؤثر على السمع  أو الضوضاء

األعراض   30
والعبلمات 
الباثولوجٌة 

باألطراؾ العلٌا 
الناتجة عن 
اإلهتزازات 
الموضعٌة 

والمصحوبة فً 
صورة األشعة 

بتؽٌرات مفصلٌة 
وعظمٌة فً 
عظام الٌدٌن 

والمفاصل 
الصؽري 

أي عمل ٌستدعً التعرض لبلهتزازات باالطراؾ خاصة إذا 
كان ٌصاحبه برودة فً أعمال الحفر والتخرٌم والمسابك 

والمناجم والمحاجر والصناعات الثقٌلة وؼٌرها 

التسمم بالنترات   31
والنترٌتات 

والنٌتروجلسرٌن 

أي عمل ٌستدعً التعرض أو إستعمال أو تداول هذه المواد 
واألدوٌة  (المفرقعات)خاصة فً الصناعات الحربٌة 
والصناعات الكٌماوٌة وؼٌرها 

التسمم بالكادمٌوم   32
ومضاعفاته 

أي عمل ٌستدعً التعرض أو إستعمال أو تداول الكادٌمٌوم أو 
– مركباته أو المواد المحتوي علٌها مثل الطبلء بالكهرباء 

صناعة الطابرات والسٌارات أو األجهزة االلٌكترونٌة والبوٌات 
والببلستٌك والبطارٌات القلوٌة وؼٌرها 

التسمم بالكحول   33
والجلٌكول 
والكٌتون 
بأنواعها 
المختلفة 

ومضاعفاته 

أي عمل ٌستدعً التعرض أو إستعمال أو تداول هذه المواد 
ومركباتها والمواد المحتوٌة علٌها وٌشمل ذلك الصباؼة 

والتنظٌؾ والطباعة والحرٌر الصناعً والجلود والمطاط 
وؼٌرها 

األمراض الناتجة   34
عن اإلشعاعات 

ؼٌر المؤٌنة 

أي عمل ٌستدعً التعرض لهذه االشعاعات 
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: مثل
األشعة فوق  - أ

. البنفسجٌة

األشعة تحت - ب
الحمراء 

التسمم بمبٌدات   35
األفات 

أي عمل ٌستدعً إستعمال أو تداول أو تصنٌع هذه المواد ، 
وكذلك أي عمل ٌستدعً التعرض لها 

أمراض ٌسببها   36
األكرٌبلمٌد 

واألكرٌلونٌترٌل  

: أي عمل ٌتطلب التعامل مع األكرٌبلمٌد واألكرٌلونٌترٌل مثل 
 Polyacrylamideاألكرٌبلمٌد المتعدد  (إنتاج)تخلٌق - 

. وبعض الكٌماوٌات العضوٌة 
. معامل األسنان واألجهزة التعوٌضٌة - 
. صناعة الورق - 
عملٌات تشؽٌل الخامات المعدنٌة واألصباغ ومواد اللصق  - 
. عملٌات استعادة الزٌت فى صناعة الزٌوت - 
, كٌماوٌات البناء - 
المركبات البولٌمرٌة لؤلكرٌلٌك فى  (إنتاج)عملٌات تخلٌق - 

. صناعة المنسوجات 
تصنٌع المطاط الذي ٌدخل فٌه مركبات اإلستٌرٌن والبٌوتادٌٌن - 

 .
. صناعة الببلستٌك واألكرٌلونٌترٌد - 
 Fumigantsصناعة المدخنات - 

أمراض تسببها   37
المواد 

الصٌدالنٌة  

: صناعة وتحضٌر وتجهٌز المواد والمركبات الصٌدالنٌة مثل - 
المضدات الحٌوٌة ومركبات السلفا ، والمركبات المطهرة - 
. أدوٌة عبلج السرطان المضادة لؤلورام - 
األدوٌة المخدرة مثل المورفٌن ومشتقاته ، والمركبات المهدبة - 

. ، والمواد المستخدمة فى التخدٌر وفى اإلنعاش 
. المركبات المسٌلة للدم - 
. مركبات النٌتروجلسرٌن العبلجٌة - 

أمراض ٌسببها   38
النحاس أو 
مركباته  

: أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة النحاس مثل 
. سبك وتنقٌة ولحام النحاس - 
تصنٌع المنتجات النحاسٌة أو التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها - 

. مثل صناعة الكاببلت الكهربٌة 
المهمات واألدوات التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها - 

والمستخدمة فى أنشطة التشٌٌد والبناء مثل المواسٌر 
. واألنابٌب والخامات النحاسٌة 

إنتاج الكٌماوٌات التى ٌدخل النحاس فى تركٌبها مثل كبرٌتات -  
.  النحاس السامة 

أمراض ٌسببها   39
القصدٌر أو 

مركباته  

: أي عمل ٌتضمن التعرض ألدخنة القصدٌر أو مركباته مثل 
. إستخبلص القصدٌر وتنقٌته وتشؽٌله وتصنٌعه - 
. تصنٌع سبابك من القصدٌر مع معادن أخرى - 
. تصنٌع مركبات القصدٌر مع مواد وعناصر أخرى - 
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. إستخدام القصدٌر فى صناعة أنواع من الزجاج - 
إستخدام القصدٌر فى تصنٌع بعض مواد اللحام وبعض أنواع - 

. العبوات 

. تصنٌع أنواع من األصباغ النسٌجٌة - 
مركبات القصدٌر العضوٌة التى تدخل فى تصنٌع بعض أنواع - 

. مبٌدات الفطرٌات 
 )مركبات القصدٌر التى تدخل فى تصنٌع أنواع من الببلستٌك - 

  (كمادة تثبٌت 

أمراض ٌسببها   40
الزنك أو 
مركباته  

أى عمل ٌتضمن التعرض ألتربة وأدخنة الزنك أو مركباته ، 
: مثل 

. استخراج وإنتاج المعدن أو مركباته - 
. إعادة تصنٌع المعدن أو مركباته - 
.  إستخراج الخبلبط التى ٌدخل فٌها المعدن أو مركباته- 

أمراض ٌسببها   41
األمونٌا  

: أي عمل ٌتضمن التعرض ألبخرة األمونٌا ، مثل 
. إنتاج األسمدة - 
. التخمر العضوي - 
. األعمال التى تؤدي إلى إفراز األمونٌا أو إنتشارها - 

أمراض ٌسببها   42
المذٌبات 
العضوٌة 

متضمنة الهكسان 

أي عمل ٌتضمن التعرض ألبخرة المذٌبات العضوٌة والهكسان 
: مثل 

إنتاج واستخبلص وصنع واستخدام خبلبط ٌدخل فٌها المذٌبات - 
. العضوٌة والهكسان 

تداول وتخزٌن والتخلص من مخلفات المذٌبات العضوٌة - 
. والهكسان 

أزمات ربوٌة   43
بسبب التعرض 

: المهنً لآلتً 
األٌزوسٌنات - 1
المضادات - 2

الحٌوٌة  
الفورما لدهٌد  - 3
المنظفات - 4

التى ٌدخل 
فى تركٌبها 

. الخمابر 
ؼبار الدقٌق - 5

. والحبوب
 

أي عمل ٌتضمن التعرض لمسببات األزمات الربوٌة المهنٌة 
: المذكورة مثل 

استخدام البولً ٌورٌثان فى إنتاج المراتب وحشو الوسابد - 
. وصناعة األسفنج الصناعً ومخلفاتها 

الدهانات والورنٌش وصناعة مواد العزل التى  (بخ)رش -  
. تدخل األٌزوسٌانات فى تركٌبها 

 (القوالب الرملٌة  )أعمال السباكة - 
استخدام أنهٌدرٌدات األحماض فى المعالجة الكٌمٌابٌة إلنتاج - 

. األلكٌد والبولً إستر والراتنجات اإلٌبوكسٌة 
 )الدهانات وصناعـة واستخـدام المواد الؽروٌة  (بخ)رش - 

. ومواد الطبلء والتؽطٌة  (الراتنجات اإلٌبوكسٌة 
استخدام األمٌنات األلٌفاتٌة فى المعالجة الكٌمٌابٌة إلنتاج - 

 (بخ)البولً أمٌدات وتكرٌر النفط ومعالجة المطاط ورش 
الدهانات وتداول المواد الؽروٌة الراتنجٌة اإلٌبوكسٌة ومواد 

. الطبلء والتؽطٌة 

األدوٌة  (تداول  )تصنٌع وتنقٌة وتحضٌر وإعداد وتخزٌن - 
مثل المضادات الحٌوٌة ومستخلصات الؽدد ومصنعاتها 
والمستحضرات السامة للخبلٌا والفطابر النشطة ومواد 
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. التطهٌر والتعقٌم 
. العمل فى أنشطة الرعاٌة الصحٌة والبٌطرٌة - 

التهاب   44
الحوٌصبلت 

الربوٌة ألسباب 
حساسٌة مهنٌة 
خارجٌة المنشأ 

Extrinsic 
Allergic 

Alveolitis 

أي عمل ٌتضمن استنشاق أنواع من األؼبرة العضوٌة أو 
األٌروسوالت الملوثة بالمٌكروبات والفطرٌات الموجودة فى 

: أنشطة العمل مثل 
كافـة األعمال التى ٌتعـرض فٌها العمال إلى استنشـاق - 

األؼبرة الناتجة عن تخزٌن وطحن وتعببة الحبوب الؽذابٌة  
مثل الرٌش  (بقاٌاها  )أعمال تربٌة الطٌور وتداول مخلفاتها - 

والزبل  
العملٌات الزراعٌة أو الصناعٌة التى ٌتعرض فٌها العمال إلى - 

. والتبن  (البجاس  )أؼبرة القش ومصاص القصب 
تصنٌع وتجهٌز األعبلؾ المصنعة باستخدام المواد المذكورة - 

.    أعبله 

أمراض ٌسببها   45
األلمونٌوم أو 

مركباته  

: أي عمل ٌتضمن استنشاق أدخنة األلمونٌوم ، أو مركباته مثل 
 (األلومنٌا أو البوكسٌت  )عملٌات سبك األلومنٌوم من خاماته - 
إضافة بودرة األلومنٌوم ألنواع الطبلء المقاوم وفى عملٌات - 

. التبطٌن والتؽلٌؾ 
عملٌات تصنٌع وإنتاج سبابك األلومنٌوم والمحركات - 

ومكونات المركبات والطابرات وأطر النوافذ واألسطح 
وحاوٌات وأوانً الطعام وكذلك إنتاج الكاببلت واألسبلك 

. الكهربابٌة 
متزامنة النفق   46

الرسؽً ألسباب 
مهنٌة  

األعمال التى تتطلب حركات متكررة أو إجهاد شدٌد أو أوضاع 
: ؼٌر مرٌحة تستمر لفترات طوٌلة مثل 

التعببة والتؽلٌؾ ، وتكرار عملٌات اللؾ والتقطٌع والفك - 
. والتركٌب 

. أعمال مكتبٌة مثل الدق على لوحة المفاتٌح - 
. أعمال الحٌاكة والؽزل والنسج - 
. أعمال الحمل والتفرٌػ والتقل والتحرٌك - 
. أعمال البناء والتشٌٌد - 
. أعمال االهتزازات التى تؤثر على عموم الجسم - 
سابقً الشاحنات والمركبات الثقٌلة وأجهزة البناء الثقٌلة  - 
. أفراد التمرٌض - 

االعتبلل النفسً   47
ما بعد التعرض 

. لحادث جسٌم  
Post- 

traumatic 
stress 

disorder  

. التواجد فى مجال حادث جسٌم 

السرطان المهنى   48
الذي تسببه مواد 

األعمال التى ٌتعرض العاملون فٌها إلى مسببات السرطان 
: المهنً مثل 
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مسرطنة 
تضمنتها قابمة 
الوكالة الدولٌة 

ألبحاث 
السرطان كمواد 

مؤكدة التسبب 
فى السرطان 
الذي ٌصٌب 
: اإلنسان مثل 

البنزٌدٌن 
وأمبلحه ، ثنابً 

كلورومٌثٌل – 
إٌثر ، قطران 
الفحم والزفت 
– والسناج ، بٌتا 
نافثٌل أمٌن ، 
 )فٌنٌل كلوراٌد 
،  (كلورٌد الفنٌل 
الداٌوكسٌن ، 

أنواع من ؼبار 
الخشب ، 
. البٌرٌلٌوم 

. العاملون فى تقطٌر الفحم - 
. العاملون فى عملٌات تتطلب حرق الوقود وفى الجراجات - 
العاملون فى تصنٌع البولً فٌنٌل كلوراٌد من مونومر       - 

. كلورٌد الفٌنٌل 
العاملون فى تصنٌع أو تجهٌز أو اضافة أى من المواد - 

. المسرطنة المحددة 
   

 
: حظات مال
 وٌسري 4/1/2004 بتارٌخ 2004 لسنة 1 أضٌفت بالقرار الوزاري رقم 35 إلً 30األمراض من  - 1

هذا القرار علً الوقابع السابقة علً تارٌخ صدوره مع عدم صرؾ فروق مالٌة عن الفترة السابقة علً 
 . التعدٌل

 30/5/2013وٌعمل به من تارٌخ صدوره فى   2013 لسنة 54بموجب قرار وزٌر التأمٌنات رقم  - 2

  وٌسري هذا التعدٌل على الوقابع السابقة على تارٌخ صدور هذا القرار ، مع عدم صرؾ فروق مالٌة 
. عن الفترة السابقة على التعدٌل 

: تم اآلتً 
( . 31)،  (24)،  (19)،  (11)استبدال البنود  – أ

 . 48 الً 36اضافة البنود من  -  ب
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        2014مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                  نوفمبر 
 لتاسعة عشرةالمذكرة ا

 

لٌلً محمد الوزٌري – تأمٌن إصابات العمل فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                    محمد حامد الصٌاد 

      W :  www.elsayyad.net                                                              1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
  

40/69 

 (1) (2)جدول رقم 
 تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى: أوالً 

 

العجز المتخــــلف م 
النسبة المئوٌة 
لدرجة العجز 

% 80بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ   1

% 75بتر الذراع األٌمن إلى ما فوق الكوع   2

% 65 بتر الذراع األٌمن تحت الكوع  3

% 70 بتر الذراع األٌسر إلى الكتؾ  4

% 65 بتر الذراع األٌسر إلى ما فوق الكوع  5

% 55 بتر الذراع األٌسر تحت الكوع   6

% 65 بتر الساق فوق الركبة   7

% 55 بتر الساق تحت الركبة   8

% 55 الصمم الكامل   9

% 35 فقد العٌن الواحدة  10

أٌمن أٌسر    

% 30% 25 بتر اإلبهام   11

12  

% 18% 15 بتر السبلمٌة الطرفٌة لئلبهام

% 12% 10 بتر السبابة 

% 6% 5 بتر السبلمٌة الطرفٌة للسبابة

% 10% 8 .بتر السبلمٌتٌن الطرفٌة و الوسطى للسبابة

13  

% 10% 8 بتر الوسطى 

% 5% 4 بتر السبلمٌة الطرفٌة الوسطى 

% 8% 6 بتر السبلمٌتٌن الوسطى والطرفٌة

14 (2 )

% 6 % 5  بتر أصبع بخبلؾ السبابة و اإلبهام و الوسطى 

2.5 بتر السبلمٌة والطرفٌة 
 %

3 %

% 5% 4 بتر السبلمٌتٌن الطرفٌتٌن

% 60 بتر الٌد الٌمنى عند المعصم  15

% 50 بتر الٌد الٌسرى عند المعصم   16

% 45 بتر القدم مع عظام الكاحل  17

% 35 بتر القدم دون عظام الكاحل  18

% 30 بتر رؤوس مشطٌات القدم كلها  19

% 10 بتر األصبع المشطٌه الخامسة للقدم  20

% 10 بتر إبهام القدم و عظمة مشطه  21

% 5 بتر اإلصبع القدم بخبلؾ السبابة   22

% 4 بتر السبلمٌة الطرفٌة إلبهام القدم  23

                                                
1

. 1978 لسنة 137أضيفت حاالت جديدة بالقرار الوزارى رقم  ( 
2

  .31/10/1989 فى 247 العدد –الوقائع المصرية - 1989 لسنة 64 بالقرار الوزارى رقم 14استبدل البند  ( 
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% 3 بتر السبلمٌة الطرفٌة لسبابة القدم  24

% 3 بتر أصبع القدم بخبلؾ السبابة و اإلبهام  25

 
: ٌراعى فى تقدٌر درجات العجز فى حاالت الفقد العضوى ما ٌأتى

معوقات لحركات المفاصل  أو أن تكون الجراحة قد التأمت التباما كامبل دون تخلؾ  أٌة مضاعفات  -1
ؼٌرها  أو المضاعفات الحسٌة أو االلتهابات ، أو  التكلسات ، أو التلفٌات ، أو المتبقٌة، كالندبات ،

. وتزداد درجات العجز تبعا لما ٌتخلؾ من هذه المضاعفات
فى حالة وجود مضاعفات لحالة البتر فٌجب وصؾ الحالة المسببة للعجز والمضاعفات فى الشهادة  -2

. الطبٌة كما تحدد درجات اإلعاقة فى كل حركة على تلك المفاصل بالنسبة الى القواعد الطبٌعٌة
. نقص الحساسٌة و نوعها أو فى حالة وجود مضاعفات حسٌة ٌجب تحدٌد مكانها و مدى زٌادة -3
إذا كان المصاب أعسراً قدرت درجات عجزه الناشبة عن إصابات الطرؾ العلوى األٌسر بذات النسب  -4

. المقررة لهذا العجز فى الطرؾ األٌمن
إذا عجز أى عضو من أعضاء الجسم المبٌنة أعبله عجزا كلٌا مستدٌما عن أداء وظٌفته أعتبر ذلك  -5

العضو فى حكم المفقود و إذا كان ذلك العجز جزبٌا قدرت نسبته تبعا لما أصاب العضو من عجز عن 
. أداء وظٌفته

أكثر من  أو   إذا نتج عن اإلصابة فقد جزء55 من المادة 3فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فى البند  -6
أحد أعضاء الجسم المبٌنة بالجدول قدرت النسبة المبوٌة لدرجة العجز فى حدود النسبة المقررة لفقد ذلك 

. العضو و ال ٌجوز بأى حال من األحوال أن تتعداها
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 فى حاالت فقد اإلبصار: ثانٌاً 
 

درجة اإلبصار 

(1 )

نسبة قوة 

اإلبصار 
(2 )

نسبة فقد 

( 3)اإلبصار 

درجة عجز 

العٌن المصابة 
(4 )

6/6 100.0  - -

6/9 91.5 8.5 2.90 

6/12 83.6 16.4 5.74 

6/18 69.9 30.0 10.53 

6/24 58.5 41.5 14.52 

6/36 40.0 60.0 24.00 

6/60 20.0 80.0 28.00 

5/60 14.0 86.0 30.10 

4/60 8.2 91.0 32.13 

3/60 2.1 97.9 34.26 

2/60 0.6 99.4 34.79 

 35.00 100.0-  فأقل 1/60

 
:  وٌراعى فى تقدٌر العجز المتخلف عن فقد اإلبصار ما ٌأتى

أن تقدر درجة العجز الناشا من ضعؾ إبصار العٌن بواقع الفرق بٌن درجة العجز المقابلة لدرجة  -1
اإلبصار للعٌن قبل اإلصابة و بعدها إذا كان هناك سجل ٌوضح درجة اإلبصار بتلك العٌن قبل اإلصابة   

 (. 4عمود )
. 6/6فى حالة عدم و جود سجل بحالة اإلبصار قبل اإلصابة ٌعتبر أن العٌن كانت سلٌمة -2
 ٌراعى فى حالة إصابة العٌن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة فقد 1مع مراعاة أحكام البند  -3

 ( . 3عمود )% 100اإلبصار بها على اعتبار أن اإلبصار الكامل لتلك العٌن 
.  فى حالة فقد إبصار العٌن الوحٌدة ٌعتبر عجزا كامبل -4
 ٌراعى فى حالة اإلصابة بكلتا العٌنٌن أن تقدر درجة العجز على أساس نصؾ 1مع مراعاة أحكام البند  -5

(.  3عمود  )% 50مجموع قوة أبصار كل منهما أى اعتبار أن اإلبصار لكل عٌن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        2014مذكرات فً التأمٌنات االجتماعٌة                                                                                  نوفمبر 
 لتاسعة عشرةالمذكرة ا

 

لٌلً محمد الوزٌري – تأمٌن إصابات العمل فً قانون التأمٌن اإلجتماعً                                                    محمد حامد الصٌاد 

      W :  www.elsayyad.net                                                              1975 لسنة 79الصادر بالقانون رقم 
  

43/69 

 فى حالة فقد السمع: ثالثا
 

.   دٌسبل لكل من األذنٌن 15ٌعتبر السمع سلٌما إذا كان ضعؾ السمع ال ٌتجاوز  -1
تحسب نسبة فقد السمع لؤلذن الواحدة بواقع درجة ونصؾ درجة مبوٌة  نظٌر فقد دٌسبل واحد من  -2

  دٌسبل15القدرة السمعٌة فٌما ٌزٌد على 
 دٌسبل 85إذا كان متوسط الضعؾ فى القدرة السمعٌة لؤلذنٌن ٌصل إلى % 100تعتبر نسبة فقد السمع  -3

.  من العجز الكلى % 55وتعتبر درجة العجز المختلؾ فى هذه الحالة 
: وٌراعى فى تقدٌر درجات العجز المتخلف عن فقد السمع ما ٌلى 

 100 إلى 125أن ٌقاس فقد السمع بالنسبة لمتوسط القدرة السمعٌة لؤلصوات التى ٌبلػ ترددها من  -1
مع مراعاة أن ٌتم تقدٌر ضعؾ السمع بجهاز قٌاس السمع الكهربابى إلمكان الوصول . سٌكل ثانٌة 

.  بسهولة إلى هذه الدرجات من الذبذبات التى ال ٌسهل عملها بالشوكة الرنانة 
أن تقدر درجة العجز الناشا عن ضعؾ السمع بواقع الفرق بٌن درجة السمع قبل اإلصابة وبعدها إذا  -2

.  كان هناك سجل ٌوضح تلك الدرجة 
تبعا لسن العامل المصاب أى ٌضاؾ % 100فى حالة عدم وجود سجل بحالة السمع ٌعتبر السمع سلٌما  -3

.  45 دٌسبل لكل سنة تزٌد على 1/2
 ٌراعى فى حالة إصابة األذن الوحٌدة أن تقدر درجة العجز طبقا لنسبة السمع 2مع مراعاة أحكام البند  -4

.  من السمع الكامل % 100لتلك األذن على اعتبار أن سمعها ٌعادل 
 ٌراعى فى حالة إصابة األذنٌن بدرجات متفاوتة من ضعؾ السمع أن تقدر 4مع مراعاة أحكام البند  -5

:  نسبة السمع تبعا للنظام اآلتى 
= النسبة المبوٌة لفقد السمع باألذنٌن معا  - أ

نسبة فقد السمع فى األذن األضعؾ + 5× نسبة فقد السمع فى األذن األقوى 
6 

من % 55من فقد السمع تعادل % 100تحسب درجة العجز المتخلؾ على أساس أن نسبة  - ب
.  العجز الكامل 

.   وٌشترط فى جمٌع ما تقدم أن تكون حالة العجز قد استقرت استقراراً تاما
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أمثلة تطبٌقٌة 
 

حساب معاش وتعوٌض الدفعة الواحدة عن إصابة العمل : أوال 
عن كل من األجر األساسً واألجر المتغٌر 

 
( 1)مثال رقم 

 من مدة تٌن األخٌرتٌنتوفى مؤمن علٌه نتٌجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري األساسً خبلل السن
.  جنٌها 150شتراكه فً التأمٌن إ

.  جنٌها 120% = 80 × 150= إذا معاش اإلصابة عن األجر األساسً 
 

( 2)مثال رقم 
 تٌنثبت عجز مؤمن علٌه عجزا كامبل نتٌجة إصابة عمل وكان متوسط أجره الشهري األساسً خبلل السن

حالٌا االساسً فرض جدلً حٌث أن الحد األدنى لؤلجر  ) جنٌها 22شتراكه فً التأمٌن إ من مدة تٌناألخٌر
وذلك إلٌضاح ضرورة مراعاة أال ٌقل معاش العجز الكامل أو –  جنٌه 141.75( = 1/7/2014 من )

 . ( جنٌها 20الوفاة اإلصابٌة عن 
ٌرفع إلى الحد األدنى الرقمً  ) جنٌه 17.60% = 80 × 22= إذا معاش اإلصابة عن األجر األساسً 

 . ( جنٌها 20
 

( 3)مثال رقم 
توفى مؤمن علٌه نتٌجة إصابة عمل وكان مشتركا عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ الوفاة ، وكان متوسط أجره 

 جنٌها حتى تارٌخ وقوع الوفاة مضافا إلٌه 20خبلل مدة إشتراكه الفعلى عن هذا األجر  )الشهرى المتؽٌر 
(   عن كل سنة كاملة من مدة إشتراكه الفعلً فً هذا األجر%  3

  اجنٌه 16.00 %  = 80 × 20=  إذا معاش الوفاة اإلصابٌة عن األجر المتؽٌر
:  مالحظة

. ال ٌطبـق بشـأن المعاش اإلصابى عـن األجر المتؽٌر أحكـام الحد األدنى الرقمى للمعاش 
 

( 4)مثال رقم 
عن كل سنة %  3مضافا إلٌه  بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كان متوسط أجره الشهرى المتؽٌر

.  جنٌه  500كاملة من مدة إشتراكه الفعلً فً هذا األجر 
 جنٌه  400.00 % = 80 × 500= إذا معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر 

 
( 5)مثال رقم 

ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا كامبل نتٌجة إصابة عمل وكان مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ حدوث اإلصابة 
. ولكن بإعتباره كان عامبل موسمٌا فقد إنتهت مدة التعاقد قبل ثبوت العجز – 

وحٌث كان مشتركا عن األجر المتؽٌر حتى تارٌخ إنتهاء الخدمة وحٌث كان متوسط األجر المتؽٌر عن مدة 
 200= عن كل سنة كاملة من مدة اإلشتراك الفعلى فٌه  % 3اإلشتراك الفعلى فى هذا األجر وبعد إضافة 

جنٌه  
 جنٌها 160.00% = 80 × 200= إذا معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر 
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( 6)مثال رقم 
توفى مؤمن علٌه خبلل فترة تعطله عن العمل وذلك نتٌجة إصابة عمل كانت قد حدثت له أثناء العمل ، 

وكان مشتركا عن األجر المتؽٌر فى تارٌخ حدوث اإلصابة وحتى تارٌخ إنتهاء الخدمة ، وكان متوسط أجره 
.  جنٌها 120الشهرى المتؽٌر خبلل مدة إشتراكه الفعلى عن هذا األجر 

.  جنٌها 96 % = 80 × 120= إذا معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر 
 

( 7)مثال رقم 
 وكان فى تارٌخ ثبوت العجز مشتركا عن األجر 31/10/2014ثبت عجز مؤمن علٌه عجزا كامبل بتارٌخ 

. األساسى واألجر المتؽٌر 
أول الشهر  ) 1/10/2013إذا ٌستحـق معـاش العجز الكـامل اإلصـابى عـن كـل من األجرٌن إعتبارا من

 . (الذى ثبت فٌه العجز 
 

( 8)مثال رقم 

اإلصابً بتارٌخ  سنة بالعجز الكامل 18إنتهت خدمة أحد العاملٌن بالقطاع الخاص ممن تقل سنهم عن 
.  وكان ال ٌتقاضى أجرا 11/11/2013

 . جنٌهات 10إذا ٌكون معاش العجز الكامل اإلصابى فى هذه الحالة مقداره 
 

( 9)مثال رقم 

اإلصابً بتارٌخ إنتهت خدمة أحد التبلمٌذ الصناعٌٌن بإحدى شركات القطاع العام بالوفاة نتٌجة إصابة عمل 
. ولم ٌكن ٌتقاضى أجرا  11/11/2013

. جنٌها إعتبارا من أول الشهر الذى وقعت فٌه الوفاة 10إذا ٌستحق المعاش للمستحقٌن عنه ومقداره 
 

( 10)مثال رقم 

 40لم تكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزا جزبٌا بنسبة  (1)بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 
من المثال  ) 120 = وكان هذا العجز منهٌا للخدمة ، إذا معاش العجز الجزبى عن األجر األساسى% 
 جنٌها 48.00%=40(×1رقم

. وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزبى 
 

( 11)مثال رقم 
لم ٌكن عجزه كامبل ولكنه كان قد ثبت عجزه عجزا جزبٌا  ( 2 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

من  )  20= ولم ٌكن هذا العجز منهٌا للخدمة ، إذا معاش العجز الجزبى عن األجر األساسً % 50بنسبة 
جنٌهات 10.00 = %50× (2 المثال رقم

، فإن المعاش ٌستحق من  11/11/2014وبفرض أن تارٌخ ثبوت العجز فى هذا المثال كان 
12/11/2014 . 

:  كما ٌلى  2013 نوفمبروٌحدد المعاش المستحق عن جزء شهر 
  ٌوم 19 = 11 – 30= عدد األٌام المتبقٌة من الشهر 

  جنٌه 6.33 = 19/30× 10= المعاش المستحق عن جزء الشهر 
 

( 12)مثال رقم 
% 60لم ٌكن قد توفى ولكن ثبت عجزه عجزا جزبٌا بنسبة  (3)بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

. وكان هذا العجز منهٌا للخدمة 
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 جنٌه 9.60%=60(×3 من المثال رقم)16= إذا معاش العجز الجزبى عن األجر المتؽٌر
. وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزبى 

 
( 13)مثال رقم 

 70لم  ٌكن قد وقعت وفاته ولكن ثبت عجزه عجزا جزبٌا بنسبة  (4)بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 
. وكان هذا العجز منهٌا للخدمة % 

 جنٌها  280.00 % = 70 × 400= إذا معاش اإلصابة عن األجر المتؽٌر 
. وٌستحق هذا المعاش من أول الشهر الذى ثبت فٌه العجز الجزبى 

 
( 14)مثال رقم 

%. 80كـان قد ثبت عجزه عجزا جزبٌا بنسبة  ( 8رقم  )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال 
ال ٌستحق معاش عجز جزبً إصابى حٌث أنه من العاملٌن الذٌن ال ٌتقاضون أجرا وٌقتصر حقهم فى 

.  المعاش فى تأمٌن إصابات العمل على حالتى العجز الكامل اإلصابى والوفاة اإلصابٌة فقط
 

( 15)مثال رقم 
لم تكن قد وقعت وفاته ولكن كان قد تخلؾ لدٌه عجزا جزبٌا  ( 9 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

 % . 90بنسبة 
ال ٌستحق معاش عجز جزبى إصابى حٌث أنه من العاملٌن الذٌن ال ٌتقاضون أجرا وٌقتصر حقهم فى 

. المعاش فى تأمٌن إصابات العمل على حالتى العجز الكامل اإلصابى والوفاة اإلصابٌة فقط 
 

( 16)مثال رقم 
ولم تكن اإلصابة متعمدة أو نتٌجة  % 25كانت نسبة العجز  ( 10 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

. سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن علٌه 
إذا تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر األساسى  

 جنٌها 1440=شهرا48%×25(×1 من المثال رقم )120                           =
 

( 17)مثال رقم 
. كانت نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود  (16 رقم )بفرض أن إصابة المؤمن علٌه بالمثال السابق 

 % . 25إذا ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى عن األجر األساسى حٌث أن نسبة العجز لم تجاوز 
 

( 18)مثال رقم 
 % . 30كانت  ( 17رقم  )بفرض أن نسبة العجز فى المثال السابق 

إذا ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى عن األجر األساسى رؼم أن اإلصابة نتٌجة سوء سلوك فاحش 
 % . 25ومقصود ، وذلك ألن نسبة العجز قد جاوزت 

:  وٌحدد تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر األساسى كما ٌلى 
 جنٌها  1728.00=  شهرا 48 % × 30×  (معاش العجز الكامل  ) 120  
 

( 19)مثال رقم 

 وءولم تكن اإلصابة نتٌجة تعمد المؤمن علٌه أو نتٌجة س%10 كانت(12رقم)بفرض أن نسبة العجز بالمثال
. سلوك فاحش ومقصود من جانبه 

=  إذا تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن األجر المتؽٌر 
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جنٌه 76.80 = شهرا48× %10 ( معاش العجز الكامل  )16            
 

( 20)مثال رقم 

 % . 20كانت  ( 14رقم  )بفرض أن نسبة العجز بالمثال 
 ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى حٌث أن المؤمن علٌه من العاملٌن الذٌن ال ٌتقاضون أجرا وٌقتصر 

. حقهم فى تأمٌن إصابة العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل والوفاة اإلصابٌة فقط
 

( 21)مثال رقم 

 % . 30كانت  ( 15 )بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم 
ال ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة إصابى حٌث أن المؤمن علٌه من العاملٌن الذٌن ال ٌتقاضون أجرا وٌقتصر 

حقهم فى تأمٌن إصابات العمل على إستحقاق المعاش فى حالتى العجز الكامل اإلصابى والوفاة اإلصابٌة 
. فقط 

 
( 22)مثال رقم 

% 20كانت (2)بفرض أن نسبة العجز بالمثال رقم 
جنٌها طبقا لما سبق بٌانه بالمثال  20ٌحدد تعوٌض الدفعة الواحدة على أساس معاش العجز الكامل بحد أدنى 

  2رقم 
جنٌه 17.60 % = 80 × 22=  معاش العجز الكامل 

جنٌها  20.00     ٌرفع إلى الحد األدنى الرقمى        
 جنٌها 192.00=  شهرا 48 %  × 20 × 20=تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى 
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تكرار اإلصابة : ثانٌا 
 

( 1)مثال رقم 

من 11تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل ترتب علٌها بتر إبهام ٌده الٌمنى ، وعلى ذلك فإنه طبقا للبند رقم
فقد  ،1975 لسنة 79 المرفق بقانون التأمٌن اإلجتماعى الصادر بالقانون رقم 2القسم أوال من الجدول رقم 
%. 30 حددت درجة العجز بنسبة

وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة عمل جدٌدة ترتب علٌها بتر ٌده الٌمنى عند المعصم  وحٌث أنه طبقا للبند 
، وحٌث  % 60سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة  (2) من القسم أوال من الجدول رقم 15رقم 

لذلك فإن – وهو جزء من الٌد الٌمنى حتى المعصم % 30سبق تحدٌد درجة عجز عن بتر إبهام الٌد الٌمنى 
تقدٌر نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة ٌمثل الفرق بٌن النسبة المحددة لبتر الٌد الٌمنى حتى المعصم والنسبة 

% 30%=  30 - % 60= المحددة لبتر إبهام الٌد الٌمنى أى
 

( 2)مثال رقم 

وحٌث أنه - بفرض أن إصابة العمل الجدٌدة فى المثال السابق ترتب علٌها بتر ٌده الٌسرى عند المعصم 
، % 50 سالؾ الذكر تكون نسبة العجز فى هذه الحالة 2من القسم أوال من الجدول رقم 16طبقا للبند رقم 

لذلك فإن تقدٌر نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة تكون – وحٌث لم ٌسبق تحدٌد درجة عجز عن هذا العضو 
: ولذلك تصبح إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن كما ٌلى  % 50
نسبة العجز عن اإلصابة األولى  %  30
نسبة العجز عن اإلصابة الثانٌة   % 50
إجمالى نسب العجز  % 80

 
( 3)مثال رقم 

 : سالؾ الذكر نسب العجز األتٌة 2تضمن القسم أوال من الجدول رقم 
 

النسبة المبوٌة لدرجة العجز العجز المتخلؾ رقم 

11 
12 
13 
14 
15 

بتر اإلبهام الٌمنى 
بتر السبابة الٌمنى 
بتر الوسطى الٌمنى 

بتر إصبع أٌمن بخبلؾ اإلبهام والسبابة والوسطى 
بتر الٌد الٌمنى عند المعصم 

30 %
12 %
10 %
06 %
60 %

 
وعلى ذلك فإنه إذا ما إفترضنا إصابة مؤمن علٌه بحادث عمل أدى إلى بتر كل من األصابع الثبلث الٌمنى 

 . (الخنصر ، البنصر ، الوسطى  )األتٌة 
:-  إذا تكون نسبة العجز فى هذه الحالة كما ٌلى 

 %  12  =  2 %  ×  6=   الخنصر ، البنصر  
  %10      =  =             الوسطى             

 % 22جملة نسبة العجز المتخلؾ عن هذه اإلصابة       
وطبقا لنسب ي وبفرض تعرض المؤمن علٌه إلصابة عمل جدٌدة أدت إلى بتر كل من اإلبهام والسبابة الٌمن

 :  الجدول تكون نسبة العجز عن هذٌن اإلصبعٌن كما ٌلى
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 %  30 اإلبهام                     
  % 12  السبابة                    

                                     42  % 
ونظرا  ألن األصابع الخمس التى تعرضت للبتر نتٌجة لئلصابتٌن المتتالٌتٌن تقع فى الٌد الٌمنى،وحٌث أن 

%  64%=42% +22=إجمالى نسب العجز عن هذه األصابع
إذا تحدد % . 60وحٌث تزٌد هذه النسبة على نسبة العجز المترتبة على بتر الٌد الٌمنى عند المعصم وهى 

درجة العجز عن اإلصابة األخٌرة بمقدار الفرق بٌن النسبة الخاصة ببتر الٌد الٌمنى عند المعصم وبٌن نسبة 
%  38%=22%- 60=العجز السابق تحدٌدها عن اإلصابة األولى كما ٌلى 

 
( 4)مثال رقم 

 من أوال من 1تعرض مؤمن علٌه لحادث عمل أدى إلى بتر الذراع األٌمن إلى الكتؾ وطبقا للبند رقم 
وبتارٌخ الحق تعرض لحادث عمل آخر  % 80 سالؾ الذكر فقد حددت نسبة العجز بمقدار 2الجدول رقم 

من الجدول المشار إلٌه فقد حددت نسبة العجز 17أدى إلى بتر أحد قدمٌه مع عظام الكاحل،وطبقا للبند
% . 45بمقدار

 % . 100وحٌث أن مجموع نسبتى العجز عن اإلصابتٌن تزٌد على 
نسبة عجز اإلصابة األولى  %      80
   نسبة عجز اإلصابة الثانٌة  %   45

إجمالى نسب العجز  %    125
لذلك فإنه فى تسوٌة مستحقاته عن اإلصابتٌن ٌراعى أن ٌكون ذلك على أساس نسبة عجز إجمالٌة مقدارها 

 . (عجز كامل  ) % 100
 

( 5)مثال رقم 
وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل ؼٌر متعمدة أو نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانبه ترتب علٌها 

: وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز كما ٌلى  % 20نسبة عجز مقدارها 
 جنٌه  200عن األجر األساسى                            - 1
 جنٌها 150          عن األجر المتؽٌر                    - 2

: وقد حددت مستحقاته عن هذه اإلصابة كما ٌلى 
 جنٌها 1536= شهر48%×20%×80×200=تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى
  جنٌها 1152= شهر48%×20%×80×150=تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر 

  جنٌها 2688                          جملة التعوٌض عن اإلصابة األولى                
ترتب علٌها نسبة عجز  (تكرار إصابة  )وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى ؼٌر متعمدة 

: وكان متوسط أجره فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى % 10مقدارها 
 جنٌها 250عن األجر األساسى                  - 1
 جنٌه  100عن األجر المتؽٌر                    - 2

% 35وهى أقل من % 30% = 10%+20=وحٌث أن إجمالى نسب العجز عن اإلصابة األولى والثانٌة
لذلك تحدد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط وعلى أساس متوسط األجر فى 

:   تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى 
جنٌها 960 =شهر 48%× 10%× 80× 250=تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى
جنٌها 384=   شهر48%×10%× 80× 100=  تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر

جنٌها 1344                     جملة التعوٌض عن اإلصابة الثانٌة                           
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( 6)مثال رقم 
لم ٌتم تعوٌضه عنها حٌث ثبت % 10وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل أدت إلى تخلؾ نسبة عجز مقدارها 

. تعمده إصابة نفسه 
ثبت من التحقٌق أنها كانت % 15وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة أخرى تخلؾ عنها نسبة عجز مقدارها 

. نتٌجة سوء سلوك فاحش من جانبه 
ضه يفإنه ال ٌتم تعو (% 15الثانٌة  + ) (% 10األولى  )% 35ونظرا ألن إجمالى نسب العجز لم تبلػ 

% . 25أٌضا عن اإلصابة الثانٌة بإعتبارها نتٌجة سوء سلوك فاحش ولم تجاوز نسبتها 
 

( 7)مثال رقم 
. كانت إصابته األولى ؼٌر متعمدة وتم تعوٌضه عنها  ( 6 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

وحٌث اإلصابة الثانٌة نتٌجة سوء سلوك فاحش % .35نظرا ألن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن لم تبلػ 
. فإنه ال ٌتم تعوٌضه عن هذه اإلصابة % 25من جانبه ولم تجاوز نسبتها 

 
( 8)مثال رقم 

كانت إصابته الثانٌة ؼٌر متعمدة ولٌست بسبب سوء سلوك فاحش  ( 6 )بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 
. من جانبه 

رؼم أنه لم ٌستحق تعوٌض إصابى عن اإلصابة األولى لتعمده إصابة نفسه ، إال انه ٌتـم تعوٌضه بالنسبـة 
وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز  (%15)لئلصابة الثانٌـة وذلك على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط

. عن هذه اإلصابة 
 

( 9)مثال رقم 
ثبت من التحقٌق أنها متعمدة ولذلك لم % 20تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 

. ٌتم تعوٌضه عنها 
ثبت من % 10نتج عنها نسبة عجز مقدارها  (تكرار اصابة  )وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة أخرى 

: - التحقٌق اٌضا أنها متعمدة وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى 
 جنٌه  100األجر األساسى                         - 1
   جنٌها 50   األجر المتؽٌر                        - 2

 % . 35نظرا ألن إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن تقل عن 
نسبة عجز اإلصابة األولى  %    20
سبة عجز اإلصابة الثانٌة  ن%    10
إجمالى نسب العجز %    30

وثبت من التحقٌق أنها متعمدة ؛ فإنه ال ٌتم % 25ونظرا ألن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة ال تزٌد على 
. تعوٌضه أٌضا عن هذه اإلصابة 

 
( 10)مثال رقم 

. لم تكن متعمدة ، وكان قد تم تعوٌض المؤمن علٌه عنها  ( 9رقم  )بفرض أن اإلصابة األولى فى المثال 
ال ٌؽٌر ذلك من النتٌجة التى تم التوصل إلٌها بالمثال المشار إلٌه من عدم إستحقاق المؤمن علٌه للتعوٌض 

% . 25عن اإلصابة الثانٌة حٌث أنها متعمدة ولم تجاوز نسبة العجز المتخلؾ عنها 
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( 11)مثال رقم 
لم تكن متعمدة ، فى هذه الحالة ٌستحق تعوٌض الدفعة الواحدة  ( 9رقم  )بفرض أن اإلصابة الثانٌة بالمثال 

: عن نسبة العجز عن اإلصابة األخٌرة وٌحدد كما ٌلى 
جنٌها 384= شهر 48%× 10%× 80× 100= تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى 
 جنٌها192= شهر 48× %10%× 80  × 50 =  تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر 

جنٌها         576                                   جملة التعوٌض                                     
 

( 12)مثال رقم 

وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت % 20تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 
: العجز كما ٌلى 

جنٌه 200عن األجر األساسى            - 1
جنٌه 300     عن األجر المتؽٌر         - 2

: وقد تم تعوٌضه عن هذه اإلصابة كما ٌلى 
جنٌها 1536=شهرا48%×20%×80×200=تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى- 1
 جنٌها 2304=شهرا48%×20%×80×300 = تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر- 2

 جنٌها 3840                                                                                      
، ولم % 30نتج عنها نسبة عجز مقدارها  (تكرار إصابة  )وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى 

: تؤدى هذه النسبة إلى إنهاء خدمته ، وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما ٌلى 
جنٌه  100عن األجر األساسى                - 1
  جنٌها 50عن األجر المتؽٌر                 - 2

%  35ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت 
%   50    %( =30اإلصابة الثانٌة  + ) (%20اإلصابة األولى )

لذلك فإنه ٌستحق معاشا عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر 
: ٌحدد كما ٌلى 

جنٌها 40=  %50%×80×100=معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر األساسى- 1
جنٌها 20%  =50% ×80×50  =  معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر المتؽٌر-2

جنٌها 60=                                           جملة المعاش المستحق                      
. وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من الٌوم التالى لثبوت نسبة العجز األخٌرة حٌث لم ٌؤدى إلى إنهاء الخدمة 

 فإنه ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن 2013/ 11/11وبفرض أن نسبة العجز األخٌرة قد ثبتت ٌوم 
: من أوال وذلك كما ٌلى  (11)جزء الشهر الذى ثبت فٌه العجز وفقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم

ٌوم  19 = 11-30= عدد األٌام المتبقٌة من الشهر 
.  جنٌه 34.55 = 19/30 × 60= المعاش المستحق عن جزء الشهر 

 
( 13)مثال رقم 

، وقد أدت إلى إنهـاء الخدمـة وبذلك %90كانت (12رقم)بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال السابق 
%  35تكون جملة نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت 

 %  110% ( = 90اإلصابة الثانٌة  + ) (% 20اإلصابة األولى  )
: وذلك كما ٌلى  (عجز كامل)%100 وعلى ذلك تعتبر نسبة العجز التى تحدد على أساسها المستحقات

جنٌها 80=  % 80 × 100= معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى - 1
ا جنٌه40=  %  80  × 50=  معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر المتؽٌر  - 2

جنٌها 120  =                           جملة المعاش المستحق                              
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 وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة حٌث أدت إلى إنهاء 
. الخدمة

 
( 14)مثال رقم 

فى هذه الحالة تحدد –  (عجز كامل  ) % 100كانت  ( 12رقم  )بفرض أن نسبة العجز الثانٌة فى المثال 
وٌستحق .  عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر 13المستحقات طبقا لما سبق بٌانه فى المثال رقم 

. المعاش المعدل من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌر 
: مالحظة هامة 

ال ٌؤثر عدم تعوٌض المؤمن علٌه عن نسبة العجز األولى لكون اإلصابة المحددة عنها هذه النسبة متعمدة أو 
.  سلوك فاحش ومقصود من جانبه فى تسوٌة المستحقات عن اإلصابة الثانٌة وفقا لما تقدم وءنتٌجة س

 
( 15)مثال رقم 

كانت اإلصابة األولى للمؤمن علٌه متعمدة وبالتالى لم ٌتم تعوٌضه عن هذه  (12)بفرض أنه فى المثال رقم
. اإلصابة 

ومع ذلك فإنه ٌتم تسوٌة مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة وفقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار إلٌه بإعتبار أن 
 % . 35إجمالى نسب العجز عن اإلصابتٌن قد جاوزت 

 
( 16)مثال رقم 

وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت  %40ا تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقداره
: العجز كما ٌلى 

 جنٌه 200األجر األساسى                       - 1
 جنٌه  300      األجر المتؽٌر                   - 2

:  وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزبى عن هذه اإلصابة كما ٌلى 
جنٌها 64=  %40% ×80× 200= معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر األساسى
 جنٌها96% = 40% ×80 ×300=  معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر المتؽٌر 

جنٌها 160=                                                     جملة المعاش المستحق          
ولم % 10نتج عنها نسبة عجز مقدارها  (تكرار إصابة  )وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى 

: تؤد هذه النسبة إلى إنهاء الخدمة ، وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما ٌلى 
 جنٌها 250عن األجر األساسى            - 1
 جنٌها 375عن األجر المتؽٌر              - 2

 %  50ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز عن اإلصابتٌن قد بلؽت 
%  50 % ( = 10اإلصابة الثانٌة  + ) ( % 40اإلصابة األولى  )

ى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر للذلك فإنه ٌستحق معاش عن إجمالى نسبتى العجز وع
: ٌحدد كما ٌلى 

 جنٌه 100%=50×  %80×250=معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر األساسى- 1
نٌها ج150%=50×  %80×375=  معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر المتؽٌر- 2

جنٌها 250 =                                                   جملة المعاش المستحق             
وٌستحق هذا المعاش إعتبارا من الٌوم التالى لثبوت نسبة العجز األخٌرة حٌث لم تؤد إلى إنهاء الخدمة 

:  فإنه  11/11/2013وبفرض أن نسبة العجز األخٌرة قد ثبتت ٌوم 
 :ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن جزء الشهر حتى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى  -1
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 عدد اٌام الشهر حتى تارٌخ ثبوت العجز × المعاش على أساس نسبة العجز األول 
                                                 عدد أٌام الشهر بالكامل  

  جنٌه58.67 = 11/30 × 160            = 
 
ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن جزء الشهر من الٌوم التالى لتارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما - 2

:  ٌلى 
عدد األٌام المتبقٌة من الشهر  × ساس إجمالى نسبتى العجز أالمعاش على 

   عدد أٌام الشهر                                                       
 جنٌه  158.33 = 30/ 19× 250           = 

+ 58.67: وبذلك تكون جملة المعاش المستحق عن الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى 
  ا جنٌه217= 158.33

 
( 17)مثال رقم 

تكرار ) فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة  ( 16رقم  )بفرض أن أجر التسوٌة فى المثال السابق 
: كان كما ٌلى  (اإلصابة 

 جنٌه 100األجر األساسى                  - 1
 جنٌه  200    األجر المتؽٌر                - 2

فإنه ٌحدد المعاش عن إجمالى نسبتى العجز وعلى أساس أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما 
: ٌلى 

جنٌها 40= %50%×80×100=معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر األساسى- 1
نٌها ج80=% 50 %×80×200=  معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجرالمتؽٌر- 2

جنٌها 120  =                                    جملة المعاش المستحق                         
لذلك فإنه  ، جنٌها160ونظرا ألن جملة المعاش الناتج فى هذه الحالة ٌقل عن المستحق عن اإلصابة األولى

. ٌظل محتفظا بقٌمة المعاش األول كما هو ألنه األفضل 
. وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها 

 
( 18)مثال رقم 

وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت % 50تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 
: هذا العجز كما ٌلى 

 جنٌه 100األجر األساسى                - 1
 جنٌه  200   األجر المتؽٌر               - 2

: وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزبى عن هذه اإلصابة كما ٌلى 
جنٌها 40%=50%×80×100=معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر األساسى- 1
جنٌها 80% =50%×80×200= معاش العجز الجزبى اإلصابى عن األجر المتؽٌر- 2

جنٌها  120   =                                    جملة المعاش المستحق                        
أدت %  60نتج عنها نسبة عجز مقدارها  (تكرار إصابة  )وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى 

: إلى إنتهاء الخدمة ، وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت هذا العجز كما ٌلى 
 جنٌه  200األجر األساسى           - 1
 جنٌها 50األجر المتؽٌر              - 2

%  100ونظرا ألن إجمالى نسبتى العجز قد جاوزت 
 %  110% ( = 60اإلصابة الثانٌة  + )(% 50اإلصابة االولى )
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: كما ٌلى  ( % 100 )فإنه ٌتم تسوٌة مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة على أساس عجز كامل 
جنٌها 160%= 80×200=معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى- 1
ا   جنٌه40=  %80×50=   معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر المتؽٌر- 2

جنٌه  200    =                                       جملة المعاش المستحق          
أقل من جملة المعاش المستحق عن  ( جنٌها 120 )ونظرا ألن جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى 

فإنه ٌستحق معاش اإلصابة الثانٌة وٌبلحظ أن المقارنة قد تمت بٌن جملة كل  (جنٌه 200 )اإلصابة الثانٌة 
من معاش اإلصابة األولى وجملة معاش اإلصابة الثانٌة ولٌس عن كل من معاش األجر األساسى ومعاش 

األجر المتؽٌر كل منهما على حدة حٌث ٌبلحظ أن معاش األجر المتؽٌر عن اإلصابة األولى أكبر من نظٌره 
. المستحق عن اإلصابة الثانٌة 

وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة حٌث أدت إلى إنهاء 
. الخدمة 

 
( 19)مثال رقم 

: كان كما ٌلى  ( 18 )بفرض أن أجر التسوٌة عن اإلصابة الثانٌة فى المثال رقم 
 جنٌها  110األجر األساسى              - 1
   جنٌها  20  األجر المتؽٌر              - 2

: وبالتالى فقد حدد المعاش المستحق عن إجمالى نسبتى العجز كما ٌلى 
 جنٌها 88 =   %80 × 110=معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى - 1
جنٌها 16 %   = 80 × 20=   معاش االعجز الكامل اإلصابى عن أألجر المتؽٌر- 2

جنٌها 104=                                                   جملة المعاش المستحق        
أكبر من جملة المعاش المستحق عن  (نٌهاج120)ونظرا ألن جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى 

. فإنه ٌستحق معاش اإلصابة األولى  (ج104) اإلصابة الثانٌة
وٌبلحظ أن المقارنة قد تمت بٌن جملة كل من معاش اإلصابة األولى وجملة معاش اإلصابة الثانٌة ولٌس 

عن كل من معاش األجر األساسى ومعاش األجر المتؽٌر كل منهما على حدة حٌث ٌبلحظ أن معاش األجر 
. األساسى عن اإلصابة الثانٌة أكبر من نظٌره المستحق عن اإلصابة األولى 

. وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها 
 

( 20)مثال رقم 

وكان مستحقا فى تارٌخ ثبوت العجز % 10تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 
.  ألجر أساسى فقط وبالتالى فقد حدد تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى
وكان مستحقا فى تارٌخ % 15وفى تارٌخ الحق وقعت له إصابة عمل أخرى حددت نسبة العجز عنها بـ

: ثبوت العجز ألجر أساسى وأجر متؽٌر،وحدد أجر التسوٌة لؤلجرٌن المشار إلٌهما كما ٌلى 
 جنٌها  80أجر أساسى                           - 1
جنٌها  120أجر متؽٌر                            - 2

وعلـى ذلك فإن تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى عن نسبة العجز األخٌرة ٌحدد كما ٌلى 
جنٌه  460.80=شهر48%×15%×80×80=تعوٌض اإلصابة عن األجر األساسى- 1
جنٌه  691.20=شهر48%×15%×80×120=تعوٌض اإلصابة عن األجر المتؽٌر- 2

جنٌها 1152.00    =                                                 جملة التعوٌض            
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( 21)مثال رقم 
كان مستحقا فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة األولى ألجر  (20)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 

أساسى وأجر متؽٌر،وقد تم تحدٌد تعوٌض اإلصابة عن نسبة العجز المشار إلٌها عن كل من األجر األساسى 
. واألجر المتؽٌر 

وفى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة الثانٌة لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر ، لذلك ٌحدد تعوٌض اإلصابة عن 
: نسبة العجز الثانٌة عن األجر األساسى فقط وهو 

 جنٌه 460.80=  شهر %48 × %15 × 80 × 80
 

( 22)مثال رقم 
ثبت من التحقٌق أنها متعمدة وكان % 5تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل نتج عنها نسبة عجز مقدارها 

. ولم ٌتم تعوٌضه عن هذه اإلصابة لكونها متعمدة  ، مستحقا فى تارٌخ ثبوت العجز ألجر أساسى فقط
ثبت من % 27نتج عنها نسبة عجز مقدارها  ( تكرار إصابة )وفى تارٌخ الحق حدثت له إصابة أخرى

وفى هذه . وكان مستحقا ألجر أساسى وأجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت هذا العجز  ، التحقٌق أٌضا أنها متعمدة
: الحالة 

 %  35نظرا ألن إجمالى نسب العجز تقل عن : التعوٌض عن األجر األساسى-1
%  32= عن اإلصابة الثانٌة % 27+ عن اإلصابة األولى % 5

وهى متعمدة ، فإنه ٌتم تعوٌضه عن نسبة العجز األخٌرة % 25ونظرا ألن نسبة العجز األخٌرة تزٌد على 
: فقط عن األجر األساسى وٌتم تحدٌد هذا التعوٌض على أساس 

 % ( . 27 )نسبة العجز األخٌرة فقط - أ
. أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر - ب
 نظرا ألنه لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز األول ، فإنه :التعوٌض عن األجر المتغٌر -2

رؼم أنه قد ثبت من التحقٌق  (% 27 )ٌتم معاملته عن األجر المتؽٌر على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط 
أن هذا العجز متعمدا وٌستحق تعوٌض من دفعة واحدة عن األجر المتؽٌر وذلك إلستحقاقه تعوٌض عن 

:- األجر األساسى وٌحدد التعوٌض المستحق عن األجر المتؽٌر على اساس 
 % ( . 27 )نسبة العجز األخٌرة فقط – أ 
. أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر - ب
 

( 23)مثال رقم 

لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة  (12رقم)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال 
. األخٌرة 

فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد المعاش عن األجر األساسى فقط وذلك عن إجمالى نسبتى العجز وفقا لما سبق بٌانه 
. بالمثال المشار إلٌه 

 جنٌها  40= أى ٌكون المعاش المستحق عن األجر األساسى 
. وال ٌستحق معاشا عن األجر المتؽٌر لعدم إستحقاقه أجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر

 
( 24)مثال رقم 

لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة  (12رقم)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال
: األولى ؛ فى هذه الحالة ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى 

تحدد المستحقات على أساس جملة نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت : عن األجر األساسى- 1
: العجز األخٌر كما ٌلى 

 جنٌها 40% = 50 % × 80 × 100= معاش العجز الجزبى اإلصابى 
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 تحدد المستحقات على اساس نسبة العجز األخٌرة فقط وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت :عن األجر المتغٌر-2
وحٌث إستحق معاشا عن األجر األساسى فإنه ٌستحق معاشا أٌضا عن األجر المتؽٌر رؼم أن – هذا العجز 

وٌحدد كما ٌلى % 35نسبة العجز األخٌرة التى ٌحدد المعاش على أساسها تقل عن 
. جنٌها %12=%30×80×50=
.  جنٌها 52   =12 + 40= جملة المعاش المستحق عن األجرٌن - 3
 

( 25)مثال رقم 
لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة  (12)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 

فقط % 20األولـى ، وبفرض أن نسبـة العجز عن اإلصابة الثانٌة كانت
وبفرض أنه ثبت من التحقٌق أن اإلصابة الثانٌة كانت نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن 

: علٌه فى هذه الحالة تحدد المستحقات كما ٌلى 
تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز حٌث جاوز هذا اإلجمالى : عن األجر األساسى- 1

ونظرا لتجاوز إجمالى نسبتى العجز % 40%(= 20اإلصابة الثانٌة +)(%20اإلصابة األولى)35%
فإنه ٌستحق عن األجر األساسى معاشا ٌحدد على أساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى % 35

 جنٌها 32%=40%×80×100=تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى 
تبعا لما إستحقه من  (%20) ٌستحق معاش على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط:عن األجر المتغٌر-2

معاش عن األجر األساسى ، وذلك رؼم أنه ثبت من التحقٌق أن اإلصابة المحددة عنها هذه النسبة كانت 
وٌحدد كما ٌلى % 25نتٌجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المؤمن علٌه ولم تتجاوز 

جنٌهات %8=%20×80×50=
.  جنٌها 40   = 8  +  32=   جملة المعاش المستحق عن األجرٌن - 3
 

( 26)مثال رقم 
لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة  (13)بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 

:  األولى فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى 
: تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز كما ٌلى: عن األجر األساسى-1

 جنٌها 80 % = 80  × 100= معاش العجز الكامل اإلصابى عن األجر األساسى 
%(  90) تحدد المستحقات على أساس نسبة العجز األخٌرة فقط:عن األجر المتغٌر-2

جنٌها 36% =90% ×80 ×50= معاش العجز الجزبً اإلصابى عن األجر المتؽٌر 
.  جنٌها 116  = 36  +  80= جملة المعاش المستحق 

 
( 27)مثال رقم 

لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة  ( 14 )بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال رقم 
فإن تحدٌد المستحقات عن كل % . 100األولى ؛ فى هذه الحالة ونظرا ألن نسبة العجز عن اإلصابة الثانٌة 

: من األجرٌن عن هذه اإلصابة ٌكون على أساس معاش عجز كامل كما ٌلى 
 جنٌها 80%  =  80  ×  100= األجر األساسى    
  جنٌها40 %  = 80 ×      50= األجر المتؽٌر     

جنٌها 120        =         جملة المعاش المستحق     
 

( 28)مثال رقم 
لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن  ( 16 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

 جنٌه على أساس 100اإلصابة األخٌرة ؛ فى هذه الحالة ٌحدد المعاش المستحق عن األجر األساسى بمبلػ 
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 ، وتظل قٌمة معاش األجر 16طبقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم  (% 50 )إجمالى نسبتى العجز وهً 
. طبقا لما سبق بٌانه بالمثال المشار إلٌه  ( جنٌها 96 )المتؽٌر كما سبق تحدٌدها عن اإلصابة األولى وهى 

: وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى 
  جنٌه  100معاش األجر األساسى                   – أ 
     جنٌها 96     معاش األجر المتؽٌر                - ب

   جنٌها 196         جملة المعاش المستحق              
طبقا لما سبق إٌضاحه  (جنٌها160)وهو أفضل من جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى ومقدارها

بالمثال سالؾ الذكر ، وٌتم تحدٌد قٌمة المعاش المستحق عن الشهر الـذى ثبتت فٌه نسبـة العجز األخٌرة 
. بذات األسلوب الموضح بالمثال المشار إلٌه 

 
( 29)مثال رقم 

لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن  ( 17رقم  )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال 
 فى هذه الحالة ٌحدد المعاش المستحق عن األجر األساسى على أساس إجمالى نسبتى ،اإلصابة األخٌرة 

 ، وتظل قٌمة معاش األجر المتؽٌر كما سبق 17طبقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم  ( جنٌها40 )العجز وهو 
 . 16طبقا لما سبق بٌانه بالمثال رقم  ( جنٌها 96 )تحدٌدها عن اإلصابة األولى وهى 

: وبذلك تكون جملة المعاش المستحق فى تارٌخ ثبوت نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى 
 جنٌها  40معاش األجر األساسى                     – أ 
 جنٌها 96     معاش األجر المتؽٌر                  - ب

جنٌها  136       جملة المعاش المستحق                  
طبقا لما سبق إٌضاحه  ( جنٌها 160 )وهو أقل من جملة المعاش المستحق عن اإلصابة األولى ومقداره 

ألنه  ( جنٌها 160 )، لذلك ٌستمر إستحقاقه للمعاش المحدد عن اإلصابة األولى وهو 16بالمثال رقم 
. األفضل 

. وفى هذه الحالة ال تثور مشكلة تارٌخ اإلستحقاق ألن قٌمة المعاش لم ٌتم تعدٌلها 
 

( 30)مثال رقم 
لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن  ( 16 )بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

: فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى . اإلصابة األولى 
تحدد المستحقات على اساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت : عن األجر األساسى - 1

: العجز األخٌر كما ٌلى 
  جنٌه  100 %   = 50 % × 80 × 250= معاش العجز الجزبى اإلصابى 

وأجر التسوٌة فى تارٌخ % 10ط تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز األخٌرة فق: عن األجر المتؽٌر - 2
فإنه ٌستحق معاش إصابى عن األجر المتؽٌر تبعا  % 35تقل عن – ثبوت هذا العجز ، ورؼم أنها 

. جنٌها 30%=10%×80×375= إلستحقاقه معاش عن األجر األساسى وٌحدد كما ٌلى 
 جنٌها وهو أفضل من المعاش السابق 130 = 30 + 100= جملة المعاش المستحق عن األجرٌن - 3

.  جنٌها 64= إستحقاقه عن أألجر األساسى فقط ومقداره
 

( 31)مثال رقم 
 لم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز عن اإلصابة 18بفرض أن المؤمن علٌه فى المثال رقم 

: األولى ، فى هذه الحالة فإنه ٌتم تحدٌد مستحقاته عن اإلصابة الثانٌة كما ٌلى 
تحدد المستحقات على أساس إجمالى نسبتى العجز وأجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت : عن األجر األساسى- 1

: العجز األخٌر كما ٌلى 
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.  جنٌها 160 %  = 80  ×  200= معاش العجز الكامل اإلصابى 
وأجر التسوٌة فى  (%60)ط  تحدد مستحقاته على أساس نسبة العجز األخٌرة فق:عن األجر المتغٌر- 2

. ، كما أنه إستحق معاش عن األجر األساسى %35وحٌث تزٌد هذه النسبة علً – تارٌخ ثبوت هذا العجز 
 24% = 60% ×80 ×50= إذا ٌستحق معاش عجز جزبى إصابى عن األجر المتؽٌر ٌحدد كما ٌلى 

. جنٌها 
: وبذلك ٌكون جملة المعاش المستحق فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى 

جنٌها  160               (عجز كامل  )معاش األجر األساسى 
  جنٌها  24                (عجز جزبى  )معاش األجر المتؽٌر 

جنٌها  184                                                         
جنٌها 40وهو األفضل من المعاش المستحق عن اإلصابة األولى والمحدد عن األجر األساسى فقط ومقداره 

وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة من أول الشهر الذى ثبتت فٌه نسبة العجز األخٌرة حٌث أدت إلى إنهاء 
 .الخدمة 

 
( 32)مثال رقم 

وكان أجر التسوٌة % 50 مقدارها 1983تعرض مؤمن علٌه إلصابة عمل حددت عنها نسبة عجز سنة 
:  متضمنا العناصر األتٌة 

 جنٌها                أجر أصلى  60
جنٌهات              بدل طبٌعة عمل  10
             حافز   جنٌها   30

جنٌه         إجمالى األجر  100
: وقد تم تحدٌد معاش العجز الجزبى عن هذه اإلصابة كما ٌلى 

 جنٌها 40 %  = 50 %  × 80 × 100            
أدت % 20نتج عنها نسبة عجز مقدارها  (تكرار إصابة ) تعرض إلصابة عمل أخرى 14/8/1992وفى 

:-  إلى إنتهاء الخدمة وكان أجر التسوٌة فى تارٌخ ثبوت العجز األخٌر كما ٌلى 
 جنٌه  200األجر األساسى                 - 1
   جنٌها 50     األجر المتؽٌر              - 2

: ٌتم تسوٌة مستحقاته كما ٌلى 
% . 70 % = 20 % + 50إجمالى نسبتى العجز : عن األجر األساسى-1

.  جنٌها 112 % = 70 % × 80 ×  200=                             المعاش 
:  عن األجر المتغٌر - 2

 فإن الحوافز والبدالت الممثلة فى أجر التسوٌة بتارٌخ 1/4/1984حٌث أن نسبة العجز األولى حددت قبل 
ثبوت العجز األول ال تعتبر من قبٌل األجور المتؽٌرة ولكنها تمثل جزء من وعاء أجر اإلشتراك الوحٌد فى 

هذا التارٌخ وهو ما ٌقابل األجر األساسى ، وعلى ذلك فإنه تحدد مستحقاته فى األجر المتؽٌر عن النسبة 
. فإنه ٌستحق عنها معاشا وفقا لما إستحقه من أجر اساسى % 35األخٌرة فقط ، ورؼم أنهـا تقـل عن 

 جنٌهات 8 %  =   20 %  × 80 ×50=وٌحدد المعاش المستحق عنه كما ٌلى    
 جنٌها  120   =           8   + 112=    جملة المعاش المستحق عن األجرٌن - 3
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إعادة الفحص : ثالثا
 

( 1)مثال رقم 

 وإستمر تحت العبلج إلى أن ثبت عجزه عجزا جزبٌا 12/3/2005وقعت لمؤمن علٌه إصابة عمل بتارٌخ 
 ، ولم تكن حالته قد أطٌلت فٌها فترة إعادة الفحص بقرار من وزٌر التأمٌنات ، فى 15/8/2005بتارٌخ 

هذه الحالة ٌكون لكل من األطراؾ الثبلثة أصحاب الحق فى طلب إعادة الفحص الطبى ، طلب ذلك مرة 
: واحدة فى كل من الفترات األتٌة 

إلـى مـن الفترة 

1 
2 
3 
4 
5 

16/8/2005 
16/2/2006 
16/8/2006 
16/8/2007 
16/8/2008 

15/2/2006 
15/8/2006 
15/8/2007 
15/8/2008 
15/8/2009 

 
: مالحظات 

. تـم تحدٌد الفترات الزمنٌة مـن تارٌخ ثبوت العجز ولٌس من تارٌخ حدوث اإلصابة - 1   
.  فترات 5الفترات الزمنٌة إلعادة الفحص عددها - 2   
. عـدم طلب إعادة الفحص الطبى خبلل إحدى الفترات ٌسقط الحق فى طلب إعادة الفحص عنها - 3   
طلب أى مـن األطراؾ الثبلث إعادة الفحص خبلل إحدى الفترات ال ٌسقط حق األطراؾ األخرى فى - 4   

. طلب إعادة الفحص عن ذات الفترة 
 

( 2)مثال رقم 
لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص اإل فى  (1رقم )بفرض أنه فى المثال السابق 

 قد سقط 15/2/2006 ، إذا ٌكون طلب إعادة الفحص عن الفترة الزمنٌة األولى التى إنتهت فى3/7/2006
. الحق فٌه 

 
( 3)مثال رقم 

 .  15/8/2009لم ٌتقدم أى من األطراؾ الثبلثة بطلب إعادة الفحص حتى  (1)بفرض أنه فى المثال رقم 
سنوات من تارٌخ  4 فى هذه الحالة ٌكون قد سقط حق جمٌع األطراؾ فـى طلب إعـادة الفحص النقضاء 

. ثبوت العجز 
 

( 4)مثال رقم 
تقدم مؤمن علٌه بطلب إلعادة الفحص خبلل الفترة الزمنٌة المسموح له فٌها بهذا الطلب حٌث قدرت نسبة 

.  وكانت نسبة العجز السابقة هى ذات النسبة%40 العجز ب
. فى هذه الحالة ال ٌتم إجراء تعدٌل وتظل قٌمة المعاش المستحق كما هى 

 
( 5)مثال رقم 

، وأجر التسوٌة عن األجر األساسى فى  % 50كانت  ( 4 )بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثال رقم 
جنٌه ولم ٌكن مستحقا ألجر متؽٌر فى هذا التارٌخ ، وبالتالى فقد كانت قٌمة 100تارٌخ ثبوت هذا العجز هو 

: المعاش عن األجر األساسى 
 جنٌها 40.00 %    = 50 %  ×  80   ×  100         
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إذا تعدل قٌمة % 40حٌث عدلت نسبة العجز إلى12/8/2006وبفرض أن تارٌخ إعادة الفحص الطبى هو
:  المعاش عن األجر األساسى إلى 

 جنٌها  32.00 %   = 40 %  ×  80  ×   100        
أى من – وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الفحص الطبى 

1/9/2006 . 
. وال تحدد أٌة مدٌونٌة عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة 

 
( 6)مثال رقم 

وأجر التسوٌة عن األجر األساسى فى تارٌخ %35كانت (4)بفرض أن نسبة العجز األولى فى المثال رقم 
: جنٌه وبالتالى فقد كانت قٌمة المعاش 200جنٌه وعن األجر المتؽٌر100ثبوت هذا العجز هو

 جنٌها  28.00 % = 35 % × 80 × 100= عن األجر األساسى  – 1
 جنٌها  56.00 % = 35 %  × 80 × 200=  عن األجر المتؽٌر  – 2

إذا تعدل % 40 حٌث عدلت نسبة العجز إلى 31/7/2006وبفرض أن تارٌخ إعادة الفحص الطبى هو 
: قٌمة المعاش إلى 

 جنٌها  32.00 %  = 40 %  ×  80 × 100= عن األجر األساسى    - 1
 جنٌها  64.00 %   = 40 %  × 80×   200= عن األجر المتؽٌر     - 2

أى من – وٌستحق المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ إعادة الفحص الطبى 
.  ، وال تصرؾ أٌة فروق عن المدة السابقة على بداٌة إستحقاق المعاش بالقٌمة المعدلة 1/8/2006
 

( 7)مثال رقم 
حٌث كان متوسط األجر خبلل السنة %35بنسبة20/8/2005قدرت نسبة العجز لمؤمن علٌه بتارٌخ

 لسنة 120 تارٌخ العمل بالقانون رقم 2014 / 10 / 1تارٌخ االستحقاق قبل  ) األخٌرة عن األجر األساسى
جنٌها ولم ٌكن مستحقا أجرا متؽٌرا فى تارٌخ ثبوت العجز ، وقد حددت جهة العبلج إلعادة  90 ( 2014

حٌث عدلت نسبة العجز 20/8/2006وبالتالى فقد أعٌد فحصه بتارٌخ الفحص سنة من تارٌخ ثبوت العجز،
% 30إلى

: وعلى ذلك فإنه 
:   والذى كانت قد حددت قٌمته كما ٌلى1/9/2006ٌتم إٌقاؾ المعاش إعتبارا من - 1

 جنٌه  25.20  %  =     35 % × 80 × 90
. جنٌه 1036.80=شهرا 48%×30%×80×90=ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة وٌحدد كما ٌلً -2
ال ٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش حتى نهاٌة شهر إعادة الفحص والسابق تحدٌده على أساس نسبة - 3

. العجز األولى 
 

( 8)مثال رقم 

بفرض أن المؤمن علٌه بالمثال السابق كان مستحقا ألجر متؽٌر فى تارٌخ ثبوت العجز وكان متوسط األجر 
 جنٌها 60المتؽٌر 

: وعلى ذلك فإنه 
.  جنٌه 25.20 ( = 7من المثال رقم  )ٌتم إٌقاؾ معاش األجر األساسى - 1

جنٌه 16.80% =35%×80×60ومعاش األجـر المتؽٌر
 . (أول الشهر التالى إلعادة الفحص الطبى  ) 1/9/2005وذلك إعتبارا من

: ٌستحق تعوٌض دفعة واحدة ٌحدد كما ٌلى - 2
 جنٌه  1036.80=        (               7من المثال رقم  )عن األجر األساسى - أ
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     جنٌه691.20= شهر   48% ×30 % × 80× 60= عن األجر المتؽٌر- ب
 جنٌها  1728.00                                                                            

ال ٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش عن األجر األساسى واألجر المتؽٌر حتى نهاٌة شهر إعادة - 3
. الفحص السابق تحدٌده على اساس نسبة العجز األولى 

 
( 9)مثال رقم 

وكانت جهة العبلج قد حددت إلعادة فحصه سنة %20قدرت نسبة العجز الناتجة عن إصابة المؤمن علٌه
% 20وقد حددت النسبة الناتجة عن إعادة الفحص بذات النسبة السابق تقدٌرها وهى من تارٌخ ثبوت العجز،

وفى هذه الحالة ال ٌتم أى إجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز ألول 
مرة كما هى 

 
( 10)مثال رقم 

فى هذه % 15 السابق قد خفضت إلى 9بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم 
الحالة أٌضا ال ٌتم أى إجراء وتظل قٌمة التعوٌض المستحق والتى تم صرفها عند ثبوت العجز ألول مرة 

. كما هى 
 

( 11)مثال رقم 

، وكان % 25 السابق قد عدلت إلى 9بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم 
:  متوسط األجر الذى حددت على أساسه قٌمة التعوٌض كما ٌلى 

 جنٌه  100= عن األجر األساسى  -1
 جنٌه  200=  عن األجر المتؽٌر - 2

:  كان كما ٌلى% 20أى أن قٌمة التعوٌض السابق صرفه على أسـاس نسبة العجز األول 
.   جنٌها 768.00 = 48% × 20% × 80 × 100= عن األجر األساسى - 1
 .جنٌها 1536.0=   48% × 20% × 80 × 200= عن األجر المتؽٌر  - 2

جنٌها  2304.00 =   إجمالى التعوٌض المحدد على أساس نسبة العجز األولى   
:  وتكون قٌمة التعوٌض المستحق على أساس نسبة العجز المحددة نتٌجة إعادة الفحص كما ٌلى

.  جنٌها960.00     = 48 % × 25 % × 80 × 100= عن األجر األساسى - 1
 .جنٌها1920.00=        48% × 25% × 80 × 200=  عن أالجر المتؽٌر  - 2

. جنٌها2880.00=    إجمالى التعوٌض المحدد على أساس نسبة إعادة الفحص الطبى 
:-  وعلى ذلك ٌحدد فرق التعوٌض المستحق كما ٌلى 

 جنٌها  576.00  = 2304.00 – 2880.00                
 

( 12)مثال رقم 

 عن متوسط أجر اساسى 12/2/2008بتارٌخ  % 20حددت درجة العجز نتٌجة أصابة عمل بنسبة 
 أعٌد تقدٌر درجة العجز حٌث حددت 5/8/2011 جنٌها وبتارٌخ 150جنٌه ، متوسط أجر متؽٌر 100

: وعلى ذلك فإنه  % 40درجة العجز بنسبة 
: ٌتم تحدٌد قٌمة المعاش على اساس نسبة العجز األخٌرة كما ٌلى - 1

جنٌها  32.00 % = 40 % × 80 × 100= معاش األجر األساسى - أ
 جنٌها 48.00  % =40 % × 80 × 150= معاش األجر المتؽٌر - ب

جنٌها  80.00     =                      جملة المعاش المستحق            
 . 1/9/1991ٌستحق المعاش على أساس نسبة العجز األخٌرة إعتبارا من - 2
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: تحدد قٌمة المعاش اإلفتراضى عن نسبة العجز األولى كما ٌلى - 3
 جنٌها  16.00 % = 20% × 80 × 100= معاش األجر األساسى 
  جنٌها 24.00 % = 20% × 80 × 150=   معاش األجر المتؽٌر 

 جنٌها  40.00    =               جملة المعاش اإلفتراضى             
جملة المعاش اإلفتراضى عن المدة من تارٌخ ثبوت نسبة العجز األولى حتى نهـاٌة الشهـر الـذى ثبتت - 4

(  31/8/2011-13/2/2008المدة من) فٌـه نسبـة العجز األخٌـرة
جنٌه  23.45           =                          17 × 40 = 2008جزء شهر فبراٌر- أ

                                          29 
 جنٌها 1680.00=    شهر42×40=سنة3شهر6=31/8/2011–1/3/2008المدة من - ب

جنٌه  1703.45                                   اإلجمالً                                          
=  تعوٌض الدفعة الواحدة السابق صرفه عن النسبة األولى - 5

 جنٌها  768.00 = 48 % × 20 % × 80 × 100= عن األجر األساسى - أ
جنٌها 1152.00 = 48 % × 40 % × 80 × 150= عن األجر المتؽٌر - ب

جنٌها 1920.00  =                                  جملة تعوٌض الدفعة الواحدة  
جنٌه  216.55= 1703.45-1920.00=صافى التعوٌض الواجب خصمه من المعاش 

 المعاش المستحق شهرٌا إعتبارا 1/4ٌتم خصم قٌمة صافى التعوٌض السابق تحدٌده بالبند السابق بواقع - 6
.  جنٌها لحساب هذا الدٌن 20 جنٌها حٌث ٌخصم منه شهرٌا 80 ومقداره 1/9/2011من 

 
( 13)مثال رقم 

وقد % - 40 ثبت عجز مؤمن علٌه نتٌجة إصابة عمل ، حٌث قدرت نسبة العجز بـ 15/7/2010بتارٌخ 
 وقد تم 15/7/2011طلبت الهٌبة العامة للتأمٌن الصحى إعادة مناظرته بعد سنة من هذا التارٌخ أى فى 

 حٌث قدرت درجة العجز بذات 4/10/2011إخطاره بهذا الموعد ، ولكنه لم ٌتقدم إلعـادة الفحص اال فى 
%( . 40)النسبة السابقة 
: فى هذه الحالة 

. (أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص) 1/8/2011ٌوقؾ صرؾ المعاش من- 1
 1/8/2011نظرا ألن نسبة العجز لم تتؽٌر فإنه ٌظل مستحقا للمعاش السابق تحدٌده وٌعاد صرفه من - 2

حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن النسبة –  (تارٌخ إٌقاؾ صرؾ المعاش)
. المحددة ألول مرة 

 
( 14)مثال رقم 

 % 30فقط ثم كانت نتٌجة إعداة الفحص أٌضا  % 30كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم 
: فى هذه الحالة 

التعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى حٌث لم تتؽٌر نسبة العجز 
 

( 15)مثال رقم 
: فى هذه الحالة  % 35كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم 

  (أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) 1/8/2011ٌوقـؾ صرؾ المعاش من - 1
. تعدل قٌمة المعاش على أساس النسبة الجدٌدة - 2
وذلك لنقصان نسبة  (تارٌخ إٌقاؾ المعاش) 1/8/2011ٌعاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من- 3

. العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى 
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( 16)مثال رقم 
% .  30كانت (13)بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص فى المثال رقم

: فى هذه الحالة 
. (أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) 1/8/2011ٌوقـؾ صرؾ المعاش من - 1
. ٌتم تحدٌد قٌمة التعوٌض المستحق على اساس النسبة الناتجة عن إعادة الفحص- 2
. ٌتم صرؾ قٌمة التعوٌض وٌستمر إٌقاؾ صرؾ المعاش - 3
ال ٌتم تحصٌل ما تم صرفه من معاش حتى نهاٌة الشهر الذى كان مقررا إلعادة الفحص والسابق تحدٌده - 4

. على اساس نسبة العجز األول 
 

( 17)مثال رقم 
 % 20فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى  % 30كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم 

:  فى هذه الحالة 
. ال تعدل قٌمة التعوٌض السابق صرفه وتظل قٌمته كما هى 

 
( 18)مثال رقم 

: فى هذه الحالة  % 50كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص بالمثال رقم 
. (أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) 1/8/2011ٌوقـؾ صرؾ المعاش من - 1
. تعدل قٌمة المعاش على اساس النسبة الجدٌدة - 2
 (أول الشهر التالى إلعادة الفحص  ) 1/11/2011ٌعاد صرؾ المعاش بالقٌمة المعدلة إعتبارا من - 3

. وذلك لزٌادة نسبة العجز الناتجة عن إعادة الفحص عن نسبة العجز األولى 
 نهاٌة الشهر الذى تم فٌه 31/10/2011 حتى 1/8/2011ٌتم صرؾ المعاش عن فترة التوقؾ من - 4

. إعادة الفحص على أساس قٌمته قبل تعدٌل نسبة العجز 
 

( 19)مثال رقم 
 % 30فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى  % 20كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم 

 :فى هذه الحالة 
. ٌعاد حساب التعوٌض على أساس النسبة المعدلة - 1
. ٌصرؾ له الفرق بٌن التعوٌض المعاد حسابه والتعوٌض السابق صرفه - 2
 

( 20)مثال رقم 

 %: 40فقط ثم عدلت نتٌجة إعادة الفحص إلى  % 20كانت  ( 13 )بفرض أن نسبة العجز فى المثال رقم 
تحدد جملة معاش إفتراضى عن النسبة األولى من تارٌخ ثبوتها حتى نهاٌة الشهر الذى تم فٌه إعادة - 1

. الفحص 
. ٌحدد صافى التعوٌض المنصرؾ بخصم جملة المعاش اإلفتراضى من قٌمة التعوٌض السابق صرفه - 2
. تحدد قٌمة المعاش المستحق على أساس النسبة المعدلة - 3
. ٌستحق المعاش على أساس النسبة المعدلة من أول الشهر التالى إلعادة الفحص- 4
. ٌخصم صافى التعوٌض من المعاش المستحق فى حدود الربع - 5
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( 21)مثال رقم 
 بنسبة 20/5/2011قدرت درجة العجز اإلصابى لمؤمـن علٌه مـن الفبات التى ال تتقاضى أجـرا فى 

 حٌث حددت 12/9/2012وتقرر إعادة مناظرته بعد سنة ، ولكنه لم ٌتقدم إلعادة الفحص اإل فى70%
% .  100درجة العجز بنسبة

:  فى هذه الحالة 
أول الشهر  ) 1/10/2012 جنٌهات إعتبارا من 10 ٌستحـق معاش عجز كـامل متدرج بدون أجـر مقداره 

 . (التالى لتارٌخ إعادة الفحص وذلك لزٌادة نسبة العجز المحددة نتٌجة إعادة الفحص عن النسبة األولى
 لسنة 79 من قانون التأمٌن االجتماعً الصادر بالقانون رقم 165وٌتم زٌادة هذا المعاش وفقا للمادة 

1975. 
 

( 22)مثال رقم 
% 100فى المرة األولى كانت  ( 21 )بفرض أن نسبة العجز التى قررت للمؤمن علٌه بالمثال رقم 

ثم قدرت درجة العجز عند . جنٌهات 10وبالتالى فقد إستحق معاش عجز كامل متدرج بدون أجر مقداره 
% . 70إعادة الفحص بنسبة 

: فى هذه الحالة 
  (أول الشهر التالى للتارٌخ المحدد إلعادة الفحص ) 1/6/2012ٌتم إٌقاؾ معاش العجز الكامل من - 1
بنسبة تقل  12/9/2012ٌوقؾ صرؾ المعاش نهابٌا نتٌجة لتحدٌد درجة العجز عند إعادة الفحص فى - 2

 % . 100عن 
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التحكٌم الطبً : رابعا
   

( 1)مثال رقم 

والذى من العاملٌن بالقطاع العام  صدر قرار جهة العبلج بعدم ثبوت عجز مؤمن علٌه 15/6/92بتارٌخ 
. كان قد وقعت له إصابة عمل 

. وقد تقدم المؤمن علٌه بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العبلج خبلل شهر من تارٌخ إخطاره بالقرار 
% . 10 صدر قرار لجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز عن اإلصابة المشار الٌها مقدارها 12/9/92وبتارٌخ 

وبفرض أن المؤمن علٌه المذكور كان ٌتقاضى الحد األقصى لكل من أجر االشتراك األساسى والمتؽٌر 
 بمعنى أن أجر اشتراكه األساسى والمتؽٌر كان كما 1/1/1988طوال مدة خدمته التى كانت قد بدأت فى 

: ٌلى 
 

 1/1/1988من 
 1/7/1992من 

 (جنٌه)أجر أساسى 
250 
300 

 (جنٌه)أجر متؽٌر 
375 
500 

: تحدد مستحقاته كما ٌلى 
( 15/6/1992)متوسط أجر اشتراكه األساسى خبلل السنة السابقة على قرار جهة العبلج المطعون فٌه - 1

.  جنٌهاً 250
متوسط أجر اشتراكه المتؽٌر خبلل مدة اشتراكه فى التأمٌن السابقة على قرار جهة العبلج المطعون فٌه - 2

.  جنٌهاً 375 ( 15/6/1992) 
. تعوٌض الدفعة الواحدة اإلصابى على اساس النسبة التى حددتها لجنة التحكٌم الطبى - 3
 
 48% × 10% ×80 × 250= عن األجر األساسى  - 1

شهراً 
 شهراً 48% × 10% ×80 × 375= عن األجر المتؽٌر   - 2

     جملة التعوٌض  

    جنٌه 
 =960 
 =1440 
 =2400 

: مالحظة 
لم ٌحدد تعوٌض الدفعة الواحدة عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر على أساس متوسط األجر فى تارٌخ 

صدور قرار لجنة التحكٌم ولكن حدد على أساس متوسط األجر فى تارٌخ صدور قرار جهة العبلج 
. المطعون فٌه 

 
( 2)مثال رقم 

، وكان % 25بفرض أن قرار جهة العبلج المطعون فٌه فى المثال السابق كان قد حدد نسبة العجز بـ 
التكٌٌؾ القانونى للحالة بأنها كانت نتٌجة لتعمد المؤمن علٌه إصابة نفسه ، وبالتالى فإنه لم ٌستحق تعوٌض 

. الدفعة الواحدة عن اإلصابة 
%  . 30وبفرض أن قرار لجنة التحكٌم الطبى قد حدد نسبة العجز عن هذه االصابة بنسبة 

% . 25فى هذه الحالة ٌستحق المؤمن علٌه تعوٌض الدفعة الواحدة لتجاوز نسبة العجز 
: وٌحدد التعوٌض المستحق عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر كما ٌلى 

 
 شهراً 48% × 30% ×80 × 250=  عن األجر األساسى  
 شهراً 48% × 30% ×80 × 375=  عن األجر المتؽٌر   

  جملة التعوٌض 
 

    جنٌه 
 =2880 
 =4320 
 =7200 
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: مالحظة 
حدد تعوٌض الدفعة الواحدة عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر على أساس متوسط األجر فى تارٌخ 

. صدور قرار جهة العبلج المطعون فٌه ولٌس فى تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم 
 

( 3)مثال رقم 
% . 35كان تحدٌد نسبة عجز مقدارها  ( 2 )بفرض أن قرار لجنة التحكٌم فى المثال رقم 

: وبفرض أن هذا العجز لم ٌكن منهٌاً للخدمة تحدد مستحقاته كما ٌلى 
 

%  35% ×80 × 250= معاش األجر األساسى  
%  35% ×80 × 375= معاش األجر المتؽٌر   

 جملة المعاش  

  جنٌه 
 =70 
 =105 
 =175 

 أى – ( 15/6/92 )وٌستحق هذا المعاش من الٌوم التالى لثبوت العجز المحدد وفقاً للقرار المطعون فٌه 
 ( . 12/9/1992 ) ولٌس من تارٌخ صدور قرار لجنة التحكٌم 16/6/1992ٌستحق المعاش من 

هذا مع مراعاة أن المؤمن علٌه لم ٌكن قد استحق تعوٌض الدفعة الواحدة عن النسبة المحددة بقرار جهة 
، وأن التكٌٌؾ القانونى لئلصابة أنها % 25بإعتبار أن هذه النسبة التجاوز  (% 10 )العبلج المطعون فٌه 

. كانت متعمدة 
 

( 4)مثال رقم 

لم تكن متعمدة وبالتالى فقد استحق للمؤمن علٌه  ( 2 )بفرض أن حالة االصابة المشار الٌها بالمثال رقم 
:    تعوٌضاً من دفعة واحدة عن كل من األجر األساسى واألجر المتؽٌر حدد كما ٌلى 

 
 شهراً 48% × 25% ×80 × 250=  عن األجر األساسى  
 شهراً 48% × 25% ×80 × 375=  عن األجر المتؽٌر   

 جملة التعوٌض  

    جنٌه 
 =2400 
 =3600 
 =6000 

، وبالتالـى فقـد استحـق له معاش  % 35وبفرض أنه قد صدر قرار لجنة التحكٌم بتعدٌل نسبة العجز الـ 
.  16/6/1992 جنٌهاً اعتباراً من 175مقداره  (3رقم )عجز جزبى وفقاً لما سبـق بٌانـه بالمثال 

.  جنٌه 6000فى هذه الحالة ٌتطلب األمر استرداد قٌمة التعوٌض السابق صرفه بالكامل ومقداره 
: مالحظة هامة 

وٌستحق المؤمن علٌه تعوٌضاً من دفعة واحدة عن % 35ٌراعى فى الحاالت التى تقل فٌها نسبة العجز عن 
عتراضه على النسبة التى حددتها جهة العبلج وذلك قبل صرؾ إاصابة العمل أن ٌؤخذ علٌه إقرار بعدم 

لى صدور قرار إدى الطعن فى هذا القرار أسترداد قٌمة هذا التعوٌض اذا ماإقٌمة التعوٌض حتى الٌتعذر 
.  ستحقاق معاش وفقاً لما تم بٌانه فى المثال السابقإلى إلجنة التحكٌم بتحدٌد نسبة عجز تؤدى 

 الحالة هنه ٌجب اإلنتظار فى هذإعتراضا على النسبة التى حددتها جهة العبلج ؾإواذا ماكان للمؤمن علٌه 
. لحٌن صدور قرار لجنة التحكٌم الطبى والذى على أساسه ٌتم صرؾ مستحقاته عن اإلصابة 

 
( 5)مثال رقم 

، وبالتالى فقد استحق % 70كانت  (1)بفرض أن نسبة العجز التى حددتها جهة العبلج فى المثال رقم 
:     جنٌهاً وفقاً لما ٌلى  350المؤمن علٌه معاشاً عن األجرٌن األساسى والمتؽٌر مقداره 

 
%  70% ×80 × 250= معاش األجر األساسى  
%  70% ×80 × 375= معاش األجر المتؽٌر   

    جنٌه 
 =140 
 =210 
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 250= جملة المعاش   
.  بإعتبار أن العجز لم ٌكن منهٌاً للخدمة 16/6/1992وقد استحق هذا المعاش من 

 . (عجز كامل  ) %  100وبفـرض أن قرار لجنة التحكٌم الطبى قد حدد نسبة العجز بمقدار 
: فى هذه الحالة ٌحدد معاش العجز الكامل عن كل من األجرٌن األساسى والمتؽٌر وفقاً لما ٌلى 

 
%  80 × 250= معاش األجر األساسى  
%   80 × 375= معاش األجر المتؽٌر   

جملة المعاش   

    جنٌه 
 =200 
 =300 
 =500 

بإعتبار أن  (أول الشهر الذى صدر فٌه قرار جهة العبلج المطعون فٌه  ) 1/6/1992وٌستحق اعتباراً من 
 .الحالة عجز كامل وفقاً لقرار لجنة التحكٌم الطبى 
 .مع خصم ما سبق صرفه من معاش عجز جزبً 
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مقارنة بٌن  
التحكٌم الطبً  – عادة الفحص إ– تكرار االصابة 

 
:  المذكرة أن نعقد فٌما ٌلى مقارنة بٌن كل من هقـد ٌكـون من المفٌـد فى نهاٌة هذ

. تكرار االصابة - 1
. عادة الفحص إ- 2
. التحكٌم الطبى - 3
 

 :واآلثار المترتبة على كل منهم 
 

موضوع م 
المقارنة 

التحكٌم الطبى اعادة الفحص تكرار االصابة 

ذات اإلصابة  - ذات اإلصابة  - أكثر من إصابة  - إصابة العمل   1

صاحب الحق  2
فى الطلب 

المؤمن علٌه  - ــــ 
جهة العبلج - 
الصندوق المختص - 

المؤمن علٌه  - 

خمس مرات -  ةؼٌر محدد- عدد المرات  3
بإستثناء الحاالت 
التى ٌصدر بها 
قرار من وزٌر 

. التأمٌنات 

مرة واحدة  - 

 بمدة ةؼٌر محدد- المدة الزمنٌة  4
زمنٌة فقد تتكرر 

 20اإلصابة بعد 
 سنة  30أو 

الحد األقصى إلعادة - 
 سنوات 4الفحص 

من تارٌخ ثبوت 
العجز ألول مرة 
بإستثناء الحاالت 

التى ٌصدر بشأنها 
قرار من وزٌر 

.  التأمٌنات 

أسبـوع من تارٌخ - 
اإلخطار لبعـض 

 3)الحـاالت 
  (حاالت

شهر من تارٌخ -  
اإلخطار للحاالت 

  ( حالة2)األخرى 

نسبة العجز  5
المستخدمة 

إجمالى نسب - 
ذا بلؽت إالعجز 

فأكثر  % 35
النسبة األخٌرة - 

ذا قلت إفقط 
جمالى نسب إ

العجز عن 
35 .%

النسبة التى حددتها  -
 إعادة الفحصلجنة 

ـ النسبة التى حددتها 
لجنة التحكٌم الطبى  

فى تارٌخ ثبوت - أجر التسوٌة  6
العجز األخٌر  

فى تارٌخ ثبوت - 
. العجز األصلى 

فى تارٌخ قرار - 
الجهة المطعون 

. فٌه
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معاش أو تعوٌض - االستحقاق  7
دفعة واحدة أو 

الشا  

ٌراعى أال ٌقل - 
المعاش الناتج عن 
المعاش السابق   

معاش أو تعوٌض - 
أو الشا  

ٌراعى خصم الفرق 

بٌن التعوٌض السابق 
صرفه وجملة المعاش 

اإلفتراضى فى حالة 
تعدٌل اإلستحقاق من 

لى معاش  إتعوٌض 

معاش أو تعوٌض - 
. أو الشا 

ٌخصم قٌمة - 

التعوٌض السابق 
صرفه بالكامل فى 

حالة تعدٌل 
اإلستحقاق من 

. معاش إلى تعوٌض

 
8 

ستحقاق إتارٌخ 
المعاش  

من أول الشهر - 
الذى ثبتت فٌه 

نسبة العجز 
األخٌرة إذا كان 

العجز منهٌاً 
. للخدمة 

من الٌوم التالى - 
لتارٌخ ثبوت نسبة 
العجز األخٌرة اذا 

لم ٌكن العجز 
.    منهٌاً للخدمة 

المعاش ٌستحق - 
بالقٌمة المعدلة من 
أول الشهر التالى 

عادة إلتارٌخ 
. الفحص 

ٌستحق المعاش - 
بالقٌمة المعدلة من 

أول الشهر الذى 
صدر فٌه قرار 

جهة العبلج 
ذا إالمطعون فٌه 

كان العجز منهٌاً 
. للخدمة 

من الٌوم التالى - 
لتارٌخ صدور قرار 

جهة العبلج 
ذا لم إالمطعون فٌه 

ٌكن العجز منهٌاً 
.  للخدمة 

 


